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Notas & Informações

Antes mesmo da
contagem dos vo-
tos, o primeiro-
ministro italiano,
Silvio Berlusconi,
havia perdido o

referendo de domingo e segun-
da-feira sobre quatro leis por
ele promulgadas. Ele tinha fei-
to tudo que estava ao seu alcan-
ce para impedir que o compare-
cimento alcançasse os 50% ne-
cessários para validar a consul-
ta. Mas cerca de 57% dos 50 mi-
lhões de eleitores inscritos fo-
ram às urnas e, por esmagado-
ra maioria, repeliram a prerro-
gativa do chefe do governo de
faltar quantas vezes quisesse a
audiências judiciais, sob a alega-
ção de “impedimento legíti-
mo”. Na prática, isso travaria
os processos em que fosse réu.

O privilégio era um casuísmo
para deixar Berlusconi imune à
fieira de acusações que pesam
contra ele, a mais recente das
quais é a de ter tentado com-
prar os favores sexuais de uma
marroquina então menor de
idade, conhecida como Ruby
Rouba-Corações. O impropria-
mente chamado Cavaliere,
aliás, é também acusado de abu-
so de poder por ter ordenado à
polícia que a soltasse, alegando
interesse nacional. Além de pri-
vá-lo da imunidade judicial, os
eleitores baniram a energia nu-
clear do país, rejeitaram a priva-
tização dos serviços de água e o
aumento de suas tarifas.

No seu terceiro mandato não
consecutivo, acumulando mais
tempo no poder do que qual-
quer antecessor desde o dita-
dor Benito Mussolini, Berlusco-
ni é o principal político italiano
em duas décadas, o homem

mais rico do país – e o chefe do
mais indecoroso governo do
Ocidente. A sua vulgaridade ri-
valiza com a desmedida ambi-
ção que o levou a corromper as
instituições nacionais numa es-
cala comparável à que engen-
drou a Operação Mãos Limpas
nos anos 1990. Ironicamente,
ao remover da cena, entre ou-
tras, as velhas lideranças demo-
cratas-cristãs, a faxina abriu es-
paço para a sua ascensão.

Agora tudo indica que os
seus dias estão contados. No
fim do ano passado, ele esca-
pou por uns poucos votos no
Parlamento da moção de des-
confiança que o derrubaria. Há

duas semanas, já amargara um
primeiro baque nas eleições
municipais, a começar por Mi-
lão, sua cidade natal e baluarte
político. Para não revolver a
sua deplorável carreira, basta
arrolar as manobras com que
tentou sabotar o referendo da
virada da semana. Elas valem
por um manual do estilo Berlus-
coni de fazer política.

Ele obrigou as combalidas fi-
nanças italianas a arcar com €
300 milhões ao impedir que a
consulta coincidisse com o plei-
to de maio. Procurou cancelá-
la, alegando que suspendera ha-
via pouco a construção de usi-
nas nucleares – um dos temas
do referendo –, mas perdeu
duas vezes na Justiça. E a TV es-
tatal RAI praticamente baniu
do noticiário o sufrágio por se

realizar. Além de apostar na de-
sinformação de uma parcela tal-
vez decisiva do eleitorado, ele
insistiu perante outros públi-
cos na conveniência da absten-
ção. A maioria, afinal, não lhe
deu trela – e, pela primeira vez
desde 1995, houve quórum pa-
ra validar um referendo.

Foi o mais claro sinal emiti-
do pela sociedade italiana de
que, passados 9 anos de sua úl-
tima eleição, já não suporta o
fardo de um governante entre-
gue antes a se desviar de suces-
sivas acusações de abusos, frau-
de, evasão de divisas, esteliona-
to e suborno, do que à defesa
da economia nacional. Diferen-
temente dos seus vizinhos no
Sul da Europa, a Itália não soço-
brou. O desemprego no país é
da ordem de 8%, ante mais de
20% na Espanha, e o déficit or-
çamentário, de 4% do PIB, é
manejável. Mas os indícios de
estagnação são inquietantes.

No decênio terminado em
2010, a produtividade da econo-
mia caiu 5%. Nesse período, só
o Zimbábue e o Haiti cresce-
ram menos do que a Itália. A dí-
vida pública alcança 120% da ri-
queza nacional. Segundo o Ban-
co Mundial, citado pela revista
The Economist, a Itália está
atrás de Belarus e da Mongólia,
em matéria de clima favorável a
empreendimentos, e da Indoné-
sia e de Barbados, em termos de
competitividade. O mandato de
Berlusconi vai até abril de 2013,
mas é duvidoso que a direitista
Liga Norte, de Umberto Bossi, o
seu principal parceiro, o susten-
te até lá. A consulta dos últimos
dias foi um referendo sobre a
pessoa do premiê. E o resultado,
um cartão vermelho para ele.

Em audiência pú-
blica na Comis-
são de Direitos
Humanos e Legis-
lação Participati-
va do Senado, o

representante do Conselho Na-
cional de Educação (CNE),
Raimundo Feitosa, anunciou
que o órgão está estudando a
inclusão no currículo do ensi-
no básico, a partir de 2012, de
uma disciplina sobre direitos
humanos. A proposta é previs-
ta pelo polêmico Programa Na-
cional de Direitos Humanos,
lançado em 2009 pelo governo
Lula, e tem por objetivo disse-
minar valores escolares “livres
de preconceitos sociais e ra-
ciais, violência, abuso sexual e
intimidação”.

Para facilitar a elaboração e
a implementação dos contor-
nos da nova disciplina, a Secre-
taria Nacional de Direitos Hu-
manos encomendou a uma or-
ganização não governamental
pernambucana – o Gabinete
Jurídico de Apoio às Organiza-
ções Populares – um panora-
ma do ensino de direitos hu-
manos no País feito a partir de
levantamentos nas 5.565 Secre-
tarias Municipais da Educa-
ção. Iniciado em fevereiro, o
trabalho deverá estar concluí-
do em setembro e, segundo as
estimativas de seus coordena-
dores, os princípios básicos de
direitos humanos já estariam
sendo ensinados em 40% dos
municípios.

Se for aprovada pelo Con-
gresso, essa será a quinta disci-
plina incluída no currículo do
ensino médio nos últimos
anos. As demais são filosofia,
sociologia, música e espanhol.

Quase todas foram introduzi-
das com apoio de movimentos
sociais, ONGs e entidades cor-
porativas, sob a justificativa de
que tornam as aulas mais atra-
tivas e ajudam na formação in-
telectual e cívica das crianças e
adolescentes.

Para a maioria dos pedago-
gos, no entanto, a introdução
dessas disciplinas não passa de
modismo político e pedagógi-
co. Segundo eles, quanto mais
“inchado” for o currículo do
ensino básico, mais o ensino
das matérias consideradas fun-
damentais – português, mate-
mática, ciências, história e geo-
grafia – é prejudicado. Como a

carga horária não é elástica, pa-
ra que novas disciplinas sejam
oferecidas é preciso diminuir o
número de aulas das matérias
já existentes. Além disso, o nú-
mero excessivo de disciplinas
de desigual importância tende
a tornar dispersivas as ativida-
des em sala de aula e a sobre-
carregar os professores – o que
piora a já baixa qualidade da re-
de escolar pública.

Determinada mais por inicia-
tivas políticas do que por crité-
rios pedagógicos, a ampliação
do número de disciplinas do
ensino básico também dificul-
ta a gestão escolar e compro-
mete o planejamento educa-
cional. Como não há professo-
res especializados em número
suficiente para lecionar as no-
vas disciplinas, as escolas –

principalmente as da rede pú-
blica – precisam improvisar,
recorrendo a docentes de ou-
tras áreas do conhecimento,
que vão lecionar matérias que
não dominam.

Esse expediente está agra-
vando o problema do déficit de
professores das disciplinas tra-
dicionais, especialmente de fí-
sica, química, biologia e mate-
mática, nas quais a situação é
crítica. Há cerca de dois anos,
o Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
(Inep), vinculado ao Ministé-
rio da Educação, divulgou um
levantamento que mostrava a
necessidade de contratação de
mais de 23,5 mil docentes de fí-
sica e de química somente para
as três séries do ensino médio.
O quadro era tão grave que os
conselheiros da Câmara de Ensi-
no Básico do Conselho Nacio-
nal de Educação pediram medi-
das emergenciais – como o apro-
veitamento de estudantes uni-
versitários para suprir a carên-
cia nas áreas onde o déficit de
professores é maior e conces-
são de incentivos para que os
professores aposentados voltas-
sem a lecionar. Em 2007, os con-
selheiros do CNE já haviam ad-
vertido para o risco de um “apa-
gão escolar”, caso o governo fe-
deral não investisse na expan-
são dos cursos de licenciatura
dessas disciplinas e adotasse
uma política de valorização do-
cente, para estimular os forman-
dos a ingressar no magistério
público.

Se a qualidade do ensino fun-
damental e do ensino médio já é
ruim, a introdução atabalhoada
de novas disciplinas pode piorá-
la ainda mais.
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A mesma presiden-
te Dilma Rousseff
que escolheu a da-
ta de 3 de maio,
Dia Mundial da Li-
berdade de Impren-
sa, para sancionar
a lei que acabaria

com o sigilo eterno de documentos
oficiais brasileiros – e por isso ins-
tou o Senado a aprovar com rapidez
a matéria – simplesmente aceitou
que se retirasse o caráter de urgên-
cia do projeto. Tem mais. A propos-
ta da chamada Lei de Acesso à Infor-
mação foi apresentada em 2009 pe-
lo então presidente Lula. A Câmara,
em acordo com o governo, mudou-a
para melhor. Para atender seus cre-
dores políticos, Dilma recuou e pas-
sou a defender a versão original. Os
senadores petistas foram os últimos
a saber.

No apagar das luzes do seu segun-
do mandato, o antecessor Fernando

Henrique havia assinado um decre-
to bloqueando a revelação dos mais
bem guardados segredos do Estado
nacional. Os documentos chamados
ultrassecretos – no topo de uma hie-
rarquia que dividia os papéis oficiais
em reservados, confidenciais e se-
cretos – permaneceriam fora do al-
cance público por 30 anos, prorrogá-
veis por tantos períodos iguais quan-
to aprouvesse a seus guardiães de
turno. Nos demais casos, o sigilo,
respectivamente de 5, 10 e 20 anos,
só poderia ser prorrogado uma vez.

No projeto de Lula, os textos con-
siderados confidenciais deixariam
de existir. Os reservados e os secre-
tos não teriam o seu sigilo prorroga-
do. Mas os ultrassecretos poderiam
continuar aferrolhados por sucessi-
vos períodos de 25 anos. A Câmara
decidiu tornar o prazo improrrogá-
vel. Dava-se como certo que o Sena-
do ratificaria a proposta emendada.
Restava saber apenas se aprovaria a

matéria a tempo de Dilma entrela-
çar a assinatura da lei com a celebra-
ção da liberdade de imprensa.

Não só isso não aconteceu, como
ainda, no último domingo, passa-
dos 40 dias da data desejada, a nova
ministra das Relações Institucio-
nais, Ideli Salvatti, admitiu ao Esta-
do que o governo retrocedeu. Sinto-
maticamente, rendendo-se ao titu-
lar do Senado, José Sarney, e ao rea-
bilitado desafeto de Lula, o também
ex-presidente da República Fernan-
do Collor, que dirige a Comissão de
Relações Exteriores da Casa, Dilma
concordou com a interdição perpé-
tua dos documentos ultrassecretos.
Não se deu ao trabalho de combi-
nar com a bancada do PT, favorável
à liberação.

A rendição, criticada pelo procura-
dor-geral da República, Roberto Gur-
gel, se consumou com o fim da ur-
gência legislativa. O projeto corre o
risco de só voltar à pauta quando os

seus adversários quiserem. Eles
ecoam as objeções do Itamaraty e
das Forças Armadas à liberação de
documentos que, a esta altura, per-
tencem à história. Uns não querem
que venham à luz o que Sarney cha-
mou “articulações, como as que o
Barão do Rio Branco teve que fazer
muitas vezes”, numa alusão às trata-
tivas que expandiram a fronteira
oeste do País. E outros não querem
que se conheça nem sequer a docu-
mentação sobre possíveis atrocida-
des cometidas pelas tropas brasilei-
ras na Guerra do Paraguai, há quase
um século e meio.

A supressão da história oficial con-
flita com o direito de uma sociedade
democrática de conhecer o seu pas-
sado, para, na consagrada expres-
são, aprender com os erros cometi-
dos. É, sobretudo, um anacronismo,
no mundo em que os povos cada vez
mais cobram dos governantes a ver-
dade sobre o hoje e o ontem. Uma

nova mentalidade e novos meios de
difusão exponencial de informações
criaram uma cultura de demanda de
acesso ao que o Poder político quer
esconder. E, quanto mais não seja,
no espírito do tempo, há sempre um
WikiLeaks pronto para mostrar, sob
aplausos, o que se acumula debaixo
dos tapetes oficiais.

“Vamos abrir feridas”, teme Sar-
ney. Se assim for, pague-se o preço.
Provavelmente, será menor do que
se imagina. Os Estados Unidos aca-
bam de publicar o texto integral –
menos 11 palavras, decerto citações
de nomes – dos 40 volumes de arqui-
vos secretos da Guerra do Vietnã.
São os famosos Documentos do Pen-
tágono, vazados parcialmente em
1971 para o New York Times, que os
publicou, foi processado pelo gover-
no e obteve ganho de causa na Su-
prema Corte. Não consta que, 40
anos depois, Washington esteja vin-
do abaixo.

TEMA DO DIA

Na contramão do tempo

● “Que a União Europeia também comece a boicotar o Brasil.
Agora viramos paraíso de bandidos.”
ANTONIO CARLOS POLATI

● “O Brasil tem sua soberania e não se pode dizer o que fazer
em um outro país.”
ANA CAROLINA BEZERRA

● “O Brasil perdeu a moral externamente, se é que chegou a ter
alguma. O Estado brasileiro é vergonhoso.”
LUIS MACHADO

“Essa menina vai longe!”

PAULO DE SOUZA CAVALCANTI /
RIBEIRÃO PRETO, SOBRE A CARTA
DE DILMA A FHC PELOS 80 ANOS,
COM ELOGIOS AO SUCESSO
NO COMBATE À INFLAÇÃO
paulo_souza_cavalcanti@ig.com.br

“Parece que o ex não
se dá bem na
primavera europeia...”

JAMES F. SUNDERLAND COOK /
SÃO PAULO, SOBRE LULA
TER CANCELADO SUA VIAGEM
À ITÁLIA NO FIM DO MÊS
sunderland2008@gmail.com

“Por que não abrir os
arquivos, medo do cheiro?”

NELSON MENDES / SÃO
BERNARDO DO CAMPO, SOBRE O
SIGILO ETERNO DE DOCUMENTOS
nelsonmendes2009@bol.com.br

de resistência contra o domínio
total das criaturas das trevas. Per-
dendo São Paulo, quem perde é o
Brasil. Cuidado, 2012 é só um en-
saio para a baixaria de 2014, com
Copa e tudo. E se o Brasil for cam-
peão, o sonho acabou!
LUIZ RESS ERDEI
gzero@zipmail.com.br
Osasco

ESCLARECIMENTO
Ministério da Educação

Sobre a reportagem Falhas envol-
vem contratos de R$ 200 mi
(12/6), cumpre esclarecer: 1) Com
relação ao Enem-2009, cuja pro-
va foi furtada da Gráfica Plural, o
Ministério da Educação (MEC)
esgota as instâncias administrati-
vas contra o consórcio Connasel,
com o objetivo de restituir aos co-
fres públicos os recursos pagos,
que totalizam R$ 32 milhões. 2)
Quanto às provas que foram rea-
plicadas no Enem-2010 por fa-

lhas de impressão na prova ama-
rela, os custos foram totalmente
arcados pela Gráfica RR Donnely,
que assumiu a responsabilidade
pelo ocorrido. 3) O kit anti-homo-
fobia, originado de uma emenda
legislativa ao Orçamento, previa
ações de formação, pesquisa e su-
gestão de peças eletrônicas para
distribuição nas escolas públicas
de nível médio. O trabalho foi en-
tregue e devidamente remunera-
do. O custo das cópias, que foram
suspensas e não haviam sido apro-
vadas pelo MEC, não estava in-
cluído na ação. 4) Já com relação
aos custos de R$ 13,6 milhões que
foram investidos no programa Es-
cola Ativa, também não há que fa-
lar em prejuízo, uma vez que a co-
leção teve sua aplicação suspensa
e, em 10/6, acordada com os coor-
denadores estaduais do progra-
ma a forma correta de utilizá-lo.
NUNZIO BRIGUGLIO, Assessoria
de Comunicação Social do MEC
LucianaYonekawa@mec.gov.br
Brasília

Nem a proverbial
tolerância do povo
italiano suporta mais
tão caricato governante

Cartão vermelho para Berlusconi

A introdução de novas
disciplinas de maneira
atabalhoada prejudica
ainda mais o ensino

Outra disciplina no ensino básico

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A3.




