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Notas & Informações

Do m i n i q u e
Strauss-Kahn fi-
cará na história
do Fundo Mo-
netário Interna-
cional (FMI) e

da economia globalizada pela
quebra de dois recordes. Ne-
nhum de seus antecessores se
envolveu num escândalo tão es-
petaculoso quanto o caso crimi-
nal iniciado no último sábado,
quando foi preso sob acusação
de abuso sexual. E nenhum te-
ve um papel tão importante
quanto o dele no enfrentamen-
to de uma grande crise centra-
da no mundo rico – de fato, a
crise mais ampla e mais grave
desde a depressão dos anos 30
do século passado. Ex-deputa-
do, ex-ministro da Economia
da França e por enquanto dire-
tor-gerente do FMI, ele passará
os próximos dias, talvez meses,
tentando evitar uma pesada
condenação por um tribunal
americano. Não fosse o escân-
dalo sexual, estaria ajudando a
Europa a vencer o desafio das
dívidas soberanas e discutindo
um novo financiamento para
evitar um calote grego.

Seja qual for a verdadeira his-
tória do incidente com a cama-
reira de hotel, em Nova York,
já está feito um enorme estra-
go – e não só na carreira de
Strauss-Kahn. Inocentado, ele
dificilmente retornará à dispu-
ta pela presidência de seu país,
exceto se emergir como vítima
de um complô. Mesmo nesse
caso, haverá perguntas sobre
como se deixou envolver na ar-
madilha. O escândalo altera o
quadro da sucessão na França,
tornando mais cômoda a posi-
ção do presidente Nicolas Sar-

kozy. Mas a política francesa,
neste momento, é apenas um
detalhe de um quadro muito
mais complexo e preocupante.

Sob a liderança de Strauss-
Kahn, o FMI fez muito mais pe-
la Europa, nesta crise, do que
participar do socorro à Grécia,
à Irlanda e a Portugal. Em
2008, quando o estouro da bo-
lha financeira jogou o mundo
na recessão, o Fundo socorreu
a Islândia e logo em seguida a
Polônia, beneficiada com um
crédito preventivo de US$ 20
bilhões. Na zona do euro os
maiores desafios surgiriam
mais tarde, na passagem de
2009 para 2010, quando se veri-

ficou a gravidade da situação
fiscal da Grécia e de outros paí-
ses da chamada periferia.

Os governos mais poderosos
da união monetária tentaram,
inicialmente, evitar o recurso
ao FMI. Mas, quando mudaram
de ideia, o Fundo assumiu um
papel muito mais importante
que o de mero contribuinte pa-
ra um programa de ajuda.

Strauss-Kahn tornou-se uma
figura-chave das negociações
em cada operação de socorro.
Em alguns momentos, sua par-
ticipação foi essencial para a ar-
ticulação dos programas de aju-
da. Na semana passada ele esta-
va empenhado em montar um
novo pacote de ajuda à Grécia,
novamente em dificuldades.
Nesta semana, ele deveria ter-
se encontrado com a chanceler

Angela Merkel, da Alemanha, e
participado de reuniões para
discussão desse e de outros
problemas graves.

Strauss-Kahn foi também
uma figura central nas discus-
sões do Grupo dos 20, atuando
tanto nos encontros ministe-
riais quanto nas conferências
de cúpula, realizadas com regu-
laridade a partir do fim de
2008. Assumiu oficialmente o
papel de cumpridor da agenda
do grupo, mas desempenhou
de fato uma função muito mais
importante, como líder de uma
instituição geradora de estu-
dos, de informações e de propos-
tas tecnicamente elaboradas.

Ele deveria deixar em breve a
direção do FMI para concorrer à
presidência da França. O escân-
dalo precipitou o problema da
sucessão no Fundo. A substitui-
ção será especialmente compli-
cada. Strauss-Kahn conduziu a
instituição com eficiência numa
crise mundial de gravidade inco-
mum. Ao mesmo tempo, admi-
nistrou uma redistribuição de
cotas e votos cobrada com insis-
tência por países emergentes.
Além disso, iniciou a reforma ad-
ministrativa do Fundo. Cres-
cem, agora, as pressões pela mu-
dança do critério tradicional –
um americano para o Banco
Mundial e um europeu para o
FMI. Emergentes pretendem
entrar no jogo, mas europeus
tentam adiar a inovação. A crise
na Europa, alegam, torna a mu-
dança inoportuna. É um argu-
mento discutível. Incontestável
é a dificuldade para encontrar
alguém com a competência téc-
nica e a liderança de Strauss-
Kahn. E, de preferência, sem as
suas fraquezas mais notórias.

Ao anunciar que o
Ministério da
Educação (MEC)
não recolherá o li-
vro didático com
erros gramaticais

distribuído a 485 mil estudan-
tes, o ministro Fernando Ha-
dad voltou a ser protagonista
de confusões administrativas.
Depois das trapalhadas que co-
meteu na aplicação do Exame
Nacional do Ensino Médio em
2009 e 2010, agora ele afirma
que não pode interferir no con-
teúdo das publicações adquiri-
das pelo Programa Nacional
do Livro Didático nem julgar o
que é certo ou errado em maté-
ria de português, cabendo-lhe
apenas decidir o que é “adequa-
do” em política pedagógica.

Com isso, embora tenha por
diversas vezes prometido me-
lhorar a qualidade do ensino
fundamental, Haddad, parado-
xalmente, endossou a pedago-
gia da ignorância. Produzido
por uma ONG e de autoria da
professora Heloísa Ramos, o li-
vro Por uma vida melhor defen-
de a supremacia da linguagem
oral sobre a linguagem escrita,
admitindo que “é certo falar er-
rado”. Corrigir o erro é “precon-
ceito”. A tese não é nova, já foi
rechaçada pela Academia Brasi-
leira de Letras e sempre foi dura-
mente criticada nas faculdades
de pedagogia. Além disso, o li-
vro do MEC que admite erro de
português não é uma obra de lin-
guística, mas uma publicação
pedagógica. Não foi escrito pa-
ra linguistas, mas para quem
precisa de um bom professor de
português para ler, falar e escre-
ver de modo correto – condição
básica para que se possa emanci-

par culturalmente.
“Não tem de se fazer livros

com erros. O professor pode fa-
lar na sala de aula que temos ou-
tra linguagem, a popular. Os li-
vros servem para os alunos
aprenderem o conhecimento
erudito”, diz a professora Mí-
riam Paura, do Programa de Pós-
Graduação em Educação da
UERJ. “Uma coisa é compreen-
der a evolução da língua, que é
um organismo vivo. A outra é
validar erros grosseiros. É uma
atitude de concessão demagógi-
ca. É como ensinar tabuada erra-
da. Quatro vezes três é sempre
doze, seja na periferia ou no pa-
lácio”, afirma o escritor Marcos

Vilaça, presidente da ABL.
Sem argumentos para refutar

essas críticas, o MEC alegou
que a aquisição do livro Por uma
vida melhor foi aprovada por
“especialistas”, com base em pa-
recer favorável de docentes da
Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, e afirmou
que o edital para a aquisição de
livros didáticos enfatiza a im-
portância de “novos tipos de re-
flexão sobre o funcionamento e
as propriedades da linguagem
em uso” e da “sistematização
dos conhecimentos linguísti-
cos correlatos mais relevan-
tes”. Isso dá a medida da falta
de rigor do processo de escolha,
que “desperdiça dinheiro públi-
co com material que emburre-
ce, em vez de instruir”, como
diz a procuradora da República

Janice Ascari.
A autora do livro politizou a

discussão. “No tempo em que
só a elite ia para a escola, talvez
a norma culta bastasse. Hoje,
com o acesso da classe popular,
a formação tem de ser mais am-
pla. Nosso livro é direcionado
para aquele que pode ter sido
discriminado por falar errado”,
disse ela. Em outras palavras,
exigir a correção de linguagem é
ser preconceituoso. A reação
foi imediata. “É um absurdo es-
se paternalismo condescenden-
te de não corrigir erros gramati-
cais. Com isso, consolida-se o
conceito de coitadinho, perni-
cioso e prejudicial ao desenvol-
vimento dos cidadãos. Qual-
quer um pode cometer os barba-
rismos linguísticos que quiser,
mas deve saber que eles só se
sustentam dentro de um con-
texto e têm preço social”, diz a
escritora Ana Maria Machado,
doutora em Linguística e Semio-
logia, integrante da ABL e ganha-
dora do Prêmio Hans Christian
Andersen – o Nobel da literatu-
ra infantil.

Como o País tem um padrão
de ensino reconhecidamente
baixo, o que se deveria esperar
do MEC é um mínimo de res-
ponsabilidade na escolha dos li-
vros didáticos distribuídos na
rede pública. Ao impor a pedago-
gia da ignorância a pretexto de
defender a linguagem popular,
as autoridades educacionais
prejudicam a formação das no-
vas gerações.

É por isso que um grupo de
membros do Ministério Públi-
co, liderado pela procuradora
Janice Ascari, anunciou que pro-
cessará o MEC por “crime con-
tra a educação”.
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Lula ensinou muita
coisa aos seus com-
panheiros – e eles
aprenderam muito
bem pelo menos
uma. Há dois anos,
no auge das denún-
cias sobre os po-

dres do Senado, o então presidente
saiu em defesa do acossado titular
da Casa com palavras que mereciam
ser gravadas no mausoléu da ética
política nacional. “O Sarney”, afir-
mou, “tem história no Brasil sufi-
ciente para que não seja tratado co-
mo se fosse uma pessoa comum.”
Nem o ministro da Casa Civil, Anto-
nio Palocci, a julgar pelo que dele
disse o fidelíssimo ex-chefe de gabi-
nete de Lula e atual secretário-geral
da Presidência, o companheiraço
Gilberto Carvalho. Palocci, entoou,
“é muito importante para o nosso
governo e para o País”, deixando su-
bentendido que uma figura assim in-

comum não deve ser importunada
com revelações sobre os seus negó-
cios no passado recente.

Como a esta altura até os caseiros
da capital federal devem saber, no
período de quatro anos iniciado em
2006, quando voltou a se eleger de-
putado federal, depois de seu profí-
cuo interregno como ministro da Fa-
zenda, prematuramente encerrado
pelo escândalo Francenildo, Palocci
conseguiu a estupenda proeza de
multiplicar por 20 o seu patrimônio.
Segundo noticiou a Folha de S.Paulo,
uma empresa de consultoria, a Proje-
to, com 99% do capital de R$ 102
mil registrado em nome dele, com-
prou por R$ 882 mil um escritório
de 183 m² nas proximidades da Ave-
nida Paulista e um apartamento de
502 m² na mesma região, pelo qual
pagou R$ 6,6 milhões, em duas par-
celas quitadas em pouco tempo. A
primeira transação data de 2009. A
segunda é do ano seguinte, quando

Palocci coordenava a campanha pre-
sidencial de Dilma Rousseff.

O patrimônio declarado por ele
em 2006 à Justiça Eleitoral somava
R$ 375 mil, em valores corrigidos.
Como deputado, recebeu um total
de R$ 974 mil, brutos. As contas da
pessoa física, portanto, não fecham.
Palocci se recusa a informar quais
foram, quanto custaram e para
quem a Projeto – ou seja, a pessoa ju-
rídica – prestou os alegados servi-
ços de consultoria que lhe permiti-
ram faturar o suficiente para adqui-
rir aqueles imóveis. Convidado para
ser o número um da equipe de Dil-
ma, ele a teria posto a par dos seus
negócios e teria sido aconselhado
por Gilberto Carvalho a mudar a ra-
zão social e o ramo de atuação da fir-
ma. Ela passou a se chamar Projeto
Administração de Imóveis e ficou
sob o controle de um banco. Nomea-
do ministro, ele teria informado a
Comissão de Ética Pública do Planal-

to da existência da Projeto.
O silêncio de Palocci sobre os ne-

gócios da consultora é atordoante. O
pouco que ele se dignou a tornar pú-
blico é insatisfatório, assim como os
seus sinais exteriores de riqueza são
manifestamente incompatíveis com
o seu histórico de rendimentos decla-
rados. O ministro não tem contas a
ajustar com a Justiça. As suspeitas de
que teria se envolvido, quando prefei-
to de Ribeirão Preto, com a “máfia
do lixo” que operava no município
não foram provadas. E o Supremo
Tribunal Federal (STF) o absolveu
da acusação de ter ordenado a que-
bra do sigilo bancário do caseiro que
testemunhou as suas visitas à man-
são do Lago Sul usada para festas e
negócios escusos. Mas Palocci, como
diria Lula, não é uma pessoa comum:
é um homem público, de quem o pú-
blico pagante tem o direito de saber
tudo que possa ou tenha podido mar-
car o seu desempenho ético.

À falta disso, cada qual fica livre
para especular sobre a origem dos re-
cursos do ministro. Nesse sentido, é
um escândalo dentro do escândalo a
afirmação de Gilberto Carvalho de
que “sobre o passado (de Palocci),
não cabe ao governo fazer nenhum
tipo de investigação”. Carvalho é ti-
do pela companheirada como pes-
soa íntegra (além de religiosa). Para
declarar o caso encerrado, inspirou-
se no titular da comissão de ética do
governo e ex-presidente do STF, Se-
púlveda Pertence, outro de quem fa-
lam bem. “Não nos cabe indagar”,
disse ele, “a história da fortuna dos
pobres e dos ricos que se tornaram
ministro.” É a “ética Jaqueline” des-
te governo. Jaqueline, a deputada fi-
lha do notório Joaquim Roriz, é
aquela que diz que os seus pares não
podem processá-la por quebra de de-
coro porque, ao ser flagrada receben-
do uma bolada ilícita, não havia ain-
da sido eleita.

A ‘ética Jaqueline’ do governo

● “A pretensão de identificar-se com ex-ministros ou de bancos
oficiais não explica nada e não desobriga esclarecimentos.”
FABIO FIGUEIREDO

● “Se está tudo certo e dentro da lei, o ministro não tem nada a
temer. É só mostrar como foi feita essa valorização. Simples!”
EDDIE SAMPAIO

● “Ele não tem culpa. Culpado é quem deu cargo a ele sabendo
do seu passado.”
LUIZ TEIXEIRA

“Deve haver um sapo
enterrado na porta
da Casa Civil...”

VICTOR GERMANO PEREIRA / SÃO
PAULO, SOBRE OS SUCESSIVOS
ESCÂNDALOS NESSA PASTA
victorgermano@uol.com.br

“Pra que tanto auê com
os novos livro? O MEC
e os professor vai formar
novos político...”

HELGA BELL / SÃO PAULO, SOBRE
O ‘PRECONCEITO LINGUÍSTICO’
helga.rod.bell@hipernet.com.br

“Agora sabemos o porquê
de o trânsito da cidade
estar nessa situação. Com
essa equipe de consultores
não poderia estar pior”

LAERT PINTO BARBOSA / SÃO
PAULO, SOBRE A CET
laert_barbosa@ig.com.br

Fenômenos

Já tivemos o Fenômeno do fute-
bol, o Fenômeno das teles e agora
temos o Fenômeno da consulto-
ria! Fico frustrado por não saber
ganhar dinheiro.
MAURILIO PEREIRA
mauriliopereira@uol.com.br
São Paulo

MEC
Assassinato do idioma

Não existe mais forma certa ou er-
rada? O que é isso? Parece-me
mais uma tentativa de inocentar
o baixíssimo nível da educação
no País. Afinal, é melhor conside-
rar correto aquilo que nem mes-
mo os professores sabem. Agora
tudo pode e tudo vale. E a língua
continuará a ser assassinada.
LUCIA HELENA FLAQUER
lucia.flaquer@gmail.com
São Paulo

Tupiniquinês

“Os menino pega os livro e num
consegue lê”, etc., etc. Não há sur-
presa se as frases estão aprovadas
por uma equipe do MEC-PT for-
mada por ideológicos atiradores
de elite que já apontaram suas ar-
mas até para Monteiro Lobato!
ANTONIO WUO
wuo.antonio@gmail.com
Mogi das Cruzes

Lição do mestre

Ainda a respeito do livro Por
uma Vida Melhor, transcrevo
uma frase de Rui Barbosa que tra-
duz fidedignamente a política ho-
je vigente sobre o destino do po-
vo brasileiro: “A degeneração de
um povo, de uma nação ou raça
começa pelo desvirtuamento da
própria língua”.
GUARACIABA GISSONI FENICIO
São Paulo

A folha de serviços de
Strauss-Kahn torna
especialmente difícil a
sua substituição

A crise do FMI

‘Desperdício de
dinheiro público com
material que emburrece
em vez de instruir’

A pedagogia da ignorância

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A3.




