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Dicionário politicamente incorrecto 

Cultura  

Não há mulheres e homens cultos. Há mulheres e homens que se cultivam. 

Desinvestimento  

O desinvestimento dos professores está relacionado com a falta de perspectivas profissionais. É urgente 
definir, agora, com clareza quais as funções dos professores na escola.  
É necessário que sejam claros os objectivos da escola e do ensino.  
É indispensável que se clarifique o que pertence à escola e o que lhe não pertence. 
Os professores voltarão a investir quando forem claros e consensuais os novos objectivos profissionais.  
A discussão, no seio dos professores, sobre os objectivos profissionais, é a discussão mais premente nos 
dias que correm. 
Não se deve permitir que se generalize a ideia de que os professores são criados para todo o serviço. 

Globalização  

A globalização que nos aproxima de uma realidade do tipo: todos somos cidadãos do mundo, interessa. A 
que defende: todos somos clientes do supermercado mundial, não interessa. 

Igualdade  

«Todos diferentes, todos iguais». A igualdade constrói-se no respeito pela diferença e não pela 
uniformização.  
Igualdade não é comerem todos do mesmo bolo, é cada um poder escolher o bolo que quer comer.  
No ensino básico a igualdade não se garante pela obrigatoriedade de todos os alunos aprenderem as 
mesmas disciplinas. A igualdade garante-se quando os alunos, de acordo com a sua cultura, características 
e interesses, puderem escolher as disciplinas nas quais acreditam  poder ter sucesso. 

Nova classe média  

A nova classe média portuguesa está a desenvolver-se tendo como modelos de comportamento não 
pessoas ou personagens tiradas da literatura ou do cinema, mas estereótipos divulgados pelas televisões.  
A televisão define os comportamentos, os gostos e a linguagem a assumir.  
As televisões ensinam como se comportar, que valores apresentar, como vestir, que comer, como falar, que 
dizer, que expressões usar, o que comprar, etc.  
O sentimento de pertença a um grupo é também mediatizado.  
A televisão faz a agenda da nova classe média portuguesa.  
Esta é uma questão geracional. É provável que as próximas gerações ponham estes comportamentos 
simplórios em causa.             

Zangados  

Mais do que zangados muitos professores andam aborrecidos. Quem anda zangado actua. Quem anda 
aborrecido encolhe os ombros e deixa andar. 


