APOSENTADO, SER À MARGEM DA SOCIEDADE

Izabel Sadalla Grispino *

A grande proposta do momento, tanto da esfera federal quanto da estadual, é a escola
trabalhar com metas, acompanhando e controlando os resultados. Metas e resultados não são
procedimentos usuais nas escolas públicas e o propósito é alcançar a qualidade de ensino.

Apoiando-se no esforço gerencial, pretende-se estimular o desempenho dos professores. As
melhorias obtidas, no processo de metas do governo do Estado de São Paulo, reverter-se-ão
em bônus aos professores. São bonificações por desempenho, continuando, desde a era Mário
Covas, a política de bonificação e não de reajuste salarial.

O bônus, além de não se incorporar ao salário, não é extensivo ao aposentado. Não vivemos
mais a Pátria de todos, da igualdade, da fraternidade. Vivemos a Pátria dos privilegiados. A
Pátria que renega, que deixa no ostracismo os filhos do passado, os filhos que por ela lutaram,
que a dignificaram, a sustentaram e possibilitaram a construção do dia de hoje.

Insensatos, governantes, imbuídos de poder, deixam, anos a fio, o aposentado ao relento, com
seu salário, a cada ano mais defasado, perante o aumento do custo de vida. Tudo é conduzido
sem alma, na mais pura objetividade. Não se alimenta, o ambiente escolar, do sentimento de
patriotismo, de valorização dos combatentes do passado. Hoje, esse combatente, se perdeu as
forças, joga-se fora, como um retirante sem glórias.

Esse é o exemplo que se passa aos jovens, à sociedade. Passa-se uma visão negativa do
idoso, considerado um encosto, necessitando de amparo familiar e institucional. Abandonado
pela cúpula governamental, o aposentado é tratado em m´9iseros sentimentos cívicos, deixado
no ostracismo, apoiando-se na bengala da misericórdia.

A bonificação é injusta, parcial e provoca rivalidade, porque os professores da ativa, sufocados
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pelas premências, volta às costas ao aposentado e procura agarrar o seu. Com esse
procedimento, eles não atinam que estão cavando a própria cova, porque eles serão no futuro
os debilitados aposentados de hoje. Educa-se bem mais pelo exemplo que pela palavra, já nos
ensinava Rui Barbosa e eu me pergunto: como a escola vai educar as crianças, os jovens, para
o respeito, para a valorização da força produtiva do passado e que ergueu o arcabouço do
mundo atual? A imagem que se passa é de que só tem valor quem faz hoje, quem fez, joga-se
fora.

Como conseguir que os jovens busquem na cultura dos anciãos sabedoria e aprendizagem?
Eles são vistos como ultrapassados, marginalizados e, como tal, só podem postular o
recolhimento e o abandono. O aposentado, pessoa de alma e de mente calosas, é pedra que
atrapalha e que precisa ser retirada do cominho. Por isso, deixam-no à mingua, à própria sorte.

Belos discursos políticos, triste e dolorosa prática política! O aposentado é o réu de toda essa
negra engrenagem, perniciosa política demagógica.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em setembro/2007)
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