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1,4 milhão
de turistas visitaram o campo
de concentração de Auschwitz,
no sul da Polônia, no ano passa-
do. Entre os estrangeiros, o
maior fluxo foi de visitantes bri-
tânicos, italianos e israelenses.
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Desde março, Rússia e Chi-
na, com apoio dos EUA,
conduzem uma iniciativa
na ONU para agir em con-
junto no combate a pira-
tas somalis. As potências
temem que corsários se
unam a células da Al-
Qaeda que atuam na Somá-
lia e Iêmen. Em 2009, sol-
dados de elite da França
foram acionados após um
veleiro de luxo com turis-
tas franceses ter sido se-
questrado na região. No
mesmo ano, comandos
americanos resgataram
um capitão.

Os alemães Mika e Annabell deci-
diram viver um sonho românti-
co: deixar tudo para trás e viajar
para um casamento na África. O
plano foi frustrado por fiscais do
trem que levaria os dois ao aero-
porto, já que Mika tem apenas 6
anos e a “noiva”, 5. Os dois pre-

tendiam embarcar levando um
amiguinho para ser a “testemu-
nha” do casamento.
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Irã fará nova manobra
militar em fevereiro

WASHINGTON

A Marinha dos EUA resgatou
ontem um pesqueiro de bandei-
ra iraniana que havia sido se-
questrado por piratas da Somá-
lia. A informação vem à tona em
meio à crescente tensão entre
as forças navais americanas e as
do Irã na região do Estreito de
Ormuz, por onde passa quase
40% da produção mundial de
petróleo.

Segundo o Pentágono, a tripu-
lação do destroier USS Kidd res-
pondeu a um chamado de socor-
ro emitido via rádio pelo barco
de pesca Al-Molai. A embarca-
ção, afirmam os EUA, estava sob
poder dos corsários havia 40
dias. Até a noite de ontem, o go-
verno iraniano não havia confir-
mado a notícia.

O USS Kidd integra a frota que

o Irã havia advertido na terça-fei-
ra a não retornar ao Golfo Pérsi-
co. O “aviso” foi dado pelo alto
comando do Exército depois
que as embarcações americanas
deixaram a região pelo Estreito
de Ormuz.

Comandos da Marinha dos
EUA abordaram o pesqueiro e
detiveram 15 piratas, segundo o
Pentágono. A tripulação, ao to-

do 13 marinheiros iranianos, foi
libertada.

O local onde teria ocorrido a
operação de resgate não foi re-
velado pela Marinha dos EUA.
Toda região da costa da Somá-
lia até o Golfo de Omã, porta de
entrada do Golfo Pérsico, tem
registrado nos últimos anos um
aumento acentuado das ações
dos piratas. Teme-se que os pi-

ratas somalis ampliem suas
atividades na região do Gol-
fo Pérsico.

Ainda de acordo com Wa-
shington, o pesqueiro Al-Mo-
lai servia como “nave mãe”
para os piratas, que usavam
barcos menores para atacar
navios no Golfo Pérsico e, en-
tão, retornavam à embarca-
ção iraniana. / REUTERS

Osfuncionários do metrô de Bue-
nos Aires liberaram por três ho-
ras as catracas para os passagei-
ros em protesto contra o aumen-
to do preço da passagem. O bilhe-
te para uma viagem na capital au-
mentou em 100%. Passou a cus-
tar o equivalente a cerca de R$ 1.

Felipe Corazza

EUA afirmam ter resgatado 13
iranianos capturados por piratas

Mulher danifica quadro
de US$ 40 milhões

Ann Marie Walsh, uma sem-teto
da cidade americana de Chicago,
conseguiu um lugar para morar
graças a uma busca na rede social
Twitter. A ex-professora de 41
anos utilizava a conexão de inter-
net pública de uma biblioteca pa-
ra enviar suas mensagens.

Sem-teto consegue um
abrigo graças ao Twitter
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Metroviários protestam
contra aumento de preço
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TEERÃ

O governo do Irã planeja pôr em
prática mais exercícios de guer-
ra no Golfo Pérsico, em resposta
às recentes sanções do Ocidente
contra as exportações de petró-
leo do país, anunciou ontem o
comandante das forças navais
da Guarda Revolucionária, o al-
mirante Ali Fadavi. As manobras
estão previstas para ocorrer em
fevereiro.

De acordo com Fadavi, as si-
mulações militares serão realiza-
das diretamente no Estreito de
Ormuz, ponto de passagem do
Golfo Pérsico para o Oceano Ín-
dico, e não nas proximidades do
local, como nos exercícios na-
vais de dez dias que se encerra-
ram na terça-feira.

O almirante afirmou que as
próximas manobras de guerra se-

rão a sétima etapa de um exercí-
cio anual chamado “O grande
Profeta”.

A Guarda Revolucionária ira-
niana é a força militar mais pode-
rosa do país e conta com as mes-
mas ramificações das Forças Ar-
madas do Irã, além de ser respon-
sável pelo programa de mísseis
do país.

Após Washington – que não
compra o petróleo do Irã – ter
limitado as transações do banco
central iraniano, o que afeta as
exportações do país, Teerã
ameaçou bloquear o Estreito de
Ormuz caso mais sanções fos-
sem impostas. Pelo local passa
40% da produção petrolífera do
mundo.

Crise. Na quarta-feira, a União
Europeia anunciou a suspensão
da compra diária de 2,6 milhões
de barris do Irã. As recentes san-
ções são sentidas no comércio
iraniano. Os preços têm aumen-
tado e a moeda local, perdido va-
lor. Além disso, os iranianos têm
formado filas nos bancos para
trocar suas economias por dóla-
res. / AP e REUTERS

Crianças tentam fugir
‘para casar na África’

Carmen Lucette Tisch, de 36
anos, foi detida e responderá a
processocriminalporterdanifica-
do um quadro de US$ 40 milhões
em um museu na cidade de Den-
ver. Carmen esfregou a pintura
do artista Clyfford Still, causando
estragosavaliados em US$10 mil.
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Exercício será realizado
no Estreito de Ormuz,
local estratégico para o
comércio de petróleo que
Teerã ameaça bloquear

Pirataria une
adversários

N os anos 80, ativistas
iniciaram a uma cam-
panha pelo fim do dis-
curso ofensivo, fanáti-
co e politicamente in-
correto e estabelece-

ram códigos do discurso nas univer-
sidades de todo o país. Embora o mo-
vimento se apresentasse como uma
atitude inovadora para tornar os
campus universitários mais acolhe-
dores, a iniciativa acabou se contra-
pondo diretamente ao “movimento
pela liberdade de expressão” dos
anos 60. Os propagadores deste últi-
mo compreendiam que qualquer ex-
ceção à liberdade de expressão era
inevitavelmente usada por aqueles
que estavam no poder para punir as
opiniões das quais não gostavam. In-
felizmente, tais exceções ganharam
impulso quando as instituições
mais prestigiosas aprovaram nor-
mas de discurso.

A fachada de legalidade sobre a
qual o movimento pelas normas do
discurso tinha raízes tinha base no
conceito de assédio num “ambiente
de trabalho hostil”. Como os direi-
tos civis americanos proibiam a dis-
criminação dos sexos nos campus
universitários, a jurisprudência so-
bre o assédio – às vezes combinada
com outras justificativas tênues –
tornou-se o instrumento legal funda-
mental que as universidades usaram
para formular normas do discurso.

A Fundação pelos Direitos Indivi-
duais na Educação (Fire, na sigla em
inglês) empreende um amplo estu-
do anual dos códigos do discurso
nas universidades. Seu relatório pa-

ra 2012 constatou que 65% de cerca das
400 principais escolas de nível supe-
rior adotam normas que proíbem em
grande parte o que era qualificado an-
tes de livre discurso. Normas de assé-
dio muito gerais continuam sendo a ar-
ma preferida nas escolas para punir o
discurso que desagrada aos seus admi-
nistradores.

Combatendo há dez anos a censura
nos campus, vi definir-se como assédio
expressões banais como “risadas pou-
co apropriadas”, usadas para policiar
os estudantes por se referirem a um
candidato do conselho estudantil co-
mo “nojento e debiloide” e verificáveis
factualmente, como no caso de uma ex-
pressão nada lisonjeira sobre o radica-
lismo islâmico publicada numa revista
estudantil conservadora.

Os exemplos são inúmeros. O que
preocupa é que a aplicação dessas nor-
mas abrangentes e desastradas ensina
erroneamente a uma geração de estu-
dantes que talvez seja mais seguro man-
ter a boca fechada quando surgem ques-
tões importantes ou controvertidas.
Essas lições nada liberais sobre a vida
numa sociedade livre são um veneno
para o debate e para a experimentação
de ideias e, portanto, para o pensamen-
to inovador de que a educação superior
e a democracia tanto precisam.

O Escritório dos Direitos Civis
(OCR, na sigla em inglês) tentou em
2003 colocar um ponto final à desculpa
usada de que “foi o governo que me
mandou fazer isso” para justificar as
tais normas do discurso. O OCR en-
viou uma carta a cada faculdade dos
EUA que recebia verbas federais – por-
tanto, praticamente todas – deixando

claro que o assédio exige um quadro
grave de comportamento discriminató-
rio, não apenas uma mera transgres-
são. Desde então, o número de regras
sobre discurso nas universidades co-
meçou a diminuir.

No ano passado, o OCR voltou atrás.
Em abril, divulgou uma carta de 19 pági-
nas estabelecendo os procedimentos

que as faculdades deveriam seguir nos
casos de assédio e agressão sexual. En-
tre seus vários pontos preocupantes es-
tá a exigência de que os casos de assé-
dio sexual sejam julgados usando as mí-
nimas provas possíveis apresentadas
ao tribunal. Esse fato ignora o papel
que definições vagas e amplas de assé-
dio tiveram na justificativa das normas

do discurso nos campus, em compa-
ração às últimas décadas.

Isso levou à adoção de tantas me-
didas processuais que as escolas pre-
cisam incorporar para tratar das acu-
sações de assédio sexual sem a obri-
gação simultânea de uma definição
coerente, limitada e constitucional
do assédio. O OCR aconselha as au-
toridades do campus, que já tendem
a usar essas normas, a punir discur-
sos dos quais simplesmente não gos-
tem.

A Suprema Corte dos EUA deu
uma única orientação na questão es-
pinhosa do assédio de estudantes a
estudantes no caso Davis x Conse-
lho de Educação do Condado de
Monroe, de 1999. Os juízes reconhe-
ceram a necessidade de uma cuida-
dosa definição do que constitui “as-
sédio” no ambiente da escola, te-
mendo que o contato diário acabas-
se se tornando um crime federal. O
tribunal definiu assédio como uma
conduta discriminatória “grave, di-
fundida e objetivamente ofensiva”.

Tal definição, se aplicada de ma-
neira justa, não representa uma
ameaça à liberdade de expressão e
proíbe efetivamente o assédio real.

Nesta semana, a Fire e uma ampla
coalizão de organizações escreve-
ram à OCR exigindo que ela afirme
publicamente a norma usada no ca-
so Davis como a definição final para
o assédio nos campus.

Seguindo simplesmente a orienta-
ção da Suprema Corte, a OCR garan-
tiria que o assédio grave fosse puni-
do no campus enquanto a liberdade
de expressão seria energicamente
defendida. Em uma única decisão, a
OCR eliminou dos campus grande
parte de todas as normas do discur-
so, impedindo ao mesmo tempo que
as instituições percam mais ações
referentes à Primeira Emenda. O
mais importante é que, reconhecen-
do o precedente do caso Davis, a
OCR mostra que a liberdade de ex-
pressão e as mentes livres são essen-
ciais e não incompatíveis com o de-
senvolvimento de pensadores criati-
vos, críticos e inovadores nas univer-
sidades dos EUA. / TRADUÇÃO DE ANNA
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Tensão. Destroier dos EUA e barco do Irã lado a lado no Golfo
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Pesqueiro de bandeira
do Irã sequestrado
havia 40 dias por somalis
pediu ajuda a destroier
americano, diz Pentágono

A ameaça à liberdade
de expressão
Normas de discurso ensinam erroneamente uma geração de estudantes a calar a boca
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




