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SIMANCA

N a semana passada, o papa Fran-
cisco elevou aos altares da Igreja
Católica Apostólica Romana como

santa Madre Teresa de Calcutá, que fora
beatificada por um dos seus antecessores
o papa João Paulo II. Como sou um grande
admirador desse venerando anjo da ca-
ridade, estou tomado de grande emoção,
embora pertencendo às fileiras da dou-
trina espírita, o que não invalida o res-
peito que nós, os espiritistas, mantemos
por todas criaturas... Desde o momento
em que ela retornava de um labor de
reflexões em outra cidade, que teve a
perfeita visão em torno de uma cruz na
clausura do mosteiro em que laborava. A
figura de Jesus mantinha sob os pés os
dizeres: Tenho sede.

Ela perguntou-se qual fora o líquido que
Lhe haviam dado na cruz antes da Sua
morte e recordou-se do vinagre e do áloes
que lhe umedeceram os lábios num tecido
molhado e posto na ponta de um lança. Ato
contínuo, perguntou-se o que ela própria
Lhe estava oferecendo, já que Ele conti-
nuava com sede de amor, e teve a coragem
de constatar que permanecia presa a dog-
mas e cerimônias, bem como ao curso de
inglês que ministrava a meninas da classe
média alta no Colégio do Convento.

Naquele momento, nasceu a cristã co-
rajosa que enfrentou as dificuldades tre-
mendas que dominavam as religiões in-
dianas e a própria Igreja, e passou a ser
a caridade viva. Seriam registrados os
seus gestos de abnegação, amor e renún-
cia absoluta em favor dos “filhos do cal-
vário” a que se referira Jesus.

Hansenianos abandonados, tuberculo-
sos esquecidos nos guetos de miséria,
crianças em estado deplorável, famílias
despedaçadas passaram a receber o seu
amparo e das suas filhas espirituais, que
vieram depois e a humanidade não mais
foi a mesma. Centenas de milhares de
leprosos foram arrancados das furnas em
que se encontravam, das latas de lixo
onde eram jogados para morrer mais ra-
pidamente e demonstrou que a caridade
é a flor mais bela produzida pelo amor.

A partir de então, Jesus fez-se esperança
dos desfavorecidos...

Divaldo Franco
Professor, médium e conferencista

divaldo@tvcei.com

T empo de eleição, tempo de pro-
messas, muitas promessas. A edu-
cação sempre esteve no foco das

campanhas, demonstrando a importân-
cia da área. Mas isso não basta. Não
esperamos dos candidatos propostas
com um profundo nível de detalhamen-
to, mas, sim, princípios que norteiem as
ações futuras da governança no sentido
de, a partir do Plano Municipal de Edu-
cação, que é Lei, promover o seu apro-
fundamento e, mais do que tudo, sua
ampliação para resgatar o que lhe foi
mutilado pela ação conservadora da Câ-
mara dos Vereadores de Salvador.

As(Os) professoras(es) merecem ser
fortalecidos, com salários dignos, for-
mação continuada e condições de tra-
balho adequadas para os desafios con-
temporâneos. Não devem perambular
de escola em escola, mas, sim, nelas
serem “residentes”, constituindo-se,
dessa forma, em verdadeiras lideranças
acadêmicas e políticas na sua comuni-
dade e cidade. Para tal, a carreira do-
cente tem que ser valorizada, estimu-
lando a procura pela profissão. Na for-
mação continuada, necessário se vis-
lumbrar um plano para a formação crí-
tica do professorado e dos servidores da
educação, levando-os a serem protago-
nistas na elaboração das propostas e
políticas e não meros coadjuvantes.

Os desafios são enormes. As questões
de base que dariam sustentação às po-
líticas públicas para Salvador não estão
sendo, minimamente, apontadas nos
programas dos candidatos. Vejo-as mui-
to próximas de tudo que se fala no cam-
po educacional, em todas as campa-
nhas. Pouca coisa me comove. É evi-
dente que apontar com números pos-
síveis realizações é importante, mas o
que de fato faz a diferença é apresen-
tação de políticas públicas que compre-
endam a educação inserida num con-
texto muito maior, envolvendo todas as
áreas. Questões de princípios são fun-
damentais num momento em que o país
vive tão difícil momento.

Como mencionado, liderar uma revi-
são no Plano Municipal de Educação,

Nelson Pretto
Professor da Faculdade de Educação da Ufba

nelson@pretto.pro.br

EDITORIAL

Proposta
indecorosa
Na última segunda-feira, na calada da
noite, quase foi aprovado um projeto de
lei na Câmara Federal que pretendia con-
ceder anistia aos políticos que já se be-
neficiaram de dinheiro de caixa-dois.
Aproveitando-se da boa acolhida da pro-
posta feita pelo Ministério Público Fede-
ral, com dez medidas que visam tornar
mais rígido o combate à corrupção, um
grupo de deputados apresentou o projeto,
que tinha como objetivo declarado cri-
minalizar o caixa-dois.

A malandragem por trás da proposição
estava no fato de que, como qualquer lei só
pode ser aplicada a partir da sua apro-
vação pelo Congresso Nacional, ficaria
aberta uma enorme brecha para anistiar
quemsebeneficioudecontribuiçõesilegais
em eleições anteriores. A manobra, blo-
queada de última hora pela ação vigilante
de um pequeno
grupo de con-
gressistas de al-
guns partidos
que estão fora
desses esquemas,
foitãovergonho-
sa que até hoje
não se descobriu
quemforamseus
patronos.

Vício antigo
da política bra-
sileira, o uso do
chamado cai-
xa-dois por parte de empresários para
encobrir doações para as campanhas de
candidatos que irão lhes proporcionar a
devida retribuição com facilidades e pro-
jetos que resultam em obras superfatu-
radaselicitaçõesfraudadaséespúriopela
sua própria natureza. A prática sempre
foi condenada pela Justiça, mas só re-
centemente, após a deflagração da Ope-
ração Lava Jato, as autoridades passaram
a tratá-la mais rigorosamente, entenden-
do que doações ocultas foram uma das
formas de “lavar” os recursos obtidos nos
assaltos aos cofres públicos no caso de-
nominado “petrolão”.

Seháalgodebomaseextrairdestetriste
e vergonhoso episódio é que fica refor-
çado o alerta para que todos os cidadãos
não esmoreçam na vigilância sobre o que
fazem os parlamentares que ajudam a
eleger.

E que, em vez de reclamar depois da
ação dos congressistas, cada eleitor se
conscientize da importância de escolher
bem os candidatos antes de pensar em
digitarosnúmerosnopequenotecladoda
urna.
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mutilado pela pressão dos conservado-
res, ao não permitir que houvesse re-
ferência alguma à fundamental temática
de gênero, é imprescindível. Mais do que
isso, temos acompanhado nas esferas le-
gislativas o crescimento de um absurdo
movimento denominado Escola sem Par-
tido. Temos dito de forma enfática que
não há possibilidade de se fazer edu-
cação sem política e isso tem que acon-
tecer desde a mais tenra idade. Preci-
samos de candidatos e candidatas que
sejam contundentes nessas questões.

Necessário ir além em termos de prin-
cípios, ao pensar a gestão municipal de
forma integrada e integradora das di-
versas áreas, para, com isso e entre ou-
tras coisas, apontar para um corajoso
plano de conexão das escolas em banda
larga de qualidade, de um mais impe-
tuoso ainda plano de articulação das
escolas aos sabres e fazeres das comu-
nidades onde estão inseridas. Para tal, é
premente fortalecer os conselhos mu-
nicipais de educação e os comunitários
escolares, na busca de comprometer po-
der público e sociedade numa trans-
formação radical da educação em nossa
cidade.

Mais do que tudo, necessário se faz
considerar que cultura e arte não são
adornos a conteúdos acadêmicos pri-
vilegiados, aqueles únicos valorizados
nas avaliações que estimulam os ran-
kings, mas são estruturantes da forma-
ção da meninada. Uma formação que
acontece em privilegiado espaço para a
convivência das diferenças, a escola pú-
blica. Esta não pode se constituir numa
máquina de transformar o diferente no
igual e com isso homogenizar todos os
cidadãos, preparando-os meramente
para essa sociedade que considera a má-
quina do mercado todo poderoso, cen-
trado no consumo e na obsolescência
programada dos bens consumidos.

A escola tem que ser um rico espaço
de convivência e enaltecimento de to-
dos os credos, raças, gêneros, de estí-
mulo a comportamentos colaborativos,
generosos e solidários, fortalecendo va-
lores fundamentais para a cidadania.


