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Notas & Informações

Dos cerca de 5 mi-
lhões de muçul-
manos que vi-
vem na França,
não chegam a 3
mil as mulheres

que usam véus para cobrir pra-
ticamente todo o rosto, como
as burcas de corpo inteiro, típi-
cas do Afeganistão, que só dei-
xam entrever os olhos por trás
de uma tela de tecido, e os ni-
qabs, comuns no Paquistão,
que expõem o espaço que vai
das sobrancelhas às pálpebras
inferiores. Outras adeptas da
fé islâmica, incomparavelmen-
te mais numerosas em socieda-
des seculares, escondem de di-
ferentes maneiras a cabeça e às
vezes o pescoço, mas mostram
a face por inteiro.

Se assim é, talvez seja o caso
de perguntar por que o gover-
no francês, ao proibir os véus
usados por uma ínfima mino-
ria, criou um problema, sem o
qual poderia passar perfeita-
mente bem, não só com am-
plos setores da maior comuni-
dade muçulmana da Europa,
mas também com as organiza-
ções francesas e europeias de
defesa dos direitos humanos.
Em sentido estrito, a lei anti-
burca que entrou em vigor na
segunda-feira se justifica.

É alheio à cultura ocidental –
e agora também por razões de
segurança, na era do terroris-
mo globalizado – que homens
e mulheres circulem por espa-
ços públicos com o rosto cober-
to. As exceções conhecidas são
os capacetes com viseiras escu-
recidas de plástico dos motoci-
clistas, enquanto dirigem, e as
chamadas balaclavas com que
certas categorias de policiais se

mascaram para não ser reco-
nhecidos pelos alvos de suas
operações.

Mas o que cobre de contro-
vérsias a nova lei francesa é a
mistura de motivos que lhe de-
ram origem. Em primeiro lu-
gar, a procedente premissa de
que, em ambientes comuns e
circunstâncias normais, qual-
quer pessoa deve poder ser
identificada de imediato por
sua fisionomia. Segundo, a in-
vocação da laicité, a separação
absoluta entre Estado e religião,
que remonta à Revolução de
1789, foi convertida em lei em
1905, porém só deitou raízes de-
pois da 2.ª Guerra.

Na França, não são apenas as
instituições de governo e a admi-
nistração pública que devem
guardar intransponível distân-
cia da esfera confessional. Tam-
pouco o espaço comum, a come-
çar da rua, deve abrigar expres-
sões assertivas de fé, como os
véus islâmicos, capazes de inco-
modar cidadãos de outras cren-
ças ou partidários de nenhuma.
Desde 2004 é proibido usar nas
escolas públicas símbolos reli-
giosos ostensivos, como xales,
solidéus e crucifixos. A proibi-
ção foi adotada tanto por uma
questão de princípio como para
remover uma fonte de tensão e
violência nas escolas.

A terceira razão oficial do ve-
to à burca é a proteção da auto-
nomia feminina. A lei presume
que pelo menos uma parcela das

mulheres muçulmanas é obriga-
da pelos parentes homens a se
vestir conforme a ortodoxia.
Tanto assim que a pena para
quem cobre o rosto é de € 150
(R$ 342) e de € 30 mil (R$
68.400), mais até 1 ano de pri-
são, para quem for culpado de
forçar o uso do véu. Os críticos
argumentam que, em regra, o
uso é espontâneo – e, nessa me-
dida, a proibição violaria a liber-
dade individual.

Outros analistas vinculam a
lei à alegada islamofobia do pre-
sidente Nicolas Sarkozy, que
causou divisões mesmo no seu
partido de centro-direita, União
por um Movimento Popular, co-
mo no caso da sua ideia de pro-
mover um debate nacional so-
bre o papel do islamismo na so-
ciedade francesa. A iniciativa foi
considerada uma tentativa de es-
tigmatizar os muçulmanos. Não
faz muito, Sarkozy declarou o Is-
lã “incompatível” com os valo-
res franceses. De olho na suces-
são de 2012, ele estaria interessa-
do em atrair o eleitorado que
tem aversão a les arabes e que
numa recente pesquisa colocou
na dianteira a candidata do parti-
do de extrema-direita Frente
Nacional, Marine Le Pen, filha
do seu fundador Jean-Marie.
Ela já comparou as preces mu-
çulmanas ao ar livre, que blo-
queiam o tráfego urbano, à “ocu-
pação nazista” – uma ofensa à
memória de suas vítimas.

A par da crescente xenofobia
na França e na Europa em geral,
há um dilema substantivo sobre
o alcance (e os limites) das mani-
festações religiosas em público
nas modernas sociedades secu-
lares (e livres) e o papel do Esta-
do em face delas.

O s secretários es-
taduais de Edu-
cação se mobili-
zaram para ten-
tar evitar mais
uma derrota ju-

dicial no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), que nos próximos
dias deverá encerrar o julga-
mento da ação direta de in-
constitucionalidade (Adin) mo-
vida pelos governos do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, Mato Grosso do Sul e
Ceará contra a Lei 11.738, que
unificou os vencimentos dos
professores da rede pública de
ensino básico. Os secretários
chamam a atenção do Supre-
mo para os custos em que in-
correrão os Estados, caso não
saiam vitoriosos no último
ponto que ainda resta para ser
discutido. Quando a lei foi
aprovada, há três anos, 37%
dos professores recebiam me-
nos do que o piso.

Na semana passada, o Supre-
mo derrubou duas das três
principais questões suscitadas
na Adin patrocinada pelos go-
vernos estaduais. A Corte con-
siderou a Lei 11.738 constitucio-
nal e decidiu que as gratifica-
ções e benefícios funcionais –
como anuênios, quinquênios e
bônus de produtividade – não
podem ser usados pelas Prefei-
turas e Estados para compor o
valor do piso nacional. Para o
Supremo, o piso corresponde
ao vencimento básico do cargo
de professor, não podendo ser
interpretado como remunera-
ção global.

A terceira questão – relativa
ao dispositivo da lei que obriga
os professores a dedicar um ter-
ço de sua carga horária para pla-

nejamento e aperfeiçoamento
profissional – não foi decidida
por causa do avançado da hora
e pela ausência dos ministros
Cezar Peluso e José Antônio
Toffoli. Quando foi suspenso, o
julgamento estava com 5 votos
favoráveis à tese de que a deter-
minação é constitucional e 4 vo-
tos contrários. O STF aguarda
as manifestações desses dois
magistrados, para encerrar o ca-
so em caráter definitivo.

Para os secretários estaduais
de Educação, o aumento da ati-
vidade extraclasse do professo-
rado da rede pública dos atuais
20% para 33% – no caso dos do-
centes que cumprem 40 horas

semanais – não representa ga-
rantia de melhora da qualidade
do ensino e ainda eleva drasti-
camente os gastos com pes-
soal, comprometendo o plane-
jamento orçamentário. Segun-
do os secretários de Educação,
se o STF não derrubar esse dis-
positivo, os Estados e os muni-
cípios precisarão contratar
mais professores para comple-
tar o tempo reservado às aulas.

“Basicamente, para cada cin-
co professores será necessário
contratar mais um. Temos 18
mil professores e as novas con-
tratações aumentariam em R$
4,8 milhões mensais a folha de
pagamento”, diz Maria Nilene
da Costa, secretária de Educa-
ção de Mato Grosso do Sul.
Em São Paulo, o professor
com jornada de 40 horas sema-

nais tem 7 horas para atividade
extraclasse – 6 a menos do que
as exigidas pela Lei 11.738 e o
governo estadual – que conta
com 243 mil professores – teria
de contratar mais 80 mil. No
Rio Grande do Sul, que tem 83
mil docentes, seriam necessá-
rios mais 27,4 mil.

A maior oposição ao aumen-
to das horas de atividade extra-
classe vem de Estados cujos
gastos com pessoal estão próxi-
mos do teto fixado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).
Pela LRF, a folha de pagamen-
tos do funcionalismo não pode
ultrapassar 49% da receita cor-
rente líquida – em Santa Catari-
na, ela já corresponde a 48%.
Os governadores alegam que,
se o STF não derrubar o aumen-
to da atividade extraclasse, eles
ficarão num impasse jurídico.
Para cumprir o que manda a Lei
11.738, terão de descumprir a
LRF. Se cumprirem a LRF, cujas
sanções por descumprimento
são severas, terão de desobede-
cer a Lei 11.738.

Quando esta lei foi sanciona-
da, dois meses antes do início
da campanha eleitoral munici-
pal de 2008, governadores e pre-
feitos acusaram o MEC de, com
as novas medidas, ter angariado
prestígio político junto às enti-
dades de docentes, deixando
aos municípios e Estados pesa-
dos encargos financeiros. Três
anos depois, cabe ao Supremo
decidir um problema que pode-
ria ter sido evitado, caso gover-
nos federal, estaduais e munici-
pais tivessem discutido melhor
e com mais racionalidade como
aplicar uma lei de fundamental
importância para a moderniza-
ção do ensino básico.
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Saiu ao gosto chi-
nês o comunicado
conjunto dos presi-
dentes Dilma Rous-
seff e Hu Jintao. Os
termos foram dita-
dos principalmente
pelos interesses da

China, assim como são ditados os ter-
mos do comércio e da cooperação
econômica entre os dois países. Pe-
quim aproveitou a visita para algu-
mas gentilezas. Oficializou a abertura
de mercado à carne de porco brasilei-
ro, aceitou conversar sobre a diversifi-
cação das trocas e confirmou uma
compra de aviões da Embraer. Tudo
isso é positivo, mas presidentes não
viajam para vender costeleta e lombi-
nho e raramente se envolvem na ex-
portação de aviões – a menos, como
fizeram o francês Nicolas Sarkozy e o
americano Barack Obama, que se tra-
te de concorrência para reequipar as
Forças Armadas de um país.

Como de costume, a viagem serviu
para o governo brasileiro pedir apoio
à sua ambição de ocupar um assento
permanente no Conselho de Seguran-
ça da ONU. As autoridades chinesas
concordaram apenas com uma decla-
ração vaga. China e Brasil “apoiam
uma reforma abrangente da ONU, in-
cluindo o aumento da representação
dos países em desenvolvimento no
Conselho de Segurança como uma
prioridade”. Além disso, “a China (...)
compreende e apoia a aspiração brasi-
leira de vir a desempenhar papel mais
proeminente nas Nações Unidas”. Es-
sa frase é tão evasiva quanto a declara-
ção de “apreço” à pretensão brasilei-
ra, incluída na declaração final da visi-
ta do presidente Obama a Brasília.

Mais que chocha, a referência aos
direitos humanos teve um toque hu-
morístico – e até de humor negro:
“As duas partes fortalecerão consul-
tas bilaterais em matéria de direitos
humanos e promoverão o intercâm-

bio de experiências e boas práticas”.
Quais serão os temas dessas consul-
tas e que experiências e “boas práti-
cas” o governo brasileiro poderá
aprender?

Os dois lados assumiram, como de
costume, compromissos de coopera-
ção técnica e científica. Tudo isso pro-
duzirá poucos efeitos a curto e a mé-
dio prazos. Alguns programas, como
geralmente ocorre, talvez sejam es-
quecidos por um longo período, para
serem lembrados, dentro de algum
tempo, quando for marcada a primei-
ra reunião de uma comissão bilateral.

Os entendimentos com maior signi-
ficado prático correspondem aos inte-
resses chineses de acesso a recursos
naturais. “Os dois lados acolhem a
crescente cooperação entre os dois
países nas áreas de mineração e in-
fraestrutura relacionada e no proces-
samento de produtos de minérios”,
informa o comunicado. Os dois gover-
nos “manifestaram ainda o interesse

em abrir novas áreas de cooperação
em energia e mineração”.

Pode haver pontos importantes de
interesse comum nessas áreas. Mas a
ênfase nesse tipo de cooperação aten-
de sobretudo à estratégia chinesa de
crescimento econômico e reforça o
estilo de intercâmbio bilateral até
agora observado. “A parte chinesa”,
segundo o comunicado, “manifestou
disposição de incentivar suas empre-
sas a ampliar a importação de produ-
tos de maior valor agregado.”

Essa “disposição” tem pouco ou ne-
nhum significado prático – e o gover-
no chinês talvez nem pudesse ir além
desse ponto.

Se o governo brasileiro deseja de fa-
to mais exportações de manufatura-
dos para a China, o primeiro passo de-
ve ser um exame das condições do co-
mércio e dos obstáculos encontrados
pelas empresas. Até agora, a iniciati-
va mais notável de Brasília, nesse
campo, foi a pressão para a Vale ex-

portar menos minérios e investir
mais em siderurgia – uma ideia tão es-
tapafúrdia em termos econômicos
quanto perigosa politicamente.

Pequim cobrou, como se esperava,
o cumprimento de uma promessa to-
la formulada há anos pelo governo
brasileiro. “A parte brasileira reafir-
mou o compromisso de tratar de for-
ma expedita a questão do reconheci-
mento da China como economia de
mercado nos termos estabelecidos no
Plano de Ação Conjunta 2010-2014.”
A palavra “expedita” vale um ponto
para os negociadores chineses.

Empresas da China provavelmente
aumentarão seus investimentos no
Brasil. Fala-se em grandes projetos
para a área eletrônica. Mas nada dis-
so depende de entendimentos de cú-
pula. A Zona Franca de Manaus e o
Polo de Jaguariúna são provas disso.
O governo brasileiro deveria designar
algum técnico talentoso para estudar
esse e outros fatos da vida.

Prevaleceu a visão chinesa

● “Em qualquer país decente as pessoas respeitam a bandeira
nacional. Não é a queimando que iremos melhorar as coisas.”
JONAS BALIEIRO

● “Eu sei que é um desrespeito e um crime o que ele fez, mas
diante de tanta falta de vergonha na cara que impera em nosso
país, quem nunca teve vontade de fazer o mesmo?”
SANDRO CARVALHEIRA

● “Não concordo. Como brasileiro, sinto-me agredido.”
ROGER MELO

“Espero que a promessa
não fique apenas no ar”

VIDAL DOS SANTOS / SÃO PAULO,
SOBRE A COMPRA DE AVIÕES
DA EMBRAER PELA CHINA
vidal.santos@yahoo.com.br

“E agora, o que faremos
com as facas nas mãos
de deficientes mentais,
como no caso do crime no
Parque Trianon? Vamos
incluir armas brancas na
nova consulta popular?”

SERGIO S. DE OLIVEIRA / MONTE
SANTO DE MINAS (MG) SOBRE
O DESARMAMENTO
ssoliveira@netsite.com.br

“E o psicopata que
atropelou ciclistas em Porto
Alegre? Haverá também
um plebiscito para parar a
fabricação de automóveis?”

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA
FILHO / ITAPEVA, IDEM
arluolf@hotmail.com

consolmagno@terra.com.br
Belo Horizonte

Pensar grande

As diferenças entre os que estão
na classe média – se assim a pode-
mos chamar – e nas classes me-
nos favorecidas, que foram deter-
minantes nas últimas eleições,
são tremendamente conflitantes,
quando obrigados a definir real-
mente o que pensam, em situa-
ções que os colocarão cara a cara
com as necessidades de uns e de
outros, no contexto da vida do
brasileiro comum, o “povão”, co-
mo somos chamados. Certo está
FHC, o PSDB tem de sair de cima
do muro e pensar grande no que-
sito “diferenciação de classes”,
nos próximos pleitos eleitorais.
Se não agir assim, vai continuar a
ser “oposição” por muito tempo.
ALOISIO A. DE LUCCA
aloisiodelucca@yahoo.com.br
Limeira

Inclusão

Cada um interpreta o artigo de
FHC conforme a sua conveniên-
cia, contexto não existe para me-
dianos. Pôr os interesses do Bra-
sil na frente dos interesses pes-
soais também não existe para tais
pessoas. Se os pobres estão mi-
grando para a classe média, é cla-
ro que se deve reorganizar a nova
classe C. Continuando o proces-
so de inclusão iniciado com a teia
social desenhada pela dra. Ruth
Cardoso, novas e boas ideais sur-
girão para quem é capaz de desen-
volvê-las. Por estar com data de
validade vencida e por ser o parti-
do dos pobres de ideias, deixem o
PT, como sempre faz, utilizar-se
dos movimentos sociais e dos
mais humildes de forma demagó-
gica. O que vai prevalecer no final
é o bem-estar das pessoas.
NELSON PEREIRA BIZERRA
nepebizerra@hotmail.com
São Paulo

Direito a manifestações
religiosas públicas,
em sociedades seculares,
é o debate levantado

O veto aos véus na França

Governadores e
prefeitos dizem que lei
que unifica salários de
professores é inviável

O STF e o ensino básico

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A3.




