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Notas & Informações

Oditador sírio Ba-
shar Assad pare-
ce ter se impos-
to a incumbên-
cia de assegurar
que a esperança

de ao menos interromper-se a
carnificina em curso no país há
13 meses esteja fadada a mor-
rer – uma vez e outra e outra
ainda. Semanas atrás, o ex-se-
cretário-geral da ONU Kofi An-
nan, representando a organiza-
ção e a Liga Árabe, apresentou
a Assad um plano para o estabe-
lecimento de uma trégua entre
o regime de Damasco e os mo-
vimentos que desafiam o seu
poder. Entre outras provisões
do texto, um cessar-fogo super-
visionado por uma força inter-
nacional de paz, a ajuda huma-
nitária às populações vítimas
da implacável repressão orde-
nada por Assad, a soltura dos ci-
vis detidos sob suspeita de per-
tencer ou dar apoio aos “terro-
ristas”, como o governo se refe-
re aos insurgentes, abririam ca-
minho para o término do con-
fronto que já deixou perto de
10 mil mortos, mediante uma
transição política negociada.

O plano, em essência, é uma
variante do esquema concebi-
do em fins de 2011 pela Liga
Árabe que Assad se recusou a
aceitar, apesar das ameaças
dos países vizinhos de punir a
Síria com sanções econômicas
e diplomáticas. No Oriente Mé-
dio, o seu único sustentáculo é
o Irã de Mahmoud Ahmadine-
jad. No Conselho de Segurança
da ONU, ele conta com o po-
der de veto da Rússia e da Chi-
na para não ser alvejado pelas
medidas mais adstringentes
que poderiam, quem sabe, sola-

par as bases da ditadura que
herdou do pai, o sanguinário
Hafez, em meados de 2000. Pe-
la proposta de Annan, hoje ex-
piraria o prazo para Assad reti-
rar os seus blindados das cida-
des conflagradas. Passadas 48
horas, entraria em vigor a tré-
gua imaginada para tornar pos-
síveis as negociações entre Da-
masco e as ainda fragmentadas
organizações rebeldes em tor-
no de uma agenda de mudan-
ças políticas.

A primeira evidência de que,
para Assad, o plano não valia o
papel em que estava escrito – a
exemplo das suas próprias pro-
messas democratizantes – ir-

rompeu no fim de semana com
o recrudescimento da repres-
são em áreas residenciais e ou-
tra centena e tanto de mortes.
Seguiu-se a exigência oficial de
que os insurretos apresentas-
sem “garantias escritas” de sus-
tar as suas ações, sem o que os
tanques continuariam nas
ruas. Naturalmente, a deman-
da foi rejeitada. Para não dei-
xar dúvidas da intenção do regi-
me de implodir o plano Annan,
ao qual simulou ter aderido, As-
sad também exigiu à última ho-
ra que a Arábia Saudita, o Catar
e a Turquia prometessem for-
malmente que deixariam de fi-
nanciar os “grupos terroris-
tas”. Ontem, em um desdobra-
mento ominoso, o governo de
Ancara acusou franco-atirado-
res de abrir fogo contra alvos

nas cercanias do maior campo
de refugiados sírios em solo
turco, matando duas pessoas e
ferindo três outras.

A Turquia abriga também os
comandantes do Exército Li-
vre da Síria, formado por deser-
tores das forças de Assad que
se transformaram no braço ar-
mado da insurgência civil con-
tra a sua ditadura. A posição do
governo do primeiro-ministro
Recep Tayip Erdogan é de man-
ter as fronteiras turcas abertas
aos refugiados – que já somam
24 mil – e de cobrar “mais firme-
za” da ONU em relação ao regi-
me do qual buscam escapar.
Não se sabe que forma poderia
assumir esse endurecimento,
considerando o bloqueio russo-
chinês às tentativas ocidentais
de forçar Assad a ceder. De todo
modo, correm rumores de que a
Turquia estaria tentada a criar,
de ambos os lados da fronteira,
um santuário para os fugitivos.
É o espectro da internacionaliza-
ção do conflito político sírio.
Qualquer coisa nesse sentido
abrirá na região, como costu-
mam dizer os árabes, “as portas
do inferno”.

Enquanto Annan se assober-
ba na tentativa de romper o im-
passe criado por Assad – o envia-
do da ONU chega hoje a Istam-
bul, antes de seguir para Teerã –,
o mais recente gambito do dita-
dor é interpretado como prova
de que ele espera nada menos
do que a rendição da insurgên-
cia para só então negociar com
os seus líderes. Uma trégua en-
tre iguais, argumenta-se, equiva-
leria a convidar os sírios a rea-
brir o ciclo de manifestações de
massa a ponto de arrombar as
comportas do regime.

AUniversidade de
São Paulo (USP)
decidiu reestrutu-
rar o sistema pró-
prio de avaliação
de seus cursos de

mestrado e doutorado, vigente
há anos, adotando um modelo
parecido com o que vem sendo
usado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes).
Com cerca de 26,5 mil alunos
de pós-graduação matricula-
dos em seus dez campi, a maior
universidade brasileira man-
tém 308 mestrados e 299 douto-
rados, e é responsável pela for-
mação de 20% de todos os dou-
tores do País.

No ano passado, a instituição
– que tem 5.865 professores, dos
quais 84,8% trabalhando em re-
gime de tempo integral – outor-
gou 3.492 títulos de mestre e
2.338 títulos de doutor. Segun-
do o Ranking Acadêmico de Uni-
versidades do Mundo (ARWU,
na sigla em inglês), a USP é a
universidade que mais vem for-
mando doutores em todo o
mundo. No índice geral, que le-
va em consideração a qualidade,
ela está entre as 150 melhores.

Atualmente, a USP promove
uma avaliação trienal de seus
programas de pós-graduação,
mas não fiscaliza curso por cur-
so. Já a Capes, que é o órgão fede-
ral responsável pela pós-gradua-
ção no País, avalia não apenas
os programas de pós-gradua-
ção, mas todos os cursos, atri-
buindo notas a cada um deles e
publicando a lista dos cursos re-
comendados por sua excelên-
cia. Dos 239 programas de pós-
graduação oferecidos pela USP
no ano passado, 37 receberam a

nota máxima da Capes, que vai
de zero a sete; 49 ficaram com a
nota 6; 85 obtiveram a nota 5; 55
receberam a nota 4; e 13, a nota
3. De 2011 para 2012, foram cria-
dos mais 3 programas.

“A USP tem um problema.
Ela é grande demais, atua em
muitas áreas, diferentemente
de outras instituições mundiais
de renome. E, por sermos gran-
des, precisamos de uma avalia-
ção interna como são as exter-
nas, só que mais amplas”, diz o
pró-reitor de pós-graduação,
Vahan Agopyan.

As duas avaliações são com-
plementares. A avaliação inter-
na permite à instituição refinar

a avaliação externa, fornecendo
informações precisas sobre o
que deve ser mudado, em maté-
ria de projetos pedagógicos, li-
nhas de pesquisa e criação de
novos cursos. “A avaliação da
Capes é excelente, mas a USP
tem de definir o que quer”, afir-
ma Agopyan. Segundo ele, em
vez de elaborar um ranking de
programas de pós-graduação,
como faz a Capes, a USP preten-
de usar a avaliação interna para
rever as diretrizes de cada um
de seus cursos.

O novo sistema de avaliação
ainda está sendo discutido no
Conselho de Pós-Graduação,
juntamente com a minuta de
um novo regimento. A ideia é
submetê-lo à votação no cole-
giado ainda este mês. Se for
aprovado, o projeto segue para

o Conselho Universitário. Pelas
novas regras, que devem entrar
em vigor a partir de 2013, as ava-
liações deixam de ser trienais e
passam a ser anuais. As unida-
des da USP também terão
maior autonomia, como forma
de estimulá-las a promover
uma atualização permanente
do currículo dos cursos de mes-
trado e de doutorado e a elevar
o nível de preparo dos pós-gra-
duandos. A ideia é formar mes-
tres e doutores com o “perfil de
líder”.

A proposta também prevê
que o mestrando ou doutoran-
do seja submetido a uma avalia-
ção, um ano e meio após ter se
matriculado na pós-graduação.
E, no final do curso e das ativida-
des de pesquisa, antes de ser ar-
guido oralmente por uma banca
examinadora, sua dissertação
ou tese será objeto de um relató-
rio escrito. A inovação visa a esti-
mular o pós-graduando a se pre-
parar melhor para a arguição. A
propostaprevê ainda que docen-
tes sem título de doutor pos-
sam, em casos excepcionais, in-
tegrar programas de pós-gra-
duação da USP.

Adotada pela Capes, que foi
criada em 1951, quando o Brasil
contava apenas 60 mil alunos
no ensino superior, a avaliação
dos cursos de mestrado e douto-
rado foi decisiva para oferecer
professores e cientistas qualifi-
cados para as instituições de en-
sino superior. A comunidade
acadêmica sempre reconheceu
a importância das avaliações,
mas jamais deixou de advertir
para o risco de uma burocratiza-
ção excessiva das atividades do-
centes e de pesquisa. É esse ris-
co que a USP tem de evitar.
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Por vias tortas, go-
vernadores conse-
guiram envolver a
presidente Dilma
Rousseff em sua
campanha para ba-
ratear as dívidas es-
taduais refinancia-

das pelo Tesouro Nacional nos anos
90. A maior parte dos Estados esta-
va quebrada, naquela época, depois
de muitos anos de farra financeira.
Empenhado em reorganizar as con-
tas públicas, o governo federal refi-
nanciou aquelas dívidas por 30 anos.
Os governos pagariam correção mo-
netária com base no IGP-DI, o indi-
cador tradicional calculado pela Fun-
dação Getúlio Vargas, e juros anuais
de 6% ou 9%, segundo o caso. O es-
quema aliviou as finanças estaduais
por algum tempo, mas o custo aca-
bou sendo muito alto, o saldo deve-
dor cresceu e há alguns anos os go-
vernadores vêm tentando uma revi-

são do acordo. A pretensão é justifi-
cável. Mantido o acerto original, as
dívidas serão impagáveis e as políti-
cas estaduais continuarão, por tem-
po indefinido, sujeitas a uma restri-
ção financeira sem propósito.

O assunto, complexo e delicado,
estava em estudo no Ministério da
Fazenda havia algum tempo, mas os
governadores cobravam mais pressa
na solução do problema. A questão
era muito mais urgente para eles do
que para o governo central. A situa-
ção mudou com o problema gerado
pela guerra dos portos. Diante dos
danos causados à indústria pelos in-
centivos à importação concedidos
em alguns Estados, o poder federal
foi forçado a agir.

O senador Romero Jucá, então lí-
der do governo, apresentou a Resolu-
ção n.º 72 para mudar a cobrança do
Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) nas opera-
ções interestaduais. Com a redução

da alíquota interestadual para 4%,
os governos responsáveis pela guer-
ra fiscal perdem boa parte das vanta-
gens obtidas com a formação de nú-
cleos importadores. Mas, como essa
guerra foi movida por 10 Estados, se-
ria complicado obter o apoio neces-
sário para aprovar a resolução.

A revisão dos termos do acordo so-
bre as dívidas estaduais foi uma das
moedas oferecidas pelo governo fe-
deral. Essa moeda interessa a todos
os Estados, tanto aos agressores
quanto aos agredidos na guerra dos
portos. A solução de um velho pro-
blema – o das dívidas muito caras –
passou a ser uma condição política
para a solução do outro – o da guer-
ra fiscal entre Estados.

A mera troca do IGP-DI por qual-
quer outro indexador seria uma solu-
ção precária. Uma alteração impor-
tante na evolução das várias catego-
rias de preços poderia mudar todo o
cenário, em pouco tempo, e anular

as possíveis vantagens obtidas com
a troca. Uma nova hipótese, discuti-
da na semana passada, parece muito
mais promissora. Em vez de se tro-
car apenas o indexador, muda-se di-
retamente o encargo total da dívida:
os Estados passam a pagar a Selic, a
taxa básica de juros definida pelo
Banco Central, a mesma adotada pa-
ra o pagamento dos títulos federais.
A solução pode ser imperfeita e tal-
vez valha a pena discuti-la mais lon-
gamente, mas é, à primeira vista, bas-
tante razoável.

Muito menos razoável é a barga-
nha política montada para a elimina-
ção da guerra dos portos. O governo
federal se dispõe a pagar por isso co-
mo se os governos culpados por essa
guerra tivessem algum direito. Não
têm – nem esses nem outros gover-
nos envolvidos em outros episódios
de conflito fiscal. Pela lei, incentivos
dependem de aprovação do Conse-
lho de Política Fazendária (Confaz).

Muitos benefícios foram concedidos
por muitos Estados, durante déca-
das, em evidente violação desse pre-
ceito. No caso da guerra dos portos,
houve um fator agravante: a política
fiscal foi usada para impor uma con-
corrência desleal à indústria brasilei-
ra, com grave prejuízo para a criação
de empregos no Brasil.

Para reforçar sua oferta, o gover-
no federal ainda se comprometeu a
apoiar uma redistribuição do ICMS
cobrado nas operações interesta-
duais de comércio eletrônico. A mu-
dança depende de um projeto de re-
forma constitucional em exame no
Congresso. A aprovação da Resolu-
ção n.º 72 pode ser um pequeno pas-
so para a ampla alteração necessária
à modernização do sistema de im-
postos e contribuições. Mas uma re-
forma feita aos pedacinhos dificil-
mente terá o alcance e a coerência
indispensáveis a um sistema equili-
brado e funcional.
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Dívida estadual e guerra fiscal

“O céu é o limite do teto”

LUIGI VERCESI / BOTUCATU,

SOBRE OS SALÁRIOS DOS

MINISTROS DE ESTADO

luigiapvercesi@r7.com

“Entre ministros, os
supersalários compensam
o subdesempenho”

A. FERNANDES / SÃO PAULO, IDEM

standyball@hotmail.com

tar em Bertioga, existe na vizinha
cidade de São Sebastião um local
paradisíaco, a Praia do Engenho,
com não mais de 300 metros, on-
de já existem seis condomínios,
que ocupam toda a área onde é
permitido legalmente construir.
Acontece que no local subsiste
uma reserva de Mata Atlântica
com mais de 1 milhão de metros
quadrados, onde, segundo se co-
menta, se pretende construir um
condomínio imobiliário gigantes-
co, com mais algumas centenas
de casas, com sacrifício do que
resta desse bioma e sem os míni-
mos serviços básicos, como sa-
neamento, segurança, limpeza ur-
bana e rede de saúde.
NEY FIGUEIREDO
neyfigu@uol.com.br.
São Paulo

DILMA NOS EUA
Cuba e cachaça

Pelo que li no Estadão de on-

tem, Dilma foi aos EUA para tra-
tar com Obama de uma pauta em
que incluiu Cuba, país que nos
dias correntes não tem expressão
alguma, e da cachaça. Qual seria o
item mais importante? Poderia in-
cluir o carnaval também.
CARLOS E. BARROS RODRIGUES
ceb.rodrigues@hotmail.com
São Paulo

Avanço

A presidente Dilma aproveitaria
melhor a viagem aos EUA se pres-
tasse atenção aos conselhos do
professor Peter Drucker
(1909-2005) – guru em organiza-
ção e métodos – para reduzir a
um terço o número de seus minis-
térios. O que está aí representa
roubo do dinheiro público e, por-
tanto, é inaceitável. Faria um
grande avanço em seu governo.
DURVALDO GONÇALVES
lobatogoncalves@gmail.com
Cerquilho

A posição de Assad é de
que os insurgentes se
entreguem, para depois
negociar a trégua

As exigências do ditador sírio

As avaliações são bem
vistas, só é preciso
evitar a burocratização
das várias atividades

A USP muda a pós-graduação

● "E os aposentados recebem um salário, só correção e mais
nada. Esse é o Brasil da esperança.”
MARIO HIIDETO NAKAMOTO

● “Para o cidadão de bem, existe uma enorme distância entre
aquilo que é permitido por lei e aquilo que é ético.”
WILMAR KERTOF

● “É imoral, no mínimo, concordar com tudo isso. Ou seja, quan-
do nos calamos é porque concordamos com o que acontece.”
DORA BARBOSA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A3.




