
%HermesFileInfo:A-14:20120423:

A14 Vida SEGUNDA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

Em março deste ano, o bispo
emérito de Guarulhos d. Luiz
Gonzaga Bergonzini defen-
deu que professores que te-
nham ideias contrárias às da
Igreja Católica não deviam
lecionar na PUC-SP. Os alu-
nos também deveriam procu-
rar outra escola.

Para ele, docentes favorá-
veis à descriminalização do

aborto, eutanásia, maconha e
que mantêm “ideologia ho-
mossexual” deveriam procu-
rar outra instituição.

As declarações, publicadas
em reportagem do Estado,
causaram alvoroço entre os
estudantes. Alunos contrá-
rios à ideia de d. Luiz Gonza-
ga realizaram manifestação
no câmpus.

● A Anhanguera afirmou, em no-
ta, que todas as instituições de
ensino que integram o grupo
atendem às exigências da legisla-
ção educacional e dos instrumen-
tos de avaliação do MEC.

Disse que às sextas-feiras os
alunos são orientados a fazer
atividades complementares. “Po-
dem ser atividades de comple-
mentação de elaboração do tra-
balho de conclusão de curso, ou
realização de um estudo de caso
que, conforme o tema, pode ser
realizado em sala de aula ou em
outros locais do câmpus.”

Segundo a instituição, as ativi-
dades são “constantemente su-
pervisionadas por professores

de cada disciplina, que perma-
necem no câmpus para orien-
tar e esclarecer dúvidas”. “Os
alunos não estão dispensados
de permanecer na instituição
às sextas-feiras.”

Ainda de acordo com o tex-
to, nas aulas de educação a
distância os estudantes con-
tam com a orientação de pro-
fessores de EaD, tutores pre-
senciais e a distância “que
atuam na interação e no escla-
recimento de dúvidas ao vivo
por meio de chats”.

Sobre as queixas dos alu-
nos de Educação Física, a
Anhanguera disse que já ma-
peou os problemas de infraes-
trutura do câmpus Maria Cân-
dida e “vem trabalhando em
um projeto de reforma e manu-
tenção da unidade”. A quadra
deverá ser reaberta em maio,
informa a nota. / C.L.
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Uma crise religiosa atinge a
Pontifícia Universidade Cató-
lica do Peru (PUCP). A insti-
tuição busca um acordo com a
Igreja Católica para manter o
vínculo com o Vaticano, mas
sem perder autonomia.

Tudo começou porque o ar-
cebispo de Lima, cardeal Juan
Luis Cipriani Thorne, enten-
deu que a universidade estava
se desviando do pensamento
da Igreja e cobrou mudanças
em seu estatuto. O clima lem-
bra o que aconteceu na PUC

de São Paulo neste ano (veja qua-
dro ao lado), só que o caso perua-
no chegou ao Vaticano.

A Santa Sé já cobrou o fim da
crise e exige que a PUCP adapte
o estatuto à constituição apostó-
lica Ex-Corde Ecclesiae – docu-
mento que rege as universidades

católicas do mundo, promulga-
do pelo papa João Paulo II. Sem
entendimento, a PUCP pode per-
der o título de pontifícia.

O prazo dado pelo Vaticano
acabou em 8 de abril, e uma reu-
nião, agendada para o dia 13, foi
desmarcadapelareitoriasob aale-

gação de que havia um “impasse”.
Bispos da Conferência Episcopal
Peruana divulgaram na semana
passada um comunicado em que
pedem o retorno do diálogo.

Interferência. A crise começou
em setembro passado. O arcebis-
po peruano exigiu a mudança no
estatuto da universidade para
que fosse garantido a ele o direi-
to de indicar o reitor – a partir de
uma lista tríplice que seria defini-
da pela universidade, em assem-
bleia. O atual reitor, Marcial Ru-
bio, recusou a mudança.

Rubio, professores e parte dos
alunos temem a perda de autono-
mia da atividade acadêmica com
uma presença maior da Igreja na
direção da PUCP. Até agora, a si-
tuação não foi resolvida.

A reitoria da PUCP não vê
com bons olhos a mudança do
estatuto, mas ao mesmo tempo
não quer perder o título de ponti-
fícia. Caso se torne independen-
te, poderia ter de abrir mão de
suas propriedades, que corre-
riam o risco de ser repassadas pa-
ra a Arquidiocese de Lima. O doa-
dor do terreno onde está a PUCP
vinculou a herança ao uso por

uma universidade pontifícia.
O reitor Rubio chegou a fazer

ataques pesados ao cardeal Ci-
priani. Ao jornal peruano El Co-
mércio, afirmou que o cardeal
tem interesses no patrimônio da
PUC. “Estou absolutamente se-
guro que o cardeal quer o contro-
le econômico”, disse ele, acusan-
do Cipriani de ser “inimigo” da
universidade. “Ele quer se apode-
rar dos bens.”

O Vaticano enviou um repre-
sentante até Lima e convocou o
reitor para prestar esclarecimen-
tos. Foi o secretário de Estado

do Vaticano, cardeal Tarcisio
Bertone, quem estabeleceu o
prazo máximo de 8 de abril pa-
ra que a PUCP se adaptasse à
Ex-Corde Ecclesiae.

Desafios. Garantir total li-
berdade de pensamento no
ambiente acadêmico dentro
de uma instituição orientada
pelas doutrinas religiosas é
um dilema presente em mui-
tas pontifícias universidades
espalhadas pelo mundo. Isso
porque as PUCs são vincula-
das ao Vaticano.
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A família do banqueiro Pedro
Conde (1922-2003) obteve na
Justiça a devolução de cerca
de R$ 1 milhão que havia doa-
do à Universidade de São Pau-
lo (USP) para a construção de
um auditório para 90 pessoas
na Faculdade de Direito do
Largo São Francisco.

A contrapartida da doação pre-
via que a sala fosse batizada com
o nome do banqueiro – pela tradi-
ção, as salas da São Francisco só
recebem nomes de professores
da casa. Um quadro com o retra-
to de Pedro Conde também deve-
ria ser colocado no local.

O contrato foi assinado em
abril de 2009, época em que o
atual reitor da USP, João Grandi-
no Rodas, era diretor da Faculda-
de de Direito. A doação foi apro-
vada pela congregação da facul-
dade, órgão deliberativo com re-
presentação de diretores, profes-
sores e alunos, e a sala chegou a

ser batizada.
No entanto, um ano depois,

com uma nova direção da facul-
dade e após protestos de estu-
dantes, a congregação recuou,
alegando que não sabia da obriga-
ção de batismo do auditório.
Muitos alunos e professores co-
memoraram a mudança, alegan-
do que uma sala não poderia ho-
menagear alguém que nunca le-
cionou na universidade.

O nome do banqueiro foi reti-
rado da sala e a família de Pedro
Conde considerou que houve
ruptura de contrato. Em abril do
ano passado, eles entraram com

ação judicial contra a universida-
de, pedindo a devolução dos re-
cursos e uma indenização por da-
nos morais.

Na sentença proferida na se-
mana passada, o juiz Jayme Mar-
tins de Oliveira Neto, da 13.ª Va-
ra da Fazenda Pública, disse que
“a justificativa de que o ato de
nomeação dependeria de aval da
congregação da universidade ja-
mais se apresentou na superfície
do contrato, permitindo-se infe-
rir aos doadores que se tratava
de hipótese aparentemente for-
mal, sem maior profundidade”.

Ele condenou a USP a ressar-

cir a família em R$ 1 milhão, com
juros e correção. O juiz não aca-
tou o pedido de danos morais.

“A família entende que o acor-
do assinado com a universidade
não foi cumprido, portanto o di-
nheiro deve ser devolvido”, afir-
ma Vicente Ottoboni Neto, advo-
gado de Pedro Conde Filho.

Compromisso. A USP afirmou,
por meio de sua assessoria de im-
prensa, que seu compromisso na
doação era apresentar a propos-
ta de batismo do auditório à con-
gregação, que deveria tomar a de-
cisão, sem a obrigação de no-

mear a sala. A universidade in-
formou que vai recorrer da de-
cisão judicial.

Um contrato semelhante
de doação também foi assina-
do por Grandino Rodas com o
escritório Pinheiro Neto. A sa-
la reformada com o dinheiro
deveria ser batizada com o no-
me do advogado José Martins
Pinheiro Neto.

O escritório, no entanto, op-
tou por não entrar com ação
judicial nem questionar a
USP pela doação.

Os dois contratos alimenta-
ram uma crise entre a atual di-
reção da Faculdade de Direito
e o reitor da USP, que chegou
a ser declarado persona non
grata pela congregação.

Alunos da
Anhanguera
reclamam de
aulas online
Estudantes de câmpus da zona norte realizam
protesto hoje contra ‘precarização do ensino’
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Alunos do grupo educacional
Anhanguera fazem hoje à noi-
te mais uma manifestação
contra o que classificam de
“abandono e precarização do
ensino”. Os estudantes recla-
mam de problemas de infraes-
trutura, da demissão de pro-
fessores e da implementação
de atividades online que dei-
xam os câmpus vazios sobre-
tudo nas noites de sexta-feira.

Desde o início do ano pro-
testos semelhantes têm ocor-
rido em várias unidades da ins-
tituição. Desta vez, a mobiliza-
ção será na Uniban da Rua Ma-
ria Cândida, na Vila Guilher-
me, zona norte de São Paulo.

A Anhanguera Educacio-
nal, cujas ações são negocia-
das em bolsa, é o maior grupo
privado de ensino superior da
América Latina. A companhia
fechou 2011 com valor de mer-
cado de R$ 2,93 bilhões. No
ano passado, comprou a Uni-
ban, na maior aquisição da his-
tória do setor no País. Ultra-
passou a marca de 400 mil alu-
nos e consolidou a posição de
liderança com 73 câmpus e
500 polos de educação a dis-
tância espalhados pelo Brasil.

O modelo pedagógico do gru-
po se baseia na utilização do Am-
biente Virtual de Aprendizagem
(AVA) como ferramenta de
apoio a todos os seus cursos. No
site, os alunos têm acesso a vi-
deoaulas, apostilas e exercícios e
devem discutir os assuntos em
fóruns e chats. A prática está de
acordo com portaria do Ministé-
rio da Educação (MEC) que dei-
xa as instituições de ensino ofe-
recerem até 20% da carga horá-
ria das graduações em módulos
semipresenciais. As avaliações
têm de ser presenciais.

Demissões em massa. Mas os
estudantes da Anhanguera recla-
mam da qualidade das ativida-
des, de problemas para acessar o
material e da falta de acompa-
nhamento de professores e tuto-
res. Os sindicatos de docentes,

por sua vez, falam em demissões
em massa, corte de custos e sub-
versão das orientações do MEC.

O aluno do 3.º ano de Educa-
ção Física Gunther Hager, de 37
anos, diz que o seu link da AVA
só foi habilitado há 15 dias. Se-
gundo ele, a própria coordena-
ção do curso avisou à turma que
não se preocupasse com o tem-
po perdido. “Falaram que era só
fazer um trabalhinho depois. Vo-
cê acha que eu vou me matar pa-
ra assistir a 30 horas de aula para
depois fazer um trabalhinho?”

Como as atividades são onli-
ne, os estudantes não se sentem
obrigados a ir à faculdade às sex-
tas-feiras. Os colegas de Hager
até alugaram um campo de fute-
bol para jogar bola no “horário
livre”. Enquanto isso, o câmpus
fica praticamente deserto.

O Estado esteve na unidade
da Maria Cândida na semana pas-
sada e encontrou corredores va-
zios. Em algumas salas havia au-
la e, em outras, pequenos grupos

de alunos se reuniam para discu-
tir trabalhos. No câmpus são ofe-
recidos 16 cursos de graduação.

O aluno do 2.º ano de Direito
Wilson Santos, de 37, vai à Uni-
ban assistir a palestras visando a
somar horas de atividades com-
plementares. A de sexta-feira foi
sobre aposentadoria. “A galera
que não está nem aí gosta de não
ter aula. Aposto que a esta hora
não tem ninguém estudando.”

Calouro de Fisioterapia, Pau-
lo Rogério, de 45, só tem duas au-
las às quintas e sextas-feiras. Ain-
da não conseguiu acessar o AVA,
embora afirme estar em dia com
a instituição. “Estou pagando pa-
ra ter 20% a menos de aulas.”

Segundo o presidente da Fede-
ração dos Professores do Estado
de São Paulo, Celso Napolitano,
cerca de 1,5 mil docentes, a maio-
ria mestres e doutores, foram de-
mitidos da Anhanguera nos últi-
mos meses. “Os professores são
a matéria-prima que dão qualida-
de ao ensino superior”, reclama.

Dilema. Conflito pode levar PUC peruana a perder câmpus

● Infraestrutura

Religioso entendeu que
a universidade estava
se desviando da Igreja
e cobrou mudanças
em seu estatuto

Família considerou que
instituição descumpriu
acordo de doação
ao não batizar sala
construída com recurso

Alunos de Educação Física da
Uniban da Maria Cândida ainda
não tiveram aulas práticas neste
ano. Piscina, academia e quadra
estão fechadas. Abaixo-assinado
com 339 nomes entregue à
direção cobra providências.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




