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O P I N I Ã O

U
m dos indicadores da qualidade de
um regime democrático é em que
medida a sociedade tem acesso a
informações de interesse público

sob a guarda do Estado. Quanto maior a di-
ficuldade nesse acesso, mais autoritário o re-
gime, cujas características são o distancia-
mento e a desconfiança entre o poder públi-
co e os cidadãos.

O Brasil, um país de longa tradição de
Estado unitário, não tem bom histórico
neste aspecto. Daí até hoje não se poder
consultar documentos sobre a Guerra do
Paraguai, travada no século XIX, encerrada
há 141 anos. Trata-se de um crime contra a
memória nacional.

Coerente com o atual processo de con-
solidação da democracia no país, quando
se completam 26 anos ininterruptos de
estado de direito, recorde na República,
tramita no Senado a Lei de Acesso à In-
formação Pública.

dades capazes, é muito provável, de superar
o que se esconde nos registros sobre a entra-
da de tropas brasileiras no Paraguai.

É a certeza de que terá informações sobre
a sua gestão abertas à sociedade que ajuda a
enquadrar os governantes no padrão mais
adequado da ética. Realimenta a democracia
americana, por exemplo, o fato de Sarah Palin
ter de fornecer à imprensa, por força de lei,
os e-mails despachados do seu gabinete
quando era governadora do Alasca.

Caso o governo Dilma Rousseff se curve ao
veto, será, também, de extrema incoerência
com o que prega em relação aos arquivos dos
porões da ditadura militar. Quem defende a
constituição da Comissão da Verdade, para
familiares de mortos e desaparecidos nos
Anos de Chumbo saberem o destino dos pa-
rentes, não pode aceitar a perpetuação do si-
gilo eterno em informações do Estado. No mí-
nimo, será cúmplice da censura de partes da
História brasileira.

Atentado contra a História do país
Enviado ao Congresso em 2003, no início

do governo Lula, o projeto de lei moderniza
as regras de consulta a essas informações e
aproxima o Brasil, neste aspec-
to, de países desenvolvidos e
democráticos. A lei cria três ní-
veis de restrição: documentos
reservados (cinco anos de sigi-
lo); secretos (15 anos) e ultras-
secretos (25), com a possibili-
dade de uma renovação de pra-
zo em cada nível. Assim, o má-
ximo que um arquivo do Esta-
do ficará hermeticamente fe-
chado será por 50 anos.

É razoável, se considerar-
mos que os Estados Unidos
acabam de liberar arquivos da
Guerra do Vietnã 36 anos depois do encer-
ramento do conflito. Mesmo assim, com 11
palavras censuradas, uma prerrogativa
também aceitável do Estado.

Mas o país pode recuar para a velha opa-
cidade com que os políticos brasileiros cos-
tumam proteger suas biografias, funcionais

ou não, e instituições se colo-
cam acima da sociedade, caso o
governo Dilma de fato aceite o
inaceitável e acolha o veto dos
ex-presidentes Fernando Collor
e José Sarney, do Itamaraty e
das Forças Armadas à nova lei.
Todos desejam manter o sigilo
eterno. Trata-se de uma excres-
cência, inadequada a um país
democrático. O que temem ex-
presidentes, o Itamaraty e as
Forças Armadas causar, ou en-
frentar, quando seus arquivos
forem abertos 50 anos depois de

terem sido classificados e trancafiados?
A mais poderosa nação do planeta esperou

apenas 36 anos para permitir consultas sobre
uma guerra em que foram cometidas atroci-
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A
União Europeia continua às voltas
com a crise financeira em que al-
guns de seus países membros es-
tão mergulhados. Na última se-

gunda-feira, por exemplo, a Grécia teve o
seu conceito mais uma vez rebaixado pela
agência internacional de classificação de
risco Standard&Poor’s. Os Estados Unidos,
por sua vez, estão ameaçados de perder o
“conceito triplo A” (o mais alto da escala
de classificação) devido a um embate entre
o governo Obama e o Congresso, que se re-
cusa a elevar o teto da dívida pública ame-
ricana, já ameaçando ultrapassar o pata-
mar de 100% do Produto Interno Bruto do
país. O próprio presidente do Federal Re-
serve (banco central americano), Ben Ber-
nanke, manifestou preocupação quanto a
essa possibilidade.

Diante desse cenário, o Brasil aparece
como uma boa opção para investimentos

dos recursos em tesouraria. Como as apli-
cações financeiras de curto prazo sofrem
taxação de IOF (instituída exatamente para
inibir esse tipo de operação), a transferên-
cia de recursos é feita sob a forma de em-
préstimos intercompanhias, o que é conta-
bilizado no Brasil como investimento dire-
to estrangeiro.

Seria o caso de também se criar barreira
para essas operações, que aumentam a so-
bra de moeda estrangeira e contribuem pa-
ra a valorização do real? As restrições ao
fluxo de capital são um terreno minado e
perigoso, pois criam um clima de descon-
fiança que afasta não só os indesejáveis,
mas o investidor que o país precisa. Nesse
caso, não dá para separar joio e trigo.

Tirar o bode da sala não resolve o pro-
blema. A solução está em se ter uma polí-
tica econômica que não obrigue o BC a ado-
tar juros tão altos para conter a inflação.

Restrição a capital não separa joio e trigo
financeiros, especialmente nesse momento
em que as autoridades monetárias têm sido
obrigadas a elevar as taxas básicas de juros
para conter a pressão inflacio-
nária que ganhou força no fim
do ano passado.

Mesmo sem a política fiscal
ainda ter retornado à trajetória
necessária para que a econo-
mia brasileira consiga conti-
nuar a crescer de maneira sus-
tentável, os indicadores de sol-
vência do país são hoje mais
tranquilizadores que os apre-
sentados por várias nações de-
senvolvidas.

A dívida externa líquida é ne-
gativa, porque as reservas acu-
muladas no Banco Central (cerca de US$
340 bilhões) superam com folga o endivida-
mento total. A dívida líquida do setor pú-

blico é inferior a 40% do PIB, e o endivida-
mento bruto está encolhendo para aproxi-
madamente 50%.

O crédito como um todo
também equivale a 50% do PIB,
o que significa que a economia
brasileira é pouco endividada,
se comparada aos parâmetros
internacionais.

Pode-se dizer, então, que so-
mos uma economia de baixo
risco para investidores estran-
geiros, o que é atestado pelo
“grau de investimento” (em
perspectiva de alta), no con-
ceito de todas as principais
agências classificadoras.

Diante dessa combinação de
juros altos e baixo risco, não chega a ser
surpreendente que grupos multinacionais
estejam transferindo para o Brasil parte

Valorização do

real empurra

governo a fazer

dever de casa

para cortar juros

Colégios bons, caros e mandões
Cavalcante

conduta nas cortes, até para de-
sautorizar pais reclamões. Se as
escolas acham que devem ficar fo-
ra do alcance do Judiciário, que
mais ensinam?

Vejam os doutores da Escola Ale-
mã o que lhes aconteceu em 1974:
sua direção demitiu uma professo-

ELIO GASPARI

E
m menos de um mês, três
colégios tradicionais do Rio
caíram no noticiário poli-
cial. Bem feito. O São Bento

e a Escola Alemã Corcovado por
conta da maneira como lidaram com
agressões sofridas por alunos. No
São Bento, envolvendo dois jovens,
um de 14 anos (batendo) e outro de
6 (apanhando). Na Corcovado, com
um professor acusado de empurrar
e derrubar um menino de 12 anos.
No terceiro caso, no pH, da Abril
Educação, a mãe de uma
aluna do primeiro ano
do ensino médio diz que
a diretora e dois profes-
sores exigiram que a jo-
vem apagasse textos que
pusera numa rede so-
cial. Nela, trocava infor-
mações sobre tarefas es-
colares e provas.

Os pais dos estudan-
tes resolveram defen-
der o direito de seus fi-
lhos buscando a prote-
ção do Estado e de suas
leis. Isso aconteceu em
escolas do andar de ci-
ma. O São Bento é cam-
peão de desempenho
no Enem, a Escola Alemã ficou em
9o- lugar e o pH em 14o-. Suas men-
salidades chegam a R$ 1.900.

Os três episódios, diferentes en-
tre si nas circunstâncias e na gra-
vidade, tiveram em comum a pos-
tura prepotente da direção das es-
colas diante dos malfeitos. Na Es-
cola Alemã, quando a diretoria
soube que a família do estudante
agredido pelo professor dera en-
trada num processo contra o colé-

gio, decidiu expulsá-lo. Expulsa-
ram também seu irmão. Explican-
do-se, os doutores disseram que
os jovens foram mandados embora
para preservar um ambiente em
que prevaleça “a confiança, o res-
peito e a cooperação entre pais e
escola”. Beleza, expulsaram os fi-
lhos porque discordam da conduta
dos pais. Quanto ao professor, vol-
tou para a Alemanha.

O São Bento chamou a agressão
de “acidente” e informou que “re-
pudiamos (...) qualquer atitude de-
savisada ou que extrapole o âmbito

educacional que qual-
quer um tome em rela-
ção ao fato em ques-
tão”. Como se a busca
de um direito fosse in-
disciplina. Segundo a
escola, o caso, restrito
ao aspecto educacio-
nal, fora resolvido com
a a p l i c a ç ã o d e u m a
“ s a n s ã o ” a o a l u n o
agressor, suspenso por
um dia. (Sansão é o na-
morado da Dalila.)

O colégio pH infor-
mou que suspendeu a
aluna de 15 anos por-
que ela “usava o logoti-
po da instituição e vei-

culava material didático do colégio
sem autorização e de forma inade-
quada”. É um caso diferente e a Jus-
tiça dirá se a escola teve razão. Mes-
mo assim, veio a ladainha: lamentou
que um assunto de cunho educacio-
nal tenha sido levado ao tribunal.

Não ocorreu a nenhum dos três
educandários que escolas não são
sociedades secretas e ir à Justiça é
um direito. É saudável que os colé-
gios defendam seus códigos de

ra, ela não gostou e sua queixa che-
gou a um general. O Serviço Nacio-
nal de Informações investigou se-
cretamente o colégio e concluiu
que “visa a Escola Corcovado pre-
parar em seus bancos escolares
uma elite de brasileiros e alemães,
para que em futuro próximo, cons-

titua um grupo de defesa de inte-
resses políticos alemães no Brasil”.
Havia ali “um foco de contrabando
ideológico e de revolução pedagó-
gica, incompatíveis com as diretri-
zes politico-educativas nacionais”.

ELIO GASPARI é jornalista.

As direções do

São Bento, da

Escola Alemã e

do pH reclamam

porque os pais

de seus alunos

vão à Justiça

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 6.




