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SINAIS PARTICULARES

Como uma doença,
sua continuidade
e seu agravamen-
to evidenciam sé-
rias dificuldades
de solucioná-la, o

que vem da sua intrincada natu-
reza. Éum grupo de paísesoptan-
tes por moeda única, mas com
poder para gerir seus orçamen-
tos públicos. Alguns se endivida-
ram além da conta ao sucumbi-
rem a ímpetos gastadores esti-
mulados por políticos e eleito-
res. Estes, a desejarem benesses
governamentais; aqueles, a en-
tregá-las sem discussão da dívi-
da pública decorrente – a qual
cresceu também por outras cir-
cunstâncias que levaram a mais
gastos, como as medidas de so-
corro na esteira da crise econô-
mico-financeira mundial entre
2008 e 2009.

Com dívidas elevadas e mais
caras,váriospaísestêmdificulda-
des de aumentá-las para cobrir
déficits ampliados e também de
rolá-las,empurrando para afren-
teo quejá devem. Quem as finan-
cia – em particular bancos, com o
dinheirode correntistaseinvesti-
dores–não temnasualógicaope-
racional nenhum espaço para
complacência. Nestes tempos,
bancos costumam ser malhados,
como nesta citação que vi na in-
ternet, atribuída a Napoleão Bo-
naparte. “Quando o dinheiro de
um governo depende dos ban-
queiros, são estes (...) que detêm
o controle. (...) O dinheiro não
tem pátria e (eles) não têm nem
patriotismo nem decência: seu
único objetivo é o lucro”. Mas
também se podem descontrolar,
pois às vezes o afã de lucrar turva
a sua avaliação de riscos, como
nos financiamentos imobiliários
de segunda linhanos EUA, na ou-
tracrisecitada. Eagora, nesta, co-
mo no caso da dívida grega.

Quanto esses riscos aumen-
tam, depositantes e investidores
tendem a abandonar bancos com
seus papéis “micados”. Basta es-
sa perspectiva para elevar seu ris-
co de falência, como, recente-
mente, o de um banco europeu, o
Dexia, da Bélgica. E o que aconte-
ceu?Sua “bandapodre”foiestati-
zada pelo governo belga, ou seja,
mais gasto governamental e au-
mento da dívida pública.

NoBrasilmuitostêmdificulda-
de de entender esse euroimbró-
glioevale lembrar problema nos-
so similar a ele, e que ameaçava a
estabilidade do real. Foi o das dí-
vidas de Estados e municípios
que, usando a moeda nacional,
tinham liberdade para gastar, às
vezesenfiandoseuendividamen-
to goela abaixo de bancos esta-
duais que também, por outros
desmandos, “micaram”. A en-
crencasó seresolveucomapriva-

tização de bancos nessa condi-
ção, como o Banespa, e a União
assumindo dívidas de Estados e
municípios, tornando-se credo-
ra deles. Mas ela fez isso impon-
do-lhes padrões de conduta fis-
cal, como o compromisso de pa-
gar à União uma porcentagem de
sua receita tributária, sob pena
de penhora, e limites para dívi-
das e alguns gastos.

Há quem defenda solução co-
mo essa para a eurozona. Ela pas-
saria a ter um governo central
com poder para controlar os gas-
tos dos seus países, que se torna-
riam como que Estados de uma
nova União Europeia. Proble-
ma: a ideia ainda é politicamente
impalatável dentro de cada país.
Masse afigura como soluçãopos-
sível mais adiante, se a ideia ama-
durecer e amolecer as cabeças
contrárias.

Uma saída menos radical é a

hoje tentada, preservando o que
ainda se chama de “autonomia
política” dos países em maiores
dificuldades. Sob pressão e su-
pervisão externas, e promessas
de ajuda, inclusive perdão par-
cial de dívidas, como para a Gré-
cia, esses países se obrigam a re-
duzir sua obesidade orçamentá-
ria e a cintura de sua dívida acu-
mulada. Problema: o remédio
dói.Na tentativa, caem Berlusco-
nis e Papandreous, e até aqui não
bastou o nome de substitutos
tecnocratas como Papademos e
Monti para acalmar assustados
banqueiros. No processo, estes
também são socorridos por go-
vernos, o que costuma levar a
mais dívida pública empurrada
para adiante. E mais: o remédio é
recessivo,o produto interno bru-
to (PIB) sofre e faz subir a pro-
porção entre o que restar de dívi-
da e esse mesmo PIB, com riscos
voltando a crescer, num círculo
vicioso. No quadro político
atual, foi a opção tomada. Pode
até dar certo, mas já se pode falar
de quinquênios, e não apenas de
anos de menor crescimento da
região, com impactos fora dela,
inclusive neste “Patropi”.

Outra saída possível, entre as
váriascogitadas, também teve si-
milar no Brasil: mais inflação.
Nessa linha, o Banco Central Eu-
ropeu emitiria muito mais euros
e compraria dívidas de gregos e
“troianos” da região também
ameaçados pelas próprias dívi-
das, que, aliás, lembram equinos
da raça Troia que criaram para se
autoprejudicar. Resultado: uma
baita e generalizada inflação em
euros que diminuiria o valor real
de dívidas nessa moeda, pagan-
do a conta quem não conseguis-
se preservar seus orçamentos e
ativos de aumentos generaliza-

dosdepreços.Problema: pormo-
tivos histórico-culturais, os ale-
mães veem essa ideia como abje-
ta. E bem mais cultos e politica-
mente ativos que os brasileiros,
que engoliram esse quase vene-
no inflacionário no passado, ou-
tros cidadãos europeus percebe-
riam o golpe contra os seus bol-
sos e reagiriam.

Mas se a crise se agravar mes-
mo, pode acontecer. Aliás, já se
fala também numa alternativa
odiosa, a de expulsar países da
eurozona. Na recente conven-
ção do partido da chanceler da
Alemanha, Angela Merkel, a
União Democrata Cristã, foi
aprovada uma resolução pedin-
do normas para que países dei-
xem “voluntariamente” o euro.
No processo, assumiriam local-
mente o ônus inflacionário. Por
exemplo, caso a Grécia voltasse à
suamoedaanterior,adracma,ha-
veria forte inflação nessa moeda,
a socializar prejuízos e com que-
bras de endividados em euros.
Problema: o povo dos candida-
tos à expulsão reage a medidas
de austeridade fiscal, mas tam-
bém não quer deixar o euro. E se
seus países saírem, evaporar-
se-á para todos o sonho de uma
Europa unificada e mais forte pa-
ra se contrapor a gigantes como
os EUA e a China.

Oimpacto dessacrise no Brasil
será tema de um próximo artigo.
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H á dois anos e
meio, em 18 de
junho de 2009,
escrevi neste
mesmo espaço
um artigo so-

bre a Universidade de São Pau-
lo (USP): O atraso no espelho.
Poucosdias antes, aCidade Uni-
versitária virara uma praça de
guerra, ou quase. Com balas de
borracha e bombas de gás lacri-
mogêneo, policiais haviam dis-
solvido uma passeata de estu-
dantes e funcionários, que tam-
bém não eram lá tão pacíficos.
Alificou patente que aUSP mer-
gulhara num déficit de repre-
sentatividade e de legitimida-
de, que abria campo para o re-
crudescimento da violência.

O déficit de representativida-
de expressava-se nos movimen-
tos sindicais da universidade.
Tanto o Diretório Central dos
Estudantes(DCE) quantooSin-
dicato dos Trabalhadores da
USP (Sintusp), incapazes de
mobilizar grandes contingen-
tes entre seus presumíveis filia-
dos,apostavamemações supos-
tamente radicais. Para propa-
gandear suas reivindicações
ocupavam gabinetes oficiais na
base de piquetes que se valiam
intimidaçõesfísicas.Deoutrola-
do, o déficit de legitimidade já
era notório nos órgãos de poder
da universidade, que estavam
distantes do conjunto da comu-
nidade, que não os reconhecia

como interlocutores.
Oatraso espelhado –um movi-

mento sindical pouco represen-
tativo contra órgãos de poder
pouco legítimos – deu no que ti-
nha de dar: um ambiente despro-
vido de pontes institucionais de
diálogo, no qual a força bruta
substitui o debate.

Infelizmente, o quadro não
mudou até hoje. A crise de repre-
sentatividade e de legitimidade
continua. O resto é sintoma. O
debate sobre a presença da Polí-
cia Militar (PM) dentro do câm-
pus era e é sintoma. A celeuma
sobre o consumo de drogas pelos
estudantes, também. A base pro-
funda do mal-estar reside na ine-
xistência de instâncias acadêmi-
cas e administrativas que deem
conta de resolver as interroga-
ções que a vida universitária sus-
cita naturalmente. O problema
da USPnão étanto de autonomia

jurídica, mas de autonomia inte-
lectual: ela não dispõe dos meios
institucionais para pensar e para
resolver os desafios que ela pró-
pria produz em sua rotina. Como
uma criança, precisa chamar o ir-
mão mais velho na hora do aper-
to, tanto para fazer piquete co-
mo para afastar o piquete.

No final de 2011, temos um re-
make piorado do mesmo filme
de 2009. No dia 27 de outubro,
policiaistentaramdeterestudan-
tes que portavam maconha. A
reação dos colegas foi imediata e
barulhenta.Emquestão de48ho-
ras, o velho roteiro de crise foi
posto em marcha, incluindo a
previsível e indefectível invasão
da Reitoria. Desta vez, porém,
comum déficitderepresentativi-
dade ainda mais grave. A propos-
ta de ocupação tinha sido rejeita-
da pela assembleia do DCE, mas
a minoria que perdeu a votação
manobrouoresultado: após oen-
cerramentoda assembleia,quan-
do muitos estudantes já tinham
ido embora, reinstalou às pres-
sas a mesma assembleia – esva-
ziada – e, só aí, conseguiu apro-
var o que queria. A ocupação
ocorreu. Ato reflexo, a opinião
pública voltou-se contra o movi-
mento estudantil, que apareceu
na foto como birra de gente mi-
mada que quer fumar maconha
na santa paz.

Na semana passada, quando
400 policiais, dois helicópteros,
alémdecavalos,desalojaramein-
diciaram os 73 jovens que se en-
contravam acampados no prédio
principal da USP, o quadro inver-
teu-se. A ação da PM efetivamen-
te devolveu a Reitoria ao reitor,
mas, inadvertidamente, devol-
veu o ânimo ao movimento estu-
dantil. As assembleias lotaram,
várias faculdades entraram em

greve e, dessa vez, os mesmos es-
tudantes que reprovavam a inva-
são passaram a condenar com
veemência a ação dos policiais.
Nãoporqueestessetenhamexce-
dido em maus tratos, o que não
ficou provado. A revolta contra a
presença dos policiais tem uma
razão mais sutil: a comunidade
universitária sente-se humilhada
quando um excesso estudantil é
removido por uma ação policial
que lembra essas operações de
combate a motim de presídio.

Aliás, quando eclode um mo-
tim entre presidiários, o pessoal
de direitos humanos é chamado
para tentar negociar uma solu-
ção antes da entrada da tropa. Na
Cidade Universitária, nem isso
houve. Que aPM patrulhe o câm-
pus com o objetivo de proteger a
vida dos que ali estudam e traba-
lham pode até ser, mas chamar o
batalhãopara resolvermanifesta-
ções políticas, sem que se esgo-
tassem outras tentativas de me-
diação, isso é humilhante.

Éverdadeque ofigurinoadota-
dopelosinvasores da Reitoriaco-
laborou para que a crise da USP
assumisse um visual de presídio
amotinado. Com o rosto cober-
to, eles se achavam fantasiados
de manifestantes antiglobaliza-
ção da Europa, mas estavam ain-
da mais parecidos com presidiá-
rios do PCC e com traficantes, o
que eu mesmo tive chance de di-
zer aos alunos numa aula aberta
que fiz na quinta passada nos jar-
dins da ECA. O capuz foi um erro
estético, resultante do erro ético
de afrontar uma decisão de as-
sembleia. Do mesmo modo, os
capacetes e escudos da PM fo-
ram um erro de método, este de-
corrente da ausência de instân-
cias de interlocução interna.
Umauniversidade quenão dialo-
ga é uma universidade que se ba-
te, mais do que se debate.

Em síntese, de 2009 a 2011, a
USP não deu um passo para a
frente nem um passo para trás:
deu apenas um passo para baixo,
afundou-se no buraco em que se
encontra encravada. Para onde
ir agora?

Do ponto de vista das entida-
des de professores, alunos e fun-
cionários, a palavra de ordem é a
renovação completa das chapas,
das bandeiras e dos métodos. As
maiorias precisam entrar em ce-
na, precisam falar. Só assim po-
derão desautorizar as minorias
que acreditam mandar no grito.
Quanto às instâncias oficiais da
USP, precisam da mesma reno-
vação,o quepode incluiratémes-
mo consultas à comunidade pa-
ra a escolha de diretores e reito-
res. Aí, o diálogo poderá encon-
trar lugar institucional na vida
acadêmica – e só o diálogo insti-
tucional pode esvaziar a violên-
cia e libertar a universidade.
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USP – entre o capuz
e o capacete
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A eurozona em crise
e seus impasses

CORRUPÇÃO
Força estranha

Não estou entendendo: o que é
que dona Dilma está esperando
para demitir esse ministro do Tra-
balho (em causa própria)? Quan-
tas mentiras mais ella espera ou-
vir desse indivíduo? Seria mais
uma ridícula declaração de amor?
Que força estranha é essa?
APARECIDA DILEIDE GAZIOLLA
rubishara@uol.com.br
São Bernardo do Campo

Estoque de verniz

Quanto verniz o ministro bola da
vez passou na cara de pau? Diz
“eu te amo”, pede desculpas e
mais uma vez se ouve o “não fui
eu”. Será que há estoque para os
que ainda virão? Coitada da dona
Dilma. A herança que recebeu do
ex é para lá de maldita. Já se pas-
sou quase um ano e o que se viu

até agora foi só lixo para ser varri-
do. Assim não dá!
TÂNIA PINOTTI
tkita@uol.com.br
Pompeia

Cara de pau

É compreensível o nervosismo
dos ministros envolvidos em atos
ilícitos quando uma ou várias irre-
gularidades são alvejadas e publi-
cadas nos meios de comunicação.
O que eu não entendo é como
eles conseguem ir a público derra-
mando bravatas, encenando uma
obra de arte cênica, num enorme
esforço para desmentir o que é
evidente e comprobatório. Eles,
os principais protagonistas des-
ses escândalos, não demonstram
um mínimo de respeito por nós,
eleitores. O mais incompreensí-
vel é que tudo acaba em pizza
quando são expurgados de seus
ambiciosos cargos, e sem o devi-
do ressarcimento à sociedade.

RAFAEL L. R. TRAVAGLIONI
riga@terra.com.br
São Paulo

Cascos duros

Depois de fotos e do vídeo da che-
gada do ministro e seus mentiro-
sos assessores no avião com o on-
gueiro, o que mais a governanta
vai esperar para demiti-lo, agora
que ele foi apanhado mentindo
descaradamente para os deputa-
dos, para os brasileiros e para ela?
O que Lula vai aconselhar sua pu-
pila a fazer, usar os cascos duros?
MARIA TEREZA MURRAY
terezamurray@hotmail.com
São Paulo

Mentir, mentir, mentir...

A sra. presidente da República ain-
da não se conscientizou de que os
seus ministros a representam. En-
tão, quando o ministro Carlos Lu-

pi mentiu ao Congresso, não foi
ele que mentiu, foi a sra. presiden-
te! Logo, qualquer brasileiro po-
derá, então, presumir que a sra.
presidente é mentirosa – o que,
aliás, se trata de uma prática co-
mum e recorrente no PT.
EUGÊNIO JOSÉ ALATI
eugeniojosealati@yahoo.com.br
Campinas

Jus sperniandi

O patético ocaso do ministro Car-
los Lupi faz lembrar o que dizia o
marquês de Maricá: “O anão,
quanto mais alto sobe, mais pe-
queno se apresenta”.
DÉCIO CELIDONIO
decioml@uol.com.br
Atibaia

Denuncismo?

Ora, ainda não perceberam que a
Esplanada dos Ministérios e ou-

tras estão sendo atingidas por aba-
los provocados pelos indignados
e inconformados com os dutos
que canalizam recursos públicos
para os PPPs. (partidos, partidá-
rios e parentes).
ALBERTO RAAD
raadalberto@yahoo.com.br
Colina

Sir Isaac Newton perplexo

A desejável queda do ministro
Carlos Lupi será mais uma ilustra-
ção da lei da gravidade (dos mal-
feitos). Se não cair, é porque New-
ton estava errado!
ALEXANDRU SOLOMON
alex101243@gmail.com
São Paulo

A queda esperada

Na realidade, o que está ocorren-
do no Ministério do Trabalho é
um insulto ao trabalho e ao opero-

so trabalhador brasileiro. Parece
que a imprensa vai ter de mostrar
mais malfeitos para convencer o
ministro de que a sua presença é
de todo indesejada. Não seria me-
lhor poupar à presidenta o traba-
lho de fazê-lo sair? Quanto ao
achaque do PDT, não ocorrerá,
porque a Nação é testemunha da
ameaça. E como em Direito os fa-
tos notórios desnecessitam ser
provados, então, será só agir via
Justiça. Não seria, também, uma
boa oportunidade para os grevis-
tas da USP pintarem a cara con-
tra a corrupção? E assim, com a
colaboração indispensável da im-
prensa, a faxina vai-se completan-
do, em benefício do País.
JOSÉ CARLOS DE C. CARNEIRO
carneirojc@ig.com.br
Rio Claro

EDUCAÇÃO
Caso de polícia

Enquanto no Chile os estudantes
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Carlos Lupi

LOREDANO

Somente o diálogo
institucional pode
esvaziar a violência e
libertar a universidade

A crise tem natureza
intrincada e se agrava
pelas dificuldades
enormes de solucioná-la
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.




