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SINAIS PARTICULARES

S ão Paulo foi pionei-
ro, no nosso país, no
reconhecimento da
importância do res-
paldo à pesquisa, va-
le dizer, das ativida-

des voltadas para a descoberta
denovosconhecimentosqueam-
pliam o entendimento e o poder
de uma sociedade sobre seu des-
tino. A Constituição paulista de
1947, no seu artigo 123, estipulou
que“oamparo àpesquisacientífi-
ca será propiciado pelo Estado” e
previu o modo de efetivá-lo por
meio de uma fundação que teria
anualmente uma renda especial
de sua privativa administração
não inferior a 0,5% do total da
receita ordinária estadual.

O artigo teve sua origem em
documento preparado pela co-
munidade científicapaulista. En-
controu guarida na constituinte
estadual. Seus paladinos foram
os deputados Lincoln Feliciano,
do PSD, e Caio Prado Jr., do PCB,
que deixaram de lado divergên-
cias partidárias para patrocinar o
interessepúblico. A “ideia areali-
zar”do amparo àpesquisa consa-
grada na Constituição paulista
de 1947 precede, assim, a criação
de órgãos federais com intento
similar, na década de 1950.

A maturação da fundação pre-
vista na Constituição estadual le-
vouseutempo.Foiobradogover-
nador Carvalho Pinto, que a in-
cluiu no seu Plano de Ação. Foi
elequeteveainiciativadoprojeto
que se transformou na Lei 5.918,
de 18/10/1960, a qual autorizou o
Executivo a instituir a Fapesp, e a
instituiu efetivamente pelo De-
creto 40.132, de 23/5/1962, consa-
grando adiretriz de que o amparo
à pesquisa é uma política pública
de Estado de longo prazo, e não
de governos, que requer a susten-
tabilidade de recursos regulares e
autonomia administrativa.

Na concepção da Fapesp que o
governo Carvalho Pinto pôs em
marcha, em interação com a co-
munidade acadêmica e o Poder
Legislativo, cabe realçar a preci-
são conferida ao “amparo à pes-
quisa”, preconizado pela Consti-
tuição. Destaco: a de que a Fa-
pesp deveria apoiar a pesquisa, e
não fazer pesquisa; ade que deve-
ria fornecer elementos de orien-
taçãoe auxílio financeiro, sem in-
terferir com a personalidade do
investigador ou da instituição; a
de queo âmbito dasua ação deve-
ria ser limitado apenas pela ido-
neidadedosprojetosepelaexten-
sãodosrecursos disponíveis; a de
quenão cabia restrição quanto ao
gênero da pesquisa realizada; a
do reconhecimento da interde-
pendência da pesquisa básica e
da pesquisa aplicada; a da limita-
ção das despesas administrativas
a um teto de 5% do orçamento da

fundação para assegurar que os
recursos,provenientesdocontri-
buintepaulista,fossem aplicados
tendo em vista os fins; a da repu-
blicanaprestaçãodecontas–con-
trapartida da autonomia – não
apenas aos órgãos de controle da
administração pública paulista,
mas também à comunidade mais
ampla, mediante relatórios
anuaisdesuasatividades;adoem-
penhonaobjetividadeeimparcia-
lidade na avaliação das solicita-
ções apresentadas, pela análise
dospares,oqueensejouaintegra-
ção da comunidade acadêmica
ao processo decisório da Fapesp.

Essasdiretrizesestãoconsubs-
tanciadasnosestatutosdafunda-
ção, aprovados pelo Decreto
40.132, de 22/5/1962. Continuam
em vigor e retêm plena atualida-
de graças ao mérito de sua con-
cepção.PauloVanzolini, queteve
papeldecisivona suaredação,de-

clarou por ocasião dos 40 anos da
instituição: “A Fapesp, para mim,
se resume num nome, Carlos Al-
berto Alves de Carvalho Pinto” –
explicando que o governador não
cozinhou o assunto em banho-
maria, teve cabeça, decisão, cal-
maecompetêncianotratodama-
téria.Éporissoqueemsuahome-
nagem, e com a presença do go-
vernador Geraldo Alckmin, o au-
ditório da Fapesp receberá dia 23,
no início das comemorações dos
50 anos da instituição, o seu no-
me.Homenagem merecidíssima,
pois a Fapesp que se deve ao seu
descortino público é um marco
na institucionalização do apoio à
pesquisa no Estado e no País,
comparável à criação, em 1934, da
USP, no âmbito da estruturação
da universidade brasileira.

A sustentabilidade das ativida-
des da Fapesp viu-se subsequen-
temente reforçada com a estipu-
lação dopagamentoem duodéci-
mos da sua parte na receita anual
doEstadoeaelevaçãodoseupor-
centual para 1% na Constituição
estadual de 1989 (artigo271), que
explicitamente adicionou à sua
missão o desenvolvimento tec-
nológico (iniciativas dos deputa-
dos Fernando Leça e Aloysio Nu-
nes Ferreira).

A Fapesp começou modesta-
mente.Examinou,emseuprimei-
ro ano de ação, 507 projetos e
aprovou 57 bolsas e 265 auxílios à
pesquisa. Entre elas, as da dra. Vi-
tória Rossetti, que propiciaram o
controle do cancro cítrico, que
ameaçavaaagroindústriadoEsta-
do. Com o tempo, o patamar da
instituição foi se elevando para
efetivar as finalidades previstas
na sua concepção e contribuir pa-
raaprimorarosparadigmasdaor-
ganização da pesquisa de institui-
ções públicas e privadas que

atuamno nossoEstado.Dissosão
exemplos os projetos temáticos e
os programas de apoio a centros
deexcelência(Cepids)querespal-
dam a continuidade por prazos
mais longos de pesquisas mais
complexas. É o caso também de
pesquisasabrangentescomestru-
tura organizacional complexa e
emrede,comooBiota,voltadopa-
ra o estudo da biodiversidade de
São Paulo e seu uso sustentável.

Em 2010 a Fapesp desembol-
sou R$ 780,3 milhões no apoio à
pesquisa – 36% na formação e no
aprimoramento de recursos hu-
manos (bolsas) e 64% para o
apoio direto à pesquisa. Nesse
mesmo ano foram contratados
11.555 novos projetos. Saúde, bio-
logia,engenharia,ciências huma-
nas e sociais, agronomia e veteri-
nária foram as cinco áreas de co-
nhecimento que receberam o
maior volume de recursos.

O valor agregado do conheci-
mento individualiza o Estado de
São Paulo no cenário nacional. É
uma marca da presença paulista
num mundo globalizado, que
contoucomadecisivaaçãodaFa-
pesp ao longo dos 49 anos de sua
existência, na linha de uma visão
estratégica constitucionalmen-
te preconizada e superiormente
institucionalizada,pelo governa-
dor Carvalho Pinto.
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Odado impacta:
já há mais de 2
bilhões de pes-
soas conecta-
das às redes so-
ciais eletrôni-

cas, quaseum em cada trêshabi-
tantes do planeta. A cada minu-
to, milhares de novos internau-
tas ingressamno circuito tecno-
lógico da informação, enquanto
a assinatura de telefones celula-
res já passa da marca dos 5 bi-
lhões. O mundo está plugado.

O fenômeno suscita estudos,
debates e análises nasfrentes de
pesquisas sobre comportamen-
to social, mas um aspecto cha-
ma a atenção pela importância
que passa a ter para o desenvol-
vimento político das nações. A
questão pode ser posta desta
maneira: a Era da Informação
Total, caracterizada pelainterli-
gação das comunidades mun-
diais por meio das infovias da
web, contribuirá para o aperfei-
çoamento da democracia? Ou,
se quisermos puxar a questão
para o território brasileiro, o
que significa a existência no
País de 45 milhões de internau-
tas, número que lhe confere po-
sição destacada no mapa mun-
dial das redes? Poderemos con-
tar com a melhoria dos padrões
políticos,nahipótesedequepar-
celaacentuada do eleitorado co-
mece a socar os primeiros tijo-
los de uma democracia partici-
pativa plugada na eletrônica?

Vale recordar, de início, que a
política, desde eras remotas,
acompanha os fios da comunica-
ção. Um ente se agarra ao outro,
na extraordinária simbiose que
amalgama o poder da palavra e a
força das ideias. Na Antiguidade,
os ideários fluíam pelo gogó e pe-
lo gestual dos governantes, rito
de que são ícones Demóstenes
(384-322 a.C.), político que ven-
ceu a gagueira forçando-se a falar
com seixos na boca e se tornou o
maior orador grego, e Cícero
(106-43 a.C.), advogado e mestre
de civismo, famoso tambémpelo
discurso contra o conspirador
Catilina e considerado o maior
oradorromano. Da ágora, a praça
central de Atenas, e doFórum ro-
mano, o discurso político avolu-
mou-se, saindo do Estado-cida-
de para o Estado-nação e agre-
gando força na esteira dos ciclos
históricos da comunicação: a era

Gutenberg, no século 15 (criação
da imprensa), a Galáxia Marconi
(invenção do rádio, em 1896),
que impulsionou a escalada de
demagogoscomoHitlereMusso-
lini, até chegarmos ao Estado-es-
petáculo, adornado com as luzes
televisivas, a partir dos anos
1960, e com a imagem esbelta de
John Kennedy. Nesse ciclo, a es-
tética impõe-se à semântica e os
atores políticos passam a incor-
porar elementos dramáticos ao
desempenho, redundando não
raro em performances mirabo-
lantes com a finalidade de cati-
var e mobilizar as massas.

A política no Estado moderno
ganha operacionalidade com a
implantação do governo repre-
sentativo pela Constituição fran-
cesa de 1791 (“os representantes
sãoo corpo legislativoe o rei”) e o
corpo social faz-se representar
porumgrupodepessoasquepas-
sam a agir de acordo com a “von-
tade geral”. O modelo, porém,
passou a sofrer questionamen-
tos. A crítica era a de que o sufrá-
gio universal não teria sido capaz
de melhorar a condição de vida
de milhões de pessoas. Lançava-
se ali a semente da representação
de grupos específicos, derivando
daí a democracia de grupos e fac-
ções,dequesãoexemplo,naatua-
lidade, os Estados Unidos. Aí, o
voto enraíza-se nas localidades,
servindo de escudo de grupos e
setores. É também de Bobbio a
crítica de que a democracia não
tem cumprido suas promessas,
entre elas, a educação para a cida-
dania,ajustiçaparatodoseasegu-
rança social. Não sem razão, a de-
mocracia representativa atraves-
sa tempos continuados de crise,
com o desvanecimento de parti-
dos e doutrinas, o arrefecimento
das bases, o declínio dos Parla-

mentos, fatores que, em contra-
ponto, contribuem para fortale-
cer o Poder Executivo.

É dentro dessa moldura que se
encaixa a “civilização eletrôni-
ca”.Novazioentre ouniversopo-
lítico e a esfera social, emergem
novos polos de poder, a partir das
entidades de intermediação so-
cial e, ultimamente, das redes so-
ciais. O portentoso aglomerado
quenaveganainternetéumcalei-
doscópio do pensamento social,
particularmente de segmentos
que trafegam no meio da pirâmi-
de(oudolosango,comojásedes-
creve o formato da geometria so-
cialbrasileira).Encaixa-sename-
táfora da pedra jogada no meio
do lago, criando marolas que se
desdobram até as margens. Não
senegaquea“sociedadeeletrôni-
ca” vive a infância, época das pri-
meiras descobertas e da curiosi-
dade. Banha-se de águas lúdicas.
Daí não se poder ainda falar em
democracia participativa, eis que
milhares de internautas se valem
das redes para enviar mensagens
pessoais,postarfotos,divulgarví-
deos,baixarmúsicas,instalarapli-
cativos e até namorar. A matéria
política, que aparece a conta-go-
tas, indica que o revigoramento
do espírito público tem muito ca-
minho pela frente. Por enquanto
nãodáparaapostar no“potencial
revolucionário” das tecnologias
modernas da informação.

Se o engajamento político da
sociedade não adere à dinâmica
dasredes, éporqueaesferarepre-
sentativa também não tem sabi-
dodelas seutilizar.O fortedatec-
nologia eletrônica é acapacidade
degerar interação dos elosdo sis-
tema, políticos e eleitores. O que
se observa, pelo menos no caso
brasileiro, é o uso da web para
veiculação unilateral de mensa-
gens, a maioria de caráter auto-
promocional, a revelar o “chapa-
branquismo” de nossa política.
Quando o sistema for usado em
prol do jogo interativo, poder-
se-á acreditar numa base social
envolvida com a política. Essa,
aliás, parece ter sido a intenção
de José Serra ao criar o seu site. O
tucano dispõe de tempo livre pa-
ra fustigar as frentes do governo.
O risco é o de ficar confinado à
gaiola individualista, que, ao me-
nos até o momento, tem caracte-
rizadoaação dospolíticosconec-
tados ao sistema.

Dito isso, vamos à resposta pa-
ra a questão inicial: as redes so-
ciais podem, sim, vir a melhorar
os padrões da política brasileira
na medida em que seus partici-
pantes façam a lição de casa. A
começar pela maneira de enten-
dereoperaratecnologiadainfor-
mação. Deitar nelas apenas para
cochilar de pouco adiantará.
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A Fapesp no limiar
dos seus 50 anos

BARREIRAS COMERCIAIS
Carroças

Será que vamos mesmo voltar ao
tempo das carroças?
TOSHIO ICIZUCA
toshioicizuca@terra.com.br
Piracicaba

Mera desculpa

Essa imposição pelo Brasil de bar-
reiras aos carros importados é so-
mente o começo de um governo
medíocre. A Argentina é apenas
uma desculpa para o que este go-
verno pretende. Voltaremos,
sim, rapidamente a usar carroças
carburadas e sem nenhuma tec-
nologia. A Venezuela já tem o seu
Venirauto! Parabéns aos empre-
sários que dão todo o apoio a es-
te “governinho”...
GABRIEL ANASTACIO
anastacioangola@terra.com.br
São Paulo

INFLAÇÃO
Carta à presidenta

Presidenta Dilma Rousseff, mais
inflação quer dizer menos cresci-
mento. Inflação prenuncia crise.
E as crises são medidas em anos
jogados fora e oportunidades des-
perdiçadas. Essa é uma história
que o Brasil já conhece muito
bem e da qual não aprecia nem
um pouco. Reajustes são necessá-
rios? Então, faça rápido tudo o
que for preciso. Só assim o fantas-
ma da crise irá embora. Agindo a
conta-gotas, prolonga-se inutil-
mente o sofrimento e depois não
dá para recuperar o tempo perdi-
do. É preciso ter sabedoria, cora-
gem e credibilidade para enfren-
tar esse desafio. A senhora as
tem. E torcemos para que saiba
usá-las como nunca antes na His-
tória deste país.
JORGE ALBERTO NURKIN
jorge.nurkin@gmail.com
São Paulo

Dádivas desenvolvimentistas

Déficits, dívidas, desvalorização
do dólar... E a incipiente e insidio-
sa inflação inflama a irresponsabi-
lidade governamental. Lamento.
Mas adianta? Diga, Dilma!
NEY JOSÉ PEREIRA
neyjosepereira@yahoo.com.br
São Paulo

Austeridade

O pessoal de Brasília fica no blá-
blá-blá e não faz o óbvio para
combater a inflação. Reduzam
em R$ 100 bilhões os gastos, con-
gelem benesses e privilégios por
dois anos, baixem os impostos
dos serviços e de bens básicos, re-
formem a Previdência, juros me-
nores tão logo possível e outras
austeridades complementares.
ANDRÉ C. FROHNKNECHT
anchar.fro@hotmail.com
São Paulo

OPOSIÇÃO
Crasso engano

O sr. Jorge Bornhausen, ex-presi-
dente nacional do DEM, comete
engano quando diz que à oposi-
ção falta uma liderança nacional,
uma vez que FHC (PSDB) dei-
xou um vácuo de liderança por
ter “pendurado as chuteiras”. Es-
sa não é a realidade. Se FHC de fa-
to tivesse liderança na dita oposi-
ção, não teria sido literalmente
escondido na última eleição,
quando Dilma (PT) levou o plei-
to com relativa facilidade. Um lí-
der não se esconde. A verdade é
que essa dita oposição (PSDB e
DEM e outros pequenos) tem,
sim, é respeito pelo nome, pelo
caráter e outras claras e indiscutí-
veis qualidades de FHC. Mas lide-
rança, não. Ledo engano de nos-
so bom ex-senador Bornhausen.
JOSÉ PIACSEK NETO
bubapiacsek@yahoo.com.br
Avanhandava

Uma dica

PSDB, DEM e coligados deviam
fechar contrato para uma pales-
tra proferida pelo deus Lulla, as-
sim aprenderiam a fazer oposi-
ção: como criticar as grandes con-
quistas de FHC e ainda ter 87%
de aprovação, mesmo deixando
uma herança maldita aos brasilei-
ros: o retorno da inflação. Va-
mos, oposição, Lulla tem muito a
lhe ensinar, saia desse marasmo.
Será que os 13% terão alguma op-
ção de voto na próxima eleição?
M. CARMEN DEL BEL T. GOULART
carmen_tunes@yahoo.com.br
Americana

Implosão do PSDB

O PSDB paulista, apesar de mal-
tratar o funcionalismo público e
os aposentados, manteve sua he-
gemonia desde Mário Covas – is-
so pela aversão ao petismo. Uma

vez implodido, entrega de bande-
ja a Prefeitura da capital em 2012,
e quiçá o governo do Estado em
2014, ao PT. Quem viver verá!
ARNALDO RAVACCI
arnaldoravacci@terra.com.br
Sorocaba

Futurologia

A equação é simples: Serra sai do
PSDB e vai para o novo partido
de Kassab. É o nome nacional de
que o PSD precisa para concorrer
ao Planalto com Aécio, já com
candidatura garantida. Em troca,
Serra apoiará Kassab para o gover-
no do Estado. Quem viver verá...
JOÃO NATALE NETTO
natale@natale.com.br
São Paulo

Alternância de comando

O novo presidente estadual do
PSDB, dr. Pedro Tobias, que não
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Centenário de Max Frisch

LOREDANO

As redes sociais na
internet podem vir a
melhorar os padrões
da política brasileira

Fundação é um marco
na institucionalização
do apoio à pesquisa em
nosso Estado e no País
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