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Ao final da década de 90, o en-

tão prefeito César Maia inicia uma

nova etapa na educação carioca.

Várias resoluções e decretos são

lançados com mudanças profundas

na política pedagógica de nossa

rede. Estas medidas vieram acom-

panhadas de uma série de outras

como a redução da grade curricular,

a retirada de direitos como o da

aposentadoria e a redução do quan-

titativo de profissionais em nossas

escolas . Longe do que era divulga-

do na época, aquela não era ape-

nas uma política municipal, mas es-

tava em andamento uma nova era

de adequação da educação aos in-

teresses do capital mundial. O PNE,

que inaugurava então a concepção

mercadológica na educação, era

aplicado pelo governo federal. Na-

quele momento, vários outros esta-

dos e municípios já aplicavam a

aprovação automática, sob a égide

dos ciclos.

Oferecer ensino sem qualida-

de reduzindo investimentos, entre-

gar nas mãos da iniciativa privada

o dinheiro público,  ao mesmo tem-

po responsabilizar  os próprios

profissionais pelo fracasso esco-

lar passou a ser a grande meta de

todo governo.

O movimento contra a aprova-

ção automática no Rio de Janeiro

só aconteceu uma década após a

sua implantação. A camuflagem pro-

movida por Cesar Maia para escon-

der a pressão que fazia para que os

alunos fossem aprovados a qualquer

custo não permitia que a denúncia

chegasse a público.

 Assim como acontecia no gover-
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Paes não dá paz à
educação, mas pás

Na Alemanha nazista,
os oficiais da SS entrega-
vam pás aos prisioneiros
judeus para que cavas-
sem as próprias covas. O
prefeito Eduardo Paes
tenta impor a mesma tá-
tica nazista. Quer conven-
cer a todos de que somos
nós os responsáveis pela
qualidade no ensino ou a
falta dela.

no Cesar Maia, antes do grande

movimento contra a aprovação au-

tomática, a prefeitura de Paes uti-

liza-se de inúmeras artimanhas

para esconder de todos que não

acabou com a aprovação automá-

tica. Costin ao lado de Paes con-

segue piorar o quadro educacio-

nal Carioca,  intensificando a ex-

clusão das classes populares e tor-

nando cada vez mais distante o di-

reito à educação pública de quali-

dade.

Queremos paz na educação,

com a qualidade necessária, mas

não a paz do cemitério. Assim como

no nazismo, muito teremos de lutar

para que não tenhamos que cavar

a própria cova, com as pás que

Paes insiste em nos entregar.

Eduardo Paes e Claudia Costin querem faixas como esta em todas

as nossas escolas. Assim como as placas, agora obrigatórias, na

porta de cada escola com suas notas no IDEB. Mas já vimos esse

filme.  Os judeus eram obrigados pelo regime nazista a usar uma

estrela amarela de Davi no peito e nas costas. Assim como triângu-

los rosas para os homossexuais.

O IDEB não é parâmetro de qualidade.


