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Notas & Informações

A s ações aéreas e
navais das forças
da Otan na Líbia
nos últimos dias
dissiparam as dú-
vidas que ainda

pudessem subsistir em relação
ao objetivo último da resolu-
ção sobre o país norte-africano
que as potências ocidentais
submeteram ao Conselho de
Segurança das Nações Unidas
há duas semanas. O documen-
to, aprovado sem os votos de
Brasil, Rússia, Índia e China, au-
torizou o uso de “todas as me-
didas necessárias” para impe-
dir que o coronel Muamar Ka-
dafi levasse a cabo o extermí-
nio dos civis que se levantaram
contra a sua ditadura de 41
anos e das populações que lhes
pudessem ser simpáticas.

Mas a partir do momento em
que, para todos os efeitos práti-
cos, a Otan assumiu o papel de
aviação rebelde líbia – abrindo
caminho com os seus bombar-
deios para a insurgência recon-
quistar posições perdidas no
leste do país e avançar a oeste,
rumo à cidade natal do tirano,
Sirte – confirmaram-se os prog-
nósticos de que a intervenção
humanitária embutia a meta de
acabar com o regime de Kadafi
e interferir na sua sucessão. Ini-
cialmente, a coalizão anglo-
franco-americana atacou as tro-
pas que estavam para tomar
Benghazi, a “capital rebelde”,
onde o autocrata prometeu cha-
cinar os seus inimigos.

A ameaça da atrocidade imi-
nente legitimou os ataques. As
bases militares atingidas ao
mesmo tempo por mísseis lan-
çados do Mediterrâneo eram
outro alvo implícito na decisão

do Conselho de Segurança de
impor na Líbia uma zona de ex-
clusão aérea a fim de salvar vi-
das civis dos caças de Kadafi.
Já o bombardeio do complexo
que abriga o reduto do ditador
na capital, Trípoli, claramente
foi além do já amplo mandato
concedido pela ONU. A ofensi-
va foi suspensa depois das críti-
cas da Liga Árabe, que apoiara
o bloqueio aéreo. “Queremos
proteger os civis e não bombar-
dear mais civis”, reagiu o secre-
tário-geral do organismo, Amir
Moussa.

Com o passar dos dias, en-
quanto os EUA confirmavam a
intenção de transferir o coman-

do das operações à Otan e a
aliança anunciava que a força
aérea líbia deixara de existir,
poderia parecer que os ataques
só seriam mantidos para salva-
guardar as populações civis na
mira de Kadafi. Mas isso, acom-
panhado das exortações para
que o tirano se vá, seria pouco
para os governos francês e bri-
tânico que tomaram a iniciati-
va da intervenção contra o seu
até recentemente sócio comer-
cial. O que ele continuaria a ser
não fosse a revolta que o con-
verteu em estorvo para os inte-
resses de Paris e Londres no pe-
tróleo líbio – e em oportunida-
de para fazer bonito perante a
rua árabe.

Do outro lado do Atlântico,
um vacilante Barack Obama,
contrastando com a determina-

da secretária de Estado Hillary
Clinton, custou a se engajar na
operação da qual ele mais do
que depressa queria deixar de
ser a figura de proa. Agora,
Obama conta uma história dife-
rente. Falando pela primeira
vez sobre a Líbia aos america-
nos, em rede nacional, ele se
apresentou como o líder efeti-
vo da mobilização armada con-
tra um déspota que não hesita-
ria em perpetrar um massacre
contra o seu povo. “Como pre-
sidente”, vangloriou-se, “recu-
sei-me a esperar as imagens de
matanças e valas comuns para
então agir.”

Da mesma forma que diz ter
feito o que não fez, Obama diz
que não quer fazer o que fará –
forçar a “mudança de regime”,
como dizia seu antecessor Bush
em relação a Saddam Hussein,
no Iraque. Ele reconheceu o ób-
vio: os EUA não podem repetir
na Líbia a aventura de uma inva-
são. Mas, disse eufemisticamen-
te, os líbios ganharam “tempo e
espaço” para decidir o seu desti-
no. O fato é que, sem apoio mili-
tar como o que passaram a rece-
ber, e não mais por estritos moti-
vos humanitários, os revoltosos
não tendem a ser páreo para um
Kadafi entrincheirado em meio
às suas Brigadas de Defesa, dis-
posto a resistir até o fim.

A lógica, portanto, aponta pa-
ra mais operações de cobertura
em apoio às carentes e desorga-
nizadas forças da insurgência.
Mas uma coisa é fazê-lo em pon-
tos como Ras Lanuf e Bin Jawad,
afinal retomados. Outra será ir a
Trípoli. Parece cedo demais pa-
ra tratar da Líbia pós-Kadafi, co-
mo a coalizão começou a fazer
ontem em Londres.

Em r e s p o s t a a
uma consulta en-
caminhada por
duas escolas par-
ticulares de São
Paulo – os colé-

gios Albert Sabin e Guilherme
Dumont Villares –, por uma di-
retora de ensino da capital e
por um grupo de pais de alu-
nos na faixa etária entre 3 e 5
anos de idade, a Câmara de
Educação Básica do Conselho
Estadual de Educação (CEE)
proibiu matrículas de crianças
na educação fundamental an-
tes que elas completem a ida-
de mínima exigida para esse ci-
clo do ensino.

As escolas somente poderão
matricular no ensino funda-
mental alunos com 6 anos, já
completados ou a completar
até o dia 30 de junho. A orien-
tação do órgão é para que os
alunos frequentem a segunda
fase da pré-escola com 5 anos
de idade e a primeira fase da
pré-escola com 4 anos – tam-
bém completados até a data-li-
mite de 30 de junho. Com isso,
as crianças nascidas no segun-
do semestre terão de ser aten-
didas pelos estágios anteriores
do sistema educacional – ou se-
ja, as creches.

A fixação de idades mínimas
para cada nível de ensino tem
o objetivo de evitar que os pais
antecipem o início da escolari-
zação dos filhos, queimando
etapas. Muitos pais alegam
que as crianças que comple-
tam 6 anos depois de 30 de ju-
nho esbarram em dois proble-
mas – elas são separadas de
sua turma, na fase de ingresso
no ensino fundamental, e ain-
da têm de esperar mais um

ano para poder se matricular
na pré-escola ou no ensino fun-
damental. “Há caso de a crian-
ça fazer aniversário alguns
dias após 30 de junho. A famí-
lia fica inconformada. É delica-
do”, afirma a diretora do Colé-
gio Guilherme Dumont Villa-
res, Eliana Pereira Aun.

Há, também, pais que ten-
tam antecipar ou adiantar a es-
colarização dos filhos alegan-
do que eles têm conhecimen-
tos avançados. No entanto,
professores, psicólogos e peda-
gogos afirmam que isso pode
comprometer a alfabetização e
a formação dos alunos. Eles
também alegam que a espera

de um ano para ingresso na fa-
se de alfabetização das crian-
ças que aniversariam depois
de 30 de junho não pode ser
vista como “castigo” pelos
pais e que a transição da cre-
che para a pré-escola, e deste
ciclo para o ensino fundamen-
tal, tem de ser “suave”.

Segundo os integrantes da
Câmara de Educação Básica
do CEE, o risco das crianças
que entram muito cedo no pro-
cesso de alfabetização é de
que sejam alunos imaturos,
sem condição de acompanhar
as aulas. “O apressamento da
escolaridade não é bom e pode
prejudicar a maturidade da
criança no futuro. Às vezes, o
desenvolvimento cognitivo po-
de ser avançado, mas o emo-
cional não é”, diz a autora do

parecer aprovado pela CEE,
Maria Auxiliadora Albergaria
Raveli. “Na última década, tive-
mos muitos problemas de me-
nino que cresceu imaturo por-
que os pais achavam que era
um gênio no início da escolari-
zação”, afirma a diretora do
Colégio Guilherme Dumont
Villares.

Há casos de pais que tentam
matricular no ensino funda-
mental crianças que comple-
tam 6 anos em agosto, sob a
alegação de que a Constituição
de 88 e a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação garantem o di-
reito à educação de acordo
com a capacidade de cada um
e, como mostrou recente re-
portagem do Jornal da Tarde,
há até o caso de uma família que
obteve na Justiça liminar – fun-
dada em parecer favorável da
Promotoria da Infância e Juven-
tude – autorizando a matrícula
de uma criança de 3 anos na pré-
escola de um colégio particular.

Tomada no final de fevereiro,
a decisão da Câmara de Educa-
ção Básica do CEE ressalta a im-
portância da pré-escola e reco-
menda aos pais de alunos que
não “avancem o sinal”, para não
prejudicar a formação dos fi-
lhos. A decisão vale como dire-
triz tanto para as famílias quan-
to para as escolas que ainda ti-
nham dúvidas sobre as idades
mínimas de matrícula na pri-
meira e na segunda fase da pré-
escola e no primeiro ano do en-
sino fundamental – especial-
mente para as escolas particula-
res, uma vez que a rede pública
tem autonomia para definir o
dia de corte para matrículas,
desde que respeitado 30 de ju-
nho como data máxima.
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Dentro de duas se-
manas a presidente
Dilma Rousseff esta-
rá na China, maior
parceira comercial
do Brasil. Cerca de
300 empresários de-
verão acompanhá-

la. Aproveitarão a viagem presiden-
cial para explorar novas oportunida-
des comerciais ou, no mínimo, para
entender melhor as condições de
acesso ao mercado chinês. O Brasil
exporta para a China quase exclusiva-
mente produtos básicos e bens inter-
mediários e importa maciçamente
bens manufaturados. A composição
das trocas será com certeza um dos
temas principais das conversações e
haverá cobranças de lado a lado. A pri-
meira viagem da presidente brasileira
para um grande parceiro fora da Amé-
rica do Sul será um teste importante
para a diplomacia do novo governo.

Autoridades chinesas têm cobrado

o reconhecimento de seu país como
economia de mercado. Em 2004, du-
rante visita do presidente Hu Jintao a
Brasília, o governo brasileiro prome-
teu aquele status à economia chine-
sa, se fossem cumpridas certas condi-
ções econômicas.

Mas a cooperação bilateral pratica-
mente se resumiu, durante a maior
parte do tempo, a um comércio em
grande parte sujeito às condições fixa-
das pela China. Investimentos só apa-
receram bem mais tarde. Além disso,
a instalação de uma fábrica da Em-
braer na China produziu resultados
decepcionantes, porque os interesses
do governo chinês não coincidiram,
afinal, com os da empresa brasileira.

O reconhecimento da China como
economia de mercado continua fora
da pauta brasileira, avisaram funcio-
nários de Brasília. A presidente Dil-
ma Rousseff tentará limitar-se à dis-
cussão de outros assuntos, embora
seja muito difícil, neste momento,

descartar a hipótese de uma cobran-
ça chinesa. Não está claro se o gover-
no brasileiro mudará de ideia, se uma
contrapartida atraente for posta so-
bre a mesa, ou se a diplomacia do no-
vo governo simplesmente decidiu
abandonar a promessa de 2004.

Esse detalhe é importante, porque
o compromisso assumido pelo presi-
dente Luiz Inácio da Silva, há sete
anos, foi, mais que um excesso, uma
imprudência.

Reconhecer um país como econo-
mia de mercado implica aceitar cer-
tas limitações à política de defesa co-
mercial. A China obviamente não é
uma economia tão sujeita a regras de
mercado quanto a maior parte das ou-
tras associadas à Organização Mun-
dial do Comércio (OMC). Não era
preciso assumir um compromisso
tão grave para intensificar o comér-
cio e estabelecer maiores laços econô-
micos com a China. Outros países
também ampliaram os negócios com

o mercado chinês sem formular pro-
messas com implicações tão sérias.

Ao assumir aquele compromisso, o
governo do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva certamente levou em
conta bem mais que os interesses co-
merciais e de cooperação econômica.
A promessa precipitada refletiu tam-
bém uma concepção particular – e in-
gênua – de alianças estratégicas. O
Brasil era importante para a China co-
mo fornecedor de matérias-primas e
alguns bens intermediários, mas o go-
verno chinês jamais atribuiu ao País
um status semelhante ao atribuído às
maiores potências capitalistas, a co-
meçar, naturalmente, pelos Estados
Unidos. Isso era evidente, menos, é
claro, para os terceiro-mundistas de
Brasília.

O ministro da Fazenda, Guido Man-
tega, nunca deixou de participar, à
sua maneira, dessa visão juvenil de
mundo. Só muito recentemente ele
passou a referir-se também ao gover-

no chinês como manipulador do câm-
bio. Até então, acusações desse tipo
eram dirigidas às autoridades ameri-
canas, como se as chinesas não hou-
vessem decidido muito antes manter
o yuan depreciado.

A presidente Dilma Rousseff deu
alguns sinais de realismo na avalia-
ção dos interesses brasileiros e das
formas de cooperação compatíveis
com as possibilidades e aspirações
do País. Em Portugal, seus contatos
com as autoridades, na visita inter-
rompida pelo falecimento do ex-vi-
ce-presidente José Alencar, vale-
riam como mais uma indicação do
estilo diplomático do novo governo
brasileiro.

Mas o primeiro grande teste fora
da América do Sul deverá mesmo
ocorrer durante a visita à China. Até
agora, a autoridades chinesas se mos-
traram muito mais lúcidas que as bra-
sileiras na concepção e na defesa de
seus interesses nacionais.

O teste diplomático de Dilma

● “Que lição de vida este homem mostrou. Ele nunca desistiu. É
a imagem que teremos dele. Descansa em paz, guerreiro.”
FERNANDO ANTONIO

● “Homem respeitável não apenas pela luta contra o câncer,
mas também pela luta pelo desenvolvimento brasileiro.”
ONILDO ELIAS DE CASTRO LIMA

● “Deus o acompanhe, José. Você foi um exemplo de batalha e
bravura. Merece descansar!”
DIEGO DOUZA

“O Brasil perde José
Alencar, um exemplo
de político, que lutou
até o fim pela vida”

CÍCERO SONSIM / NOVA LONDRINA
(PR), SOBRE O FALECIMENTO
DO EX-VICE-PRESIDENTE
c-sonsim@bol.com.br

“Lá se foi o grande José
Alencar, empreendedor
nato, exemplar, penso que
entrou no governo para
segurar a democracia. Um
belo presente que Minas
Gerais ofereceu ao Brasil”

NELSON PEREIRA BIZERRA / SÃO
PAULO, IDEM
nepebizerra@hotmail.com

“Foi-se um bravo.
Que sua obstinação e sua
bravura nos inspirem”

CARLOS MONTAGNOLI / JUNDIAÍ,
IDEM
carlosmontagnoli@uol.com.br

mento histórico para o País, um
passo decisivo para fortalecer as
pequenas e microempresas, a
economia solidária e o cooperati-
vismo, que são a base de sustenta-
ção do mercado interno, atual
responsável pela manutenção do
crescimento econômico. Somen-
te as pequenas e microindústrias
respondem por 60% da oferta de
empregos formais e 30% do pro-
duto interno bruto do País. Dian-
te desses argumentos, torna-se
urgente a aplicação de políticas
específicas que garantam compe-
titividade e condições favoráveis
ao pequeno e ao microempresá-
rio no Brasil, a exemplo do que
ocorre nas principais economias
desenvolvidas e em desenvolvi-
mento no mundo.
JOSEPH COURI, presidente do Sin-
dicato das Micro e Pequenas Indús-
trias do Estado de São Paulo (Sim-
pi) e da Associação Nacional dos
Simpi (Assimpi)
presidencia@simpi.org.br
São Paulo

RODOANEL
Trecho Norte

Suplicamos ao respeitável Conse-
lho Estadual do Meio Ambiente
(Consema) que, em análise minu-
ciosa e fundamentada, não emita
parecer favorável à construção
do Trecho Norte do Rodoanel
passando pela Cantareira. Será
uma temeridade se isso ocorrer,
com traçado por uma região den-
samente povoada da capital e ain-
da por constituir uma agressão à
parte da mata nativa que a circun-
da. Este é um apelo de todos nós,
moradores da região mais saudá-
vel da cidade, pelo ambiente que
desfrutamos. Tal como os Tre-
chos Oeste, Sul e Leste, o Trecho
Norte deverá, sem dúvida, ser
construído mais distante. Neste
caso, passando pelo município
de Mairiporã, fora da capital.
JOÃO ROCHAEL
jrochael@ibest.com.br
São Paulo

Parece muito prematuro
querer organizar uma
Líbia pós-Kadafi e dar o
ditador por derrotado

Em guerra com Kadafi

A polêmica decisão de
fixar uma data para a
matrícula de crianças
no ensino fundamental

A antecipação da alfabetização

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A3.




