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Aulas de história de volta

H

á dois anos o ministro da
Educação Nacional da
França,Luc Chatel,expulsou a história e a geografia
do ensino médio.
Ele se dizia um homem “moderno”, eficaz, prático: essa Idade Média, com seus reis, suas damas, seus
construtores de igrejas, seus camponeses malvestidos e até analfabetos,
tudo isso era antiquado. A data de
prescrição já tinha passado. Para o
lixo com a Idade Média!
E, além disso, por que perder tempo com a Renascença? Todos esses

papas libertinos, esses Bórgia, esses
“condottieri”, esse tal Da Vinci, esse
Giotto, não servem para nada, não vão
ajudar a encontrar petróleo. Não rendem um tostão.
Quanto à Revolução Francesa de
1789, foi um bando de desaforados. E
mesmo Napoleão era um bom soldado,
de acordo, mas, enfim, para que serve
narrar o seu gênio e sua loucura para
alunos que, mais tarde, vão dirigir bancos, arrebatarão “partes do mercado”
dos chineses ou construirão estradas
do século 21? Ou somos modernos ou
não, que diabo!

Ahistórianãosedeixouenvolver.Percebeu-sequeosfranceses adoramhistória. Um jornal popular, o Journal du Dimanche, aumentou sua tiragem quando promoveu o ensino da história e da
geografia. Um protesto reuniu 28 mil
assinaturas de pessoas indignadas.
Retorno. Hoje, depois de dois anos de

abstinência, a história retorna graças ao
novo ministro da Educação Nacional,
VincentPeillon. Elaseránovamenteensinada até o último ano do ensino médio e será uma das provas obrigatórias
do exame de admissão à universidade.

Como nos velhos tempos.
A retirada do estudo de história era
particularmente escandalosa num país
como a França, como se a soma de 20
séculos tivesse sido segregada, cristalizada. Paris, Roma, Bahia, Londres ou
São Luís do Maranhão, o que são senão
uma caminhada trágica e luminosa pela
memória do mundo?
E como compreender os arcanos da
“modernidade” se o passado não pode
serpercebido,umpoucocomoumaimagem que brilha atrás de um cristal?
Em 1939, foi dito ao grande historiador Marc Bloch que era inútil vasculhar
o passado, quando eclodiu a 2.ª Guerra.
Bloch respondeu: “Eu me informo sobre Carlos Magno e Robespierre para
compreender a guerra que Hitler acabou de nos declarar”.
Toda a pintura clássica, de Michelangelo a Picasso, de Cranach ou Dürer a
Turner ou Paul Klee, é simplesmente
uma maneira suntuosa de folhear os séculos que nos fabricaram.

21 é tão avassalador que excede a capacidade de umadolescente comum.
Como conseguiria ele amontoar na
sua cabecinha todas as matemáticas,
as ciências físicas e a economia, a ortografia e o inglês, a química, o estudo das leis, etc?
Se continuarmos a abarrotar os cérebros dos estudantes, eles acabarão
explodindo. Esse é um dos grandes
desafios do ensino. Esse desafio, a
França acreditou tolamente que havia superado há dois anos, suprimindonumapenadaumadisciplinajulgada “inútil”.
Não teria sido mais inteligente refletir sobre novas maneiras, novos
métodos de ensino? Essa é uma missãosutil. Talvez sejaaté uma “missão
impossível”.
Contudo, mesmo impossível, ela
merece ser levada adiante, em vez de
demolir a grandes marteladas 2 mil
anos da memória dos homens. /

Excesso de informação. Ocorre que o
currículo escolar de um aluno do século
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Universitários de cursos de período integral
terão auxílio nos moldes do Bolsa-Família

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse ontem
que os alunos cotistas de baixa renda que ingressarem nas
universidades públicas federais ganharão uma bolsa do governo federal, nos moldes do
programa Bolsa-Família.
“Vamos fazer uma política de
assistência estudantil. Estamos
ampliando alimentação, moradia e também uma bolsa, que beneficiará especialmente aqueles
alunoscomrendapercapitainferior a 1,5 salário mínimo (R$ 933)
quevão estudar emperíodo inte-

gral”, disse o ministro. “Um
exemplo é o dos alunos de Medicina: como vão terminar a faculdadeestudandoemperíodointegral se não tiverem uma renda?”,
questionou Mercadante, após
participar de cerimônia no Palácio do Planalto.
“Vamos fazer uma bolsa para
essesalunosquetêmmaisdecinco horas de jornada (de estudo) e
baixa renda. O governo federal
vai dar um cartão de crédito, eles
vão ter uma renda direta, como é
o Bolsa-Família”, completou.
Procurado pela reportagem, o
Ministério da Educação (MEC)
informou que prepara um pacote de medidas voltadas para os
estudantes cotistas, que deve
ser anunciado nas próximas semanas. O governo pretende aumentar os repasses para o Programa Nacional de Assistência
Estudantil (Pnaes), que devem
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Em SP. Estudantes fazem ato a favor de cotas nas universidades na Praça da Sé; USP, Unicamp e Unesp discutem medidas
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MEC vai
dar ajuda
financeira
a cotistas

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

em São Paulo

ALOIZIO
MERCADANTE
MINISTRO DA EDUCAÇÃO

“Acho que vamos ajudar a mudar
o Brasil. Estão de parabéns USP,
Unicamp e Unesp por essa
atitude. Vamos trabalhar juntos.”

chegar a R$ 603 milhões no ano
que vem – o valor não inclui a
bolsa para os cotistas.
ConformeestabelecidopelaLei
das Cotas, já no próximo vestibularasinstituiçõesfederaisterãode
reservar no mínimo 12,5% de suas

vagasparaestudantesquetenham
cursado integralmente o ensino
médio em escolas públicas. A proporçãodeveráchegara50%dasvagas dentro de quatro anos.
A Lei das Cotas estabelece ainda que 50% das vagas reservadas
paraalunosdeescolaspúblicasserão dadas a estudantes de famílias com renda per capita igual ou
inferior a 1,5 salário mínimo.
São Paulo. Mercadante elogiou
a proposta de adoção do sistema
de cotas nas três universidades
estaduais paulistas, USP,
Unicamp e Unesp, conforme revelou o Estado na segunda-feira. “É muito positivo que as uni-

versidades estaduais acompanhem o esforço das universidades federais e a gente amplie as
cotas”, afirmou Mercadante.
Oprojetopaulista,aindanãofinalizado,prevêreservaprogressiva de vagas para alunos que fizeram o ensino médio em escolas
públicas a partir de 2014, até atingir o limite de 50% em 2016. Desse total, 40% fariam um curso semipresencial durante dois anos
antes de iniciar a graduação. Os
demaiscomeçariamocursosuperior comopção de reforço paralelo. O governo paulista forneceria
aindauma bolsa de 1 salário mínimo para todos os cotistas.
Mercadanteprometeu“traba-

lhar junto” com o governo de
SãoPaulo,casoomodelodasuniversidades paulistas seja adotado: “O Brasil precisa de políticas
de inclusão nas universidades”.
Royalties. O ministro reiterou
o compromisso de vincular 100%
dos recursos do petróleo para a
educação. “O Plano Nacional de
Educação não pode virar um Tratado de Kyoto (acordo internacional sobre redução de gases do efeito estufa), que todo mundo concorda, mas depois não cumpre.
Paracumprir,temdeterumafontedefinanciamento,eaúnicadisponível são os recursos do présal”, disse Mercadante.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A24.

Sob protesto, reitora deve
assumir posto hoje na PUC-SP

Escolas de SP ficam
sem água e energia

JB NETO/ESTADÃO

Fundação São Paulo
afirma, porém, que não
deve ocorrer cerimônia
de posse; professores e
alunos estão em greve

Aulas são suspensas em
universidade e escola
básica que funcionam em
terreno do clube Tietê,
que fechou as portas

Cristiane Nascimento

Davi Lira

A professora Anna Cintra deve
assumir hoje a reitoria da PUCSP, mesmo sob protestos de alunos, funcionários e professores
e uma decisão do Conselho Universitário(Consun) quesuspendeu a validade da lista tríplice de
indicados para a reitoria. Anna
foi a menos votada pela comunidade acadêmica na eleição de
agosto, mas foi escolhida para o
cargopelogrão-chancelerdauniversidade, o cardeal-arcebispo
de São Paulo, d. Odilo Scherer.
A Fundação São Paulo, que administraaPUC, informou noiníciodanoitedeontemqueaprevisão de que Anna assuma o cargo
hoje está mantida, mas não deve
ocorrer cerimônia de posse.
Estudantes em greve acreditam que Anna Cintra poderá assumir o comando da universidade nos câmpus do Ipiranga, zona
sul, ou da Marquês de Paranaguá,na regiãocentral. Aparalisação é mais forte no câmpus de
Perdizes, zona oeste.

A Faculdade Zumbi dos Palmares e a escola de ensino fundamental Tietê Aldo Baroncelli, localizadas no terreno do antigo
Clube de Regatas Tietê, no centro de São Paulo, estão sem água
e luz elétrica desde anteontem,
após o clube encerrar suas atividades e retirar os equipamentos
de sua propriedade que centralizavam a distribuição de energia.
Após105anosdehistória,oclube deixou, no início da semana, o
terreno de 50 mil m² às margens
do Rio Tietê. A Justiça determinou que o clube – cujas dívidas

Gritos. Alunos protestaram anteontem no vão livre do Masp
Ontem à noite, os estudantes
realizaram mais uma assembleia
nocâmpusdePerdizes,zonaoeste. Alguns prometiam dormir na
universidade.
Durante a tarde, não houve
acordoem audiênciadeconciliação realizada no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) entre a
Fundação São Paulo e a Associação dos Professores da PUC-SP
(Apropuc). As partes foram chamadasapósafundaçãotercobrado na Justiça a declaração de ilegalidade da greve dos docentes e
funcionários – eles cruzaram os
braços em protesto contra a no-

meação de Anna Cintra. O TRT
indeferiu dois pedidos de liminar com o mesmo teor.
Segundo Beatriz Abramides,
vice-presidentedaApropuc,adesembargadora Vilma Eleutério
dissenaaudiênciaque,aocontrário do que defendem os advogados da Fundasp, a paralisação é
legítima, uma vez que o direito
de greve é previsto em lei e não
houve interrupção de serviços
essenciais.Umrelatorfoiindicado para a análise do caso e as partes devem se reunir novamente
apenas em fevereiro, após o recesso.

● Dívida

R$ 25 mi

é o valor que corresponde
às dívidas trabalhistas e
tributárias do clube, que teve de
devolver o terreno que fica às
margens do Tietê à Prefeitura
por determinação da Justiça

trabalhistas e tributárias chegamaR$25milhões–devolvesse o imóvel à Prefeitura, dona
no terreno. “No mandado de
reintegração de posse cumprido no dia 26, tudo o que era de
propriedade do clube teve de
serretirado.Chegamosaoferecer a compra dos equipamentos elétricos e hidráulicos à faculdade, mas não aceitaram”,
dizCaioMarceloDias,advogado do Regatas. O clube alega
que a faculdade lhe deve R$ 2,3
milhões e a escola teria cerca
de R$ 1 milhão em dívidas.
“Não procede que devemos
aoclube.Éporissoquenossurpreendeuessecorte.Fomospegos de surpresa”, afirma MíriamTorres,diretorapedagógica da escola Tietê, que atende
170 alunos. Com a situação, as
aulas foram suspensas até segunda-feira,quandoseráinstalado um gerador de energia.
A retirada dos equipamentos afetou os mais de 1,7 mil
alunos da Faculdade Zumbi
dos Palmares, mas a instituição informa que as aulas serão
retomadas na próxima semana.Mesmocomadesapropriação,as escolasdevemser mantidas no local pelo menos até o
fim de 2013. O antigo clube será transformado em um centro de formação de atletas.

Grand Canyon
pode ser da era
dos dinossauros
LOS ANGELES

O Grand Canyon, no Arizona,
oestedosEstadosUnidos,provavelmente foi formado há cerca
de 70 milhões de anos, época em
que os dinossauros habitavam a
Terra. A nova estimativa de idade do vale de 445 km de comprimento, bem maior que a atual,
entre 5 e 6 milhões de anos, é defendidaporcientistasdaUniversidade do Colorado em Boulder
e do Instituto de Tecnologia da
Califórnia, em estudo publicado
ontem no site da revista Science.
Os cientistas coletaram rochas no fundo do vale para analisar um mineral raro, a apatita,
que libera hélio ao se decompor.
Isso permitiu o novo cálculo,
quevem sendocriticadoporgeólogos como Karl Karlstrom, da
Universidade do Novo México
em Albuquerque. Para ele, que
critica o método usado e a desconsideração de outras provas, a
estimativa dos autores do novo
estudo é “absurda e hilária”.
A líder do novo estudo, Rebecca Flowers, da Universidade do
Colorado, entende que nem todosvão aceitar sua visão alternativa. “Discussões sobre a idade
do Grand Canyon vão continuar, e espero que nosso estudo
estimule novos trabalhos.” / AP

