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SIMANCA

Oespaço aqui é pequeno, assunto é o
que não falta. Educação é uma área
com enorme quantidade de temas

para serem tratados. No entanto, voltarei a
um dos que mais me agradam: a formação
da meninada a partir de práticas fazedoras.
Já escrevi sobre isso algumas vezes, e depois
da última, meu vizinho de espaço aqui em
A TARDE, Paulo Ormindo, cobrou, pela ené-
sima vez, minha ida ao escritório do seu
irmão, Thales de Azevedo Filho, onde ele
mantém um verdadeiro museu de ciência e
tecnologia e, o mais importante, um espaço
do fazer essas traquitanas. Durantemeiama-
nhã, percorremos os cômodos da casa vendo
as belas réplicas das criações de Leonardo da
Vinci, as experiências com luz, energia, es-
pelhos, molas e muito, muito mais... criação,
mão na massa. Conversa vai, conversa vem,
somos unânimes em constatar os descami-
nhos da educação em nosso país. Recen-
temente, os jornais estamparam quemais da
metade dos estados não paga o piso salarial
aos seus professores. As condições de tra-
balho também deixam a desejar e, assim, o
que termina acontecendo é que as escolas e
os professores ficam presos a uma prática
histórica de ensinar conteúdos e mais con-
teúdos, muitas vezes apenas aqueles “im-
postos” pelos frágeis livros didáticos.
Esse movimento de trazer as práticas da

experimentação para o cotidiano das escolas
é fundamental para a formação de uma
juventude que seja um pouco menos con-
sumista, que compreenda mais a fundo co-
mo as coisas funcionam e que atue de forma
mais intensa para a construção de uma so-
ciedade sustentável, coisa distante do nosso
cotidiano, já imersos que estamos na lógica
da obsolescência programada.
À educação não podemos imputar todas

as responsabilidades pela solução dos pro-
blemas do planeta, mas, sem dúvida, se
tivermos escolas em tempo integral, pro-
fessores fortalecidos, currículos arejados
que respeitem as realidades e saberes locais,
que tenham nessas práticas do fazer seus
elementos mais criativos, estaremos cami-
nhando para formação de cidadãos com-
prometidos com o futuro do planeta.
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Gramsci foi um personagem extraor-
dinário. Do ponto de vista do Oci-
dente, o maior teórico comunista, o

que melhor apreendeu as relações entre a
sociedade civil e o Estado, a luta pela he-
gemonia, as singularidades das instituições
estatais, a dinâmica delas, como elas são atra-
vessadas pela luta de classes, e como a cul-
tura, em sentido amplo, condiciona forte-
mente a luta política, como esta depende dos
movimentos de transformação do pensa-
mento das grandes massas. Disso já se falou
muito. Volto a ele para apenas alertar da
atualidade de seu pensamento para a quadra
política que estamos vivendo. Não era pro-
priamente esse meu objetivo quando come-
cei a escrever. Queria discutir convicções.
Há um trecho bastante lembrado de uma

carta de Gramsci, da prisão, ao seu irmão
Carlo, de 12 de setembro de 1927. Parto desse
trecho para iniciar meu raciocínio. “Alguns
me consideram um demônio, outros quase
um santo. Não quero ser mártir nem herói”,
diz o teórico e militante italiano. Gramsci é
preso pelo fascismo italiano em 1926, solto
em liberdade condicional em 1934, por conta
de suas precaríssimas condições de saúde, e
morre em 27 de abril de 1937, mesmo dia em
que terminaria sua pena. O fascismo tinha
consciência: com todos aqueles anos de pri-
são o mataria. Matou. Seu pai o receberia
com uma festa em casa. Não conseguiu. Todo
fascismo é assim: tenha a cara que tiver.
Gramsci prossegue a carta: “Acredito ser sim-
plesmente um homem médio, que tem suas
convicções profundas, e não as troca por
nada deste mundo”.
Convicções – estas constituem o centro de

minha discussão. Muda-semuito ao longo de
uma existência. Não fosse isso, e estaríamos
condenados ao conservadorismo. Depois que
abracei a perspectiva de esquerda, mudei
algumas vezes, que omundomuda, a própria
esquerda sofre mudanças. Era partidário do
chamado assalto ao Palácio de Inverno, da-
quela ideia voluntariosa de que bastava che-
gar ao poder pela revolução que tudo estaria
mudado. Desde muito tempo, compreendi
que a revolução é um processo muito mais
demorado, passa sempre pela democracia, e
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EDITORIAL

Novo golpe
no cacau
A cacauicultura baiana começou a ser
destroçada em 1989, mais de 240 anos
apósser implantadanosuldoestadopelo
colono francês Frederico Warneau. No fi-
naldosanos 1980osplantiosemUruçuca
se viram infestados – paramuitos de for-
ma criminosa – pela vassoura-de-bruxa,
poderoso agente fitopatogênico, de alto
potencial ofensivo, até então restrito às
plantaçõesnaregiãoamazônica.Eleatin-
ge tecidos vegetativos em crescimento,
levandoaumsuperbrotamentoeàqueda
na produção, a depender das condições
climáticas presentes em cada safra.
É verdade que o setor já passara por

uma forte crise, quase 60 anos antes,
originária da redução acentuada dos
preços no mercado externo. E foi exa-
tamente em busca de uma saída para o
desânimodosprodutoresqueogoverno
federalcriouem
1957 a Comissão
Executiva do
Plano da Lavou-
ra Cacaueira –
Ceplac.
Pois é agora,

quando a lavou-
ra chegou a ape-
nas 10 por cento
dovolumedeex-
portação já exi-
bido, que o Mi-
nistério da Agri-
cultura, em vez
de buscar for-
mas de amparo
aos cacauiculto-
res baianos, pre-
fere rebaixar a
Ceplac ao nível
de departamen-
to, vinculado a
umadas secretarias do órgão federal.
O cacau é ainda atividade econômica

de importância para a Bahia, apesar de
todos os reveses, e o rebaixamento da
Ceplac representa um verdadeiro golpe
para a região sul em particular e para o
estado como um todo. Esvaziada, subal-
terna, a instituição corre o risco de fe-
chamento, com perda de recursos e re-
flexos amplamente negativos nas áreas
de pesquisa e extensão.
É preciso, ao contrário, fortalecer a Ce-

plac, ampliar e redimensionar suas ati-
vidades, se é que há algum interesse do
governo federal em recuperar essa parte
da economia baiana.
Com os produtores descapitalizados,

sem recursos para o custeio, torna-se im-
possível investir em tecnologias, na busca
de matrizes que, por um lado, sirvam de
combate à vassoura-de-bruxa e, de outro,
ajudem a elevar a produtividade da la-
voura.
Sema Ceplac, a cacauiculturamorre.
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isso devo a Gramsci, inegavelmente, à sua
noção de hegemonia.
Algumas daquelas convicções essenciais,

no entanto, permanecem inalteradas. Este
mundo reclamou antes, reclama hoje que a
luta pela igualdade na humanidade prossiga,
sobretudo num tempo em que os mais ricos,
em escala planetária, exibem uma concen-
tração de renda obscena. O capitalismo fi-
nanceiro nos levou a uma quadra da história
em que mais e mais as crises recaem sobre
os ombros dos mais pobres, e isso se dá em
escala planetária. A hecatombe econômica
iniciada em 2008, comparável à derrocada de
1929, é um exemplo do que digo. Em mo-
mentos de crise como este, e não me refiro
ao Brasil isoladamente, as convicções, espe-
cialmente as das camadas médias, parecem
folhas ao vento, indo da esquerda para a
direita com uma facilidade impressionante.
Ninguém precisa me alertar: o pensamen-

to de direita é parte da vida política do
mundo. O que me impressiona é que ele
cresce ao nosso redor, e cresce em vastas
regiões domundo, encontrando terreno fértil
em setores médios, ontem assumidamente
senão de esquerda, progressistas. Sinal de que
as chamadas convicções tinham alicerces frá-
geis. Que a esquerda subestimou a luta pela
hegemonia, não se dedicou ao combate po-
lítico-ideológico, não compreendeu a força
enorme dos aparatos ideológicos do Estado
ou a ele vinculados, naturalmente partidários
da ideologia de direita. E nem percebeu que
as camadas médias, em qualquer país do
mundo, quando confrontadas com a ascen-
são das classes empobrecidas, mudam de
posição no espectro político – Umberto Eco
registrou esses cenários como berço do fas-
cismo, ontem e hoje.
As convicções profundas a que se refere

Gramsci não nascem de uma hora para ou-
tra. São formadas sob condições histórico-cul-
turais. Talvez vivamos um tempo em que a
intensidade da luta cultural sejamuitomaior,
onde a esquerda navega em mares bravios,
sob ataque cerrado dos aparatos conserva-
dores. Estes inegavelmente têm ganhado ter-
reno. Se quiser mudar isso, a esquerda tem
de se mexer. Urgente.


