
Criativa, Justa e Solidária! 

(Este artigo foi publicado no jornal O POVO, em 04/ dez/12) 

 

Dia de eleição. Motivando os alunos à extraordinária invenção greco-romana (o 
voto secreto), eu perguntava se já haviam votado. Um deles me respondeu: 
“Votei professor, já perdi o meu valor!”  
 
Tinha já ouvido esta “conversa fiada” do cidadão achar que “perdeu o valor” 
após votar, mas nunca numa escola! Seria, então, a escola um reflexo da 
sociedade, certo?  

Está errado, de “cabo a rabo”! Uma escola que é reflexo da sociedade não 
serve para ela, nem a ela. A escola deve ser crítica à sociedade, seu substrato 
ético. Ela pode até ser sua antítese, mas jamais seu reflexo!  

A escola deve ser coerente, pois o aluno percebe e, o pior, assimila quando 
seus mestres e gestores não praticam nos corredores o que dizem na sala de 
aula. Tem que ser transformadora, no palavreado do indispensável Paulo 
Freire. Para tanto, a escola deve ser criativa, justa e solidária, como “A 
invenção de Hugo Cabret” (cinco Oscars).  

Decidi convencer o aluno de que nas eleições daquela escola ele “não perdera 
o valor”, como se costuma blasfemar nos “toma-lá-dá-cá” eleitorais. Ao 
contrário, seu voto agregava-lhe valor ao torná-lo (e aos demais) “cúmplice” da 
futura gestão dos eleitos. E se uma escola pública assim não se comporta, se 
ela não é criativa, justa e solidária, ela deve mudar de nome. Talvez “repartição 
pública” lhe caia melhor.  

Dia 28 último, a comunidade do IFCE escolheu Virgílio Augusto como seu 
primeiro reitor eleito. Filho de Cesar Araripe, primeiro diretor da antiga Escola 
Técnica, Virgílio foi diretor de administração em minha gestão no IFCE 
(CEFET, à época). Como reitor, sei que terá o mesmo compromisso com a 
educação cidadã. Como ex-aluno, continuará honrando a memória centenária 
deste Instituto predestinado a ser uma Universidade Tecnológica... criativa, 
justa e solidária!  

E nas próximas eleições quando perguntado se já votou, o aluno certamente 
dirá: “Votei, já ganhei o meu valor”! 
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