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rês razões para se voltar a Lula, neste segundo turno:  
 
 
1- o seu provável segundo governo será investigado até dormindo, o 

que dificilmente ocorreria com a turma de G. Alkmin, detentora, 
inclusive da grande mídia.  Governo bom é governo investigado; 
 

2- o país continuará ouvindo falar de ÉTICA. Em grave crise de 
abstinência de poder, os conservadores transformarão sua dor em ira 
santa. E é importante que o termo ÉTICA vague pelo Estado e pela 
mídia, ainda que as razões não sejam as mais sólidas; 

 
3- a provável reeleição de Lula fortalecerá o voto-povão, que ele afastou 

do controle oligárquico, apesar do Amapá e do Maranhão. E nada 
pior para um país do que qualquer poder absoluto.  Não esqueçamos: 
quem tem poder tende a abusar, já dizia Montesquieu, o mesmo que, 
sabiamente, disse que a primeira corrupção é a dos princípios.  
Sei que não é hora, mas a mão coçou e vou digitar: o mesmo 
pensador francês também chegou a dizer - bem nascido e escravo do 

seu tempo - que não havia como aceitar a idéia de que Deus, “um ser 
perfeito, tenha introduzido uma alma, e sobretudo uma alma boa, 
num corpo completamente negro” (Montesquieu, Os Pensadores, 

Editora Nova Cultural, vol. 1, fl. 296) . Como se vê, nem mesmo Deus 
seria perfeito. 

 
alvez a frase mais importante desta última campanha presidencial tenha 
sido “se analfabetismo pegasse já tinha sido erradicado, no 
Brasil...” A alusão do senador e candidato Cristóvão Buarque era à 

poderosa máquina de destruição em massa chamada escola pública brasileira, 
em que ele, sério, vê o retrato fiel do Brasil: desnecessariamente imoral, 
pobre e injusto.  Se esta máquina atingisse a todos, como a aids e a 
poliomielite citadas pelo eminente professor e ex-ministro do ex-operário Lula, 
toda a sociedade (inclusive o próprio Estado) já a teria desativado. Foi esta 
ponta de agulha que Cristóvão raspou em todos nós. 

 
 que está por trás da frase - como é fácil perceber - é que o 
analfabetismo e a nossa escola só são como são por decisão política. 
Ela já foi boa. Tanto que poucos colégios privados, até o final dos 

anos sessenta, se safavam da pecha de “fábricas”. Ela só começou a 
morrer quando o Estado/exclusão precisou estendê-la ao povo. Aí, ele A 
esvaziou. Lembremos do que rondou a universidade pública, durante 
FHC. Na verdade, até quando Ela (deve-se tratar a boa escola pública com letra 

maiúscula) serviu quase exclusivamente às classes média e alta, era de 
qualidade. E isso pode ser medido pelo nível de arte que Ela paria. 
Caetanos Velosos, Gilbertos Gils, Glauberes Rochas, etc, fermentavam-
se, por exemplo, em Colégios Centrais da Bahia, onde já se fez contato 
com grandes autores até em latim!  Hoje, o principal deles encontra-se 
em ruína, como a música popular (ou prapular) que ora fabricamos. Como 
se vê, uma boa escola pública faz bem até a quem não precisa dela: nós 
da classe mérdia. 
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ão foi, entretanto, por maldade que essa Escola se esvaiu. É que Ela 
não poderia chegar ao povo (povo mesmo, massa, maioria, de onde provém 

este autor) com o potencial de antes. Isto o transtornaria.  Em condições 
mentais de politizar-se (tomar a si mesmo como pauta de discussão) esse  
povo poderia até mesmo pensar em se incluir, tornar-se parte, o que 
atrapalharia o conceito vigente de democracia! Na verdade, sempre faltou ao 
país uma elite à sua altura.  E o resultado tá aí: todo potencial do mundo 
(que poucos países têm) e miséria, que, como a nossa, só algumas elites 
igualmente violentas produzem. Sabe o que é mais da metade da 
população de uma cidade como Salvador, a terceira do país em 
quantidade de gente, morar em favela? Quantas gerações futuras serão 
necessárias para, quando educadas, empregáveis e promissoras, 
amparar as atuais? Sabe o que é, num país de miseráveis e ultra-ricos 
como este, a forma mais comum de nepotismo somente ser barrada por 
óbvia declaração da Suprema Corte?  
 
Como quem tem filho deve ter medo, aproveitemos a generosidade do natal 
que se aproxima (a generosidade é do natal, não nossa!) para pensar.  E não nos 

iludamos: estaremos pensando é em nós mesmos, já que eles (os outros, os 

não bem-aventurados) não têm nada a perder. E não esqueçamos: 
 

1- apenas 10% (dez) dos jovens brasileiros cursam o ensino 
superior, contra 20% dos chilenos, 30% dos argentinos, 50% dos 
ingleses, 70% dos americanos do norte e 86% dos da Coréia 
Capitalista (fonte: A Tarde 08/01/06), que, nos anos 60, era nossa 
colega de atraso;  
2- 30% da nossa população alfabetizada da faixa entre 15 e 64 
anos não conseguem ler mais que manchetes e títulos;  
3- 38% desta mesma população só são capazes de ler e 
compreender textos curtos e simples;  
4- a média de leitura brasileira é de menos de dois livros por ano, 
contra cinco nos EUA e Inglaterra, sete na França e vinte na 
Finlândia;  
5- somente 25% dos brasileiros dominam satisfatoriamente a 
leitura e a escrita; (fonte: revista Discutindo Língua Portuguesa, Editora 

Escala Educacional, ano 01, nº01);  

6- 14% da nossa elite cultural não lêem nada e 1/3 da nossa classe 
A admite não ter prazer com a leitura (fonte: Luiz Costa, editor da 

revista Língua Portuguesa, ano1, nº05);  

7- nenhum sistema pode ser mais criminoso do que capitalismo 
sem EDUCAÇÃO PÚBLICA GRATUITA e GERADORA;  
8- “Um país se faz com homens e livros”, como inventou Monteiro 
Lobato.  

 
E com voto e  dia-a-dia. 
 

Sugere-se: 

Nada é Tudo - ética, economia e brasilidade, Eduardo Giannetti, Editora Campus, RJ, 

2000;   

O Colapso da Modernidade Brasileira, Cristóvão Buarque, Paz e Terra, RJ, 1991 
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