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Notas & Informações

Um foro anacrônico

estado lastimável em que se
encontra o Museu Paulista –
ou Museu do
Ipiranga, como
é mais conhecido – é mais uma
demonstração do pouco-caso
com que o poder público trata
algumas das mais importantes
instituições culturais do País.
A situação em que se encontra
esse edifício se deteriorou tão
rapidamente nos últimos meses que obrigou a direção do
museu a fechá-lo às pressas,
no sábado passado, para evitar
que visitantes e funcionários
fossem vítimas de acidentes. A
reforma das instalações, já prevista, vai ser antecipada.
Os dizeres de um grande cartaz colocado numa tela de proteção à frente da sua entrada
principal resumem as consequências de anos de abandono:
“Não ultrapasse a faixa – risco
de queda de revestimentos”. O
perigo era tão grande que não
foi possível nem mesmo esperar a segunda-feira para o fechamento. Comunicado da diretoria, divulgado domingo, explicou que essa decisão repentina se deveu ao fato de vistoria
técnica ter mostrado a necessidade de iniciar com urgência
reforma destinada a garantir
não só “a incolumidade dos visitantes e servidores”, como
também “a proteção física do
acervo”.
Em outras palavras, tudo estava sob ameaça, das pessoas
aos bens mais preciosos do museu – livros, documentos,
obras de arte e outros objetos

ela primeira vez,
desde a criação de
um sistema nacional de avaliação escolar, na década de
1990, a Universidade de São Paulo (USP) aceitou
participar do Exame Nacional
de Desempenho dos Estudantes (Enade), que substituiu o
antigo Provão. Com 58,3 mil
alunos matriculados em 249
cursos de graduação, oferecidos em 4 campi na capital e 6
no interior, a maior e mais importante universidade da América Latina não participava do
Enade por entender que os resultados da avaliação eram obtidos a partir de amostragem de
alunos e que os estudantes
com baixo desempenho não estavam sujeitos a qualquer tipo
de sanção.
A USP também se queixava
de que muitos estudantes boicotavam a avaliação, entregando a prova em branco. E, como
as avaliações do Enade são trienais, reclamava do expediente
adotado por algumas faculdades particulares, que manipulam a aprovação de seus alunos para evitar que não se formem nos anos em que seus
cursos são avaliados. Por esse
motivo, a USP criou mecanismos próprios de avaliação. Das
universidades estaduais paulistas, a USP era a única que ainda não participava da avaliação nacional. A Unesp aderiu
ao Enade em 2004 e a
Unicamp, em 2010.
Pela legislação em vigor, que
foi alterada e aperfeiçoada nos
últimos anos, a participação no

Enade é facultativa para as universidades estaduais e municipais e obrigatória para as instituições federais, confessionais
e particulares de ensino superior. Além disso, para coibir boicotes de alunos por razões ideológicas, a nova legislação impôs restrições para a expedição
de certificados de conclusão de
curso superior para os formandos que não comparecerem às
provas do Enade. Depois que o
Ministério da Educação (MEC)
cedeu às pressões da USP, reformulando os mecanismos de
avaliação e acabando com o sistema de amostragem, a USP finalmente aceitou firmar um
acordo de cooperação técnica
com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e com o MEC, para
desenvolver um projeto experimental com o objetivo de expandir e aperfeiçoar o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
Pelo acordo, a USP já poderá
participar da avaliação de 2013,
cuja prova será aplicada no dia
24 de novembro. Concebida para aferir o rendimento dos alunos de graduação em relação
aos conteúdos dos currículos e
às suas habilidades e competências, a prova deste ano será aplicada nas áreas de agronomia,
veterinária, odontologia, medicina, nutrição, educação física,
enfermagem, farmácia, zootecnia, serviço social, gestão de
agronegócios e gestão ambiental. A prova terá uma parte comum a todas as áreas, com
duas questões discursivas e oito de múltipla escolha, e outra
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parte com 30 questões relativas ao conteúdo específico de
cada curso.
Além disso, a USP indicará
especialistas para integrar as
comissões assessoras de todas
as áreas de conhecimento avaliadas pelo Enade. A ideia é que
possam definir, em parceria
com os técnicos do Inep, as matrizes e os instrumentos de avaliação que compõem o Sinaes.
Desde 2009, a USP já participa
dos processos de credenciamento de cursos de educação a
distância e de autorização do
curso de licenciatura em ciência, que são de responsabilidade do governo federal.
A adesão da USP ao Enade,
contudo, não é definitiva. O
acordo tem vigência de três
anos, acompanhando o ciclo de
avaliações do Sinaes em todas
as áreas do conhecimento. Dependendo dos resultados do
projeto-piloto a ser elaborado
pela USP em parceria com o
Inep, ele será ou não renovado.
Nessa fase experimental, a participação dos alunos nas provas do Enade será voluntária.
Se o acordo for renovado, ela
passará a ser obrigatória. Os resultados das provas a serem
aplicadas nos próximos três
anos não serão divulgados. E
os alunos que tiverem baixo desempenho não sofrerão sanções que possam prejudicar
suas vidas profissionais. Entre
outros motivos, essas medidas
foram tomadas para evitar exploração política e partidária e
permitir que as mudanças no
Enade sejam benéficas para todos – avaliadores e avaliados.
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essas obras e, por isso, a instituição espera contar com ajuda da iniciativa privada.
Esse tipo de ajuda é comum
em muitos países, mas é de prever que as empresas privadas
dificilmente abrirão a bolsa – e
com razão –, se não sentirem
que o poder público, neste e
em outros casos, está disposto
a mudar sua maneira de tratar
as grandes instituições culturais. Diz Sheila Ornstein ser
“comum que museus instalados em prédios históricos fechem parcial ou totalmente para restauro e modernizações”.
É verdade. Mas essa verdade
não se aplica inteiramente ao
Museu Paulista, porque o descaso com que ele passou a ser
tratado pela Universidade de
São Paulo (USP), desde que foi
a ela incorporado em 1963, é
tal que foge à norma.
Já está mais do que na hora
de o poder público – neste caso representado pela USP –
mudar a sua forma de tratar as
instituições e bens culturais,
seguindo o exemplo dos países
desenvolvidos, que não hesitam em gastar o que é preciso
para preservá-los. Trata-se de
um compromisso ao mesmo
tempo com a sua identidade
cultural e com a civilização.
É dentro dessa perspectiva
que se deve encarar a recuperação tanto do Museu Paulista
como da Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro – uma das
dez mais importantes do mundo, pelo tamanho e valor de
seu acervo –, também em situação difícil, vítima da má vontade de sucessivos governos.
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de valor histórico. Além da biblioteca com mais de 100 mil
volumes e do Centro de Documentação Histórica, com cerca
de 40 mil manuscritos, há milhares de outras peças, como
mobiliário, roupas e lembranças da família imperial. Sem falar na obra de arte mais conhecida – o quadro “Independência ou Morte”, de Pedro Américo (de 1888). Esse acervo atrai
visitantes – principalmente escolares – cujo número chega a
3 mil aos domingos.
A data para o início da reforma – já decidida no ano passado e que exigirá investimento
de no mínimo R$ 21 milhões –
só será marcada depois que
terminar uma ampla vistoria
destinada a fornecer um quadro preciso da situação, o que
deve acontecer na metade do
segundo semestre. Mas as rachaduras, a queda frequente
de reboco e as condições precárias do forro de vários cômodos – o de um dos salões cedeu dez centímetros, o que levou a sua interdição meses
atrás – já bastam para mostrar
o quanto avançou o processo
de deterioração.
Além de resolver esses problemas e outros a serem indicados pela vistoria, a reforma prevê a construção de um anexo
para acomodar reserva técnica
e laboratório, rampas e banheiros, a troca da fiação elétrica e
a recuperação da fachada. Como reconheceu no ano passado a diretora do Museu, Sheila
Walbe Ornstein, os R$ 21 milhões de recursos públicos não
serão suficientes para custear
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A USP no Enade
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O maltratado Museu Paulista

a do coronel Hugo Chávez e do seu
socialismo “bolivariano”. Não faltaram, assim, durante o encontro, generosas referências ao “legado político e ideológico do pensamento e da
ação do comandante Hugo Chávez”.
As intervenções dos principais representantes brasileiros no Foro, Lula e sua pupila Dilma Rousseff, foram dedicadas especialmente à tentativa de reverter a favor do lulopetismo as recentes manifestações populares contra a corrupção e por serviços públicos mais eficientes.
O argumento é singelo: como a vida dos brasileiros melhorou muito
nos últimos 10 anos e meio de governo petista, a população, especialmente os jovens, tende naturalmente a pedir mais. E o governo, é claro,
está atento ao clamor das ruas. Todo mundo aplaudiu e, após cinco
dias de convescote, voltaram todos
para casa com a satisfação do dever
cumprido.
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tina são hoje exemplos da estratificação de um “pensamento de esquerda” anacrônico.
Todos padecem de um burocratismo do aparelho estatal semelhante
ao que levou à falência a União Soviética e seus satélites. E cada um deles amarga a frustração da falta de
qualquer perspectiva de conquistar
uma “verdadeira democracia social
e de massas”.
Em 1990, cerca de 50 partidos políticos, organizações não governamentais e frentes de esquerda de vários
países latino-americanos e caribenhos atenderam ao convite feito pelo Partido dos Trabalhadores e aderiram à iniciativa. Hoje são mais de
80, de cerca de 20 países.
A partir da virada do século, quando Lula e o PT já estavam empenhados em atualizar o discurso para conquistar o poder no Brasil, a influência de ambos no Foro foi diminuindo na mesma medida em que crescia
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latino-americana.
E, por causa do ditador cubano, ganhou destaque na pauta de discussões do Foro a luta “anti-imperialista” focada no combate ao embargo
econômico imposto pelos Estados
Unidos a Cuba.
O marco inicial do movimento foi
a “Declaração de São Paulo”, aprovada no final do primeiro encontro. É
um documento muito significativo,
menos pelas boas intenções proclamadas e mais pela constatação, na
perspectiva de mais de 20 anos, de
que seus objetivos estão muito longe de ser alcançados: “vontade comum de renovar o pensamento de
esquerda e o socialismo, de reafirmar seu caráter emancipador, corrigir concepções errôneas, superar toda expressão de burocratismo e toda ausência de uma verdadeira democracia social e de massas”.
Cuba, Venezuela, Equador, Bolívia
e até mesmo, cada vez mais, a Argen-
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te dos países que integram o grupo.
Não por coincidência, são esses os
países, como Venezuela, Equador,
Bolívia, Argentina, que, a exemplo
do Brasil, exibem o pior desempenho econômico no continente, em
contraste com o dos integrantes da
Aliança do Pacífico – México, Colômbia, Peru, Chile e, mais recentemente, Costa Rica – que colhem os
resultados positivos de suas bem-sucedidas políticas de integração na
economia global.
A ideia-força, hoje mais do que
nunca anacrônica, que inspirou a
criação do Foro de São Paulo, durante uma visita de Fidel Castro a Lula
em São Bernardo do Campo 23 anos
atrás, era promover o debate, entre
as forças de esquerda da América Latina, sobre as consequências políticas da então recente queda do Muro
de Berlim e elaborar estratégias para
combater o “neoliberalismo” que
“ameaçava” dominar a comunidade
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O Foro de São Paulo, que realizou seu
19.º encontro de 31
de julho a 4 de agosto na capital paulista, é uma organização latino-americana fundada por
Luiz Inácio Lula da Silva, por inspiração de Fidel Castro, em 1990,
quando o ex-presidente brasileiro
ainda era tido como político de esquerda. De lá para cá muita coisa
mudou no panorama continental, inclusive o então incendiário líder sindical que veio a se tornar presidente
da República.
Mas o Foro de São Paulo permanece o mesmo, tal e qual, fiel a uma histórica vocação “anti-imperialista” e
ao propósito difuso de “promover a
integração econômica, política e cultural da região”, com base numa retórica populista e no modelo estatizante que hoje impera na maior par-

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A3.

dato ao governo paulista: o fracassado, vaiado e indesejado ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que não teve a mínima capacidade para administrar o ministério que dirige. O que dizer, então, dele administrando um Estado como São Paulo?
ANGELO TONELLI
angelotonelli@yahoo.com.br
São Paulo

CASO AMARILDO
Outra derrapada

A ministra dos Direitos Humanos deste (des)governo petista
outra vez meteu a língua onde
não devia. Declarou com ar categórico e arrogante, em várias entrevistas à imprensa, que os responsáveis pelo desaparecimento
de Amarildo, na comunidade da
Rocinha, tinham endereço certo,
a Polícia Militar (PM) do Estado
do Rio de Janeiro. Entretanto,
deparamo-nos ontem, na página
A18 do Estadão, com o delegado responsável pelo inquérito

policial informando que tem registro de uma gravação telefônica em que um traficante informa
que matou Amarildo para “colocar culpa na PM”. E agora, como
ficam as afirmações da ministra
Maria do Rosário condenando
antecipadamente a PM do Rio?
Não caberá um pedido público
de desculpas? Essa mesma irresponsabilidade já tinha sido cometida quando do boato do fim do
pagamento do Bolsa Família,
ocasião em que a sra. ministra
condenou pública e injustamente a “oposição”. A sra. ministra
condenou uma corporação injusta e erroneamente, ato que não
condiz com quem exerce cargo
de responsável pelos direitos humanos no País. A ministra deveria ir para casa rever seu aprendizado, fazer uma reciclagem, antes que surja outra acusação
com mais grave teor de irresponsabilidade, fato corriqueiro dos
companheiros deste governo!
ANTÔNIO CARELLI FILHO
palestrino1949@hotmail.com
Taubaté

“Para exercer o cargo de
diretor da ANS é óbvio que
ex-advogado de plano de
saúde não pode. Mas para o
cargo de ministro do STF,
que julga a Ação Penal 470,
ex-advogado do PT pode?”
JOSÉ EDUARDO ZAMBON ELIAS /
MARÍLIA, SOBRE O CASO ELANO
FIGUEIREDO E A ÉTICA PETISTA
zambonelias@estadao.com.br

“Ministra atribuiu à PM
a culpa no caso Amarildo.
E no caso Celso Daniel,
a quem a sra. ministra
atribui a culpa?!”
JOSÉ GILBERTO SILVESTRINI /
PIRASSUNUNGA, SOBRE A
TITULAR DOS DIREITOS HUMANOS
jsilvestrini@hotmail.com
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Alckmin cria comissão
para investigar cartel

4.150

Grupo terá integrantes da sociedade e OAB e analisará denúncias de
superfaturamento nos trens de SP
● “Isso é jogo de cena só para mostrar que está fazendo alguma
coisa. Mas não vai dar em nada mesmo, acabará em pizza!”
GIANCARLO FILHO NOZZOLI

● “Parabéns pela atitude, governador! É uma pena o Lula não
ter criado uma comissão para apurar o mensalão.”
DIEGO MACHADO
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ESTÁ SOB CENSURA.
ENTENDA O CASO:
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● “Aguardemos os próximos capítulos e a voz da Justiça, afinal,
porco sujo adora lambuzar os outros, né?!”
MARIA ODETE DE PAULA
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