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Ficha Limpa
Eros Roberto Grau dei-

xou a cadeira de ministro do
Supremo Tribunal Federal
(STF) convencido de que a lei
da Ficha Limpa põe “em ris-
co” o Estado de Direito. Sr. mi-
nistro, não sou jurista, sou mé-
dico, mas tenho plena convic-
ção de que quem põe em ris-
co o Estado de Direito são as
quadrilhas institucionaliza-
das, algumas provenientes de
sindicatos, que se aboleta-
ram nos três poderes.
Humberto de Luna Freire
Filho - São Paulo - Capital

Projeto Rondon
Parabéns ao Projeto Ron-

don por mapear esse nosso
Brasil de tantos contrastes. E
parabéns também ao HOJE
EM DIA por nos mostrar os as-
pectos positivos e negativos
encontrados por nossos estu-
dantes nestaterra de tantas di-
ferenças.
Cláudio Silveira, por e-mail

Iraniana I
Lula já queimou o seu fil-

me com os norte-americanos
quando se colocou ao lado do
Irã na questão do projeto atô-
mico daquele país. Agora,
queimou também com os ira-
nianos ao se meter nesse as-
sunto do apedrejamento da
mulher que cometeu adulté-
rio, que, lá, é tratado como
uma punição religiosa. Lula
precisa entender que ele já
atingiu o seu teto: é o Brasil, e
nada mais.
Ronaldo Gomes Ferraz
Rio de Janeiro - RJ

Iraniana II
Coitada da iraniana! Por

muito menos do que fizeram
os mensaleiros petistas e ba-
se aliada do governo Lula, ela
foi condenada a morte por
apedrejamento! Raciocine
bem como é o procedimento
do governo iraniano, Mah-
moud Ahmadinejad, sempre
aplaudido pelo governo Lula/
PT. Ao oferecer asilo político
à cidadã iraniana, o porta-voz
do Ministério do Exterior ira-
niano, Ramires Mehmonpo-
nast, diz que o presidente Lu-
la tem “personalidade emoti-
va” e fez sua proposta de con-
ceder asilo político à iraniana
Sakineh Mahamod Ashtiani.
Porém, membros do governo
não estão dispostos atender o
pedido do presidente Lula,
alegando que isto seria uma
interferência externa inaceitá-
vel; interesse este que não foi
mostrado no pedido de con-
cessão de asilo político aos
dois boxeadores cubanos. Is-
to é uma amostra clara aos
brasileiros daqueles apoia-
dos pelo governo petista.
Benone Augusto de Paiva
São Paulo - SP

Bloqueio na
internet

Sou servidor público da
Secretaria da Fazenda de Mi-
nas Gerais e constatei um fato
no mínimo muito suspeito. A
rede interna de internet nos
computadores, de uso dos ser-
vidores, possui bloqueio em
várias páginas para evitar o
acesso a conteúdos indevi-
dos, não relacionados ao tra-
balho (sou totalmente favorá-
vel a essa restrição). Uma das
páginas bloqueadas é o site
oficial do candidato Hélio
Costa ao Governo de Minas
(www.heliocosta.com). Escla-
reço que não sou eleitor deste
candidato e também concor-
do com esse bloqueio. Ocor-
re, porém, que as páginas dos
candidatos “oficiais” Anto-
nio Anastásia (www.anasta-
sia2010.com.br), Aécio Neves
(www.aecioneves.com.br) e
Itamar Franco (www.ita-
mar2010.com.br) são comple-
tamente liberadas para aces-

so, não tendo o servidor ne-
nhum problema em fazê-lo.
Luciano Nogueira
Marmontel
Pouso Alegre - MG

Precatórios
Gostaria de pedir ajuda à

Imprensa e leitores deste con-
ceituado jornal para, o mais
rápido possível, divulgar a lis-
ta de candidatos a deputados
e senadores que votaram a fa-
vor da institucionalização do
calote, com referência aos
precatórios. Acredito que, as-
sim como eu, existam milha-
res de expropriados interessa-
dos em anular seus votos.
Márcio Avellar
Belo Horizonte - MG

Ataque à polícia I
Basta ser um ano de elei-

ção em São Paulo para os trai-
çoeiros aproveitarem para
realizar os covardes ataques,
já realizados em outros anos
eleitorais. Esses traidores po-
dem ter a certeza que não é
com atitude mesquinha e vio-
lenta como essa que ame-
drontará ou mudará a inten-
ção de voto de uma das re-
giões politicamente mais es-
clarecida do Brasil.
Benone Augusto de Paiva
São Paulo - SP

Ataque à polícia II
Pode ser coincidência,

mas acho muito estranho que
ataques orquestrados ocor-
ram em São Paulo a cada qua-
tro anos, exatamente em
anos eleitorais, e às vésperas
da eleição para governador
do Estado e para presidente
da República. Aconteceu em
2006 e, agora, em 2010.
Ronaldo Gomes Ferraz
Rio de Janeiro - RJ

Polícia Militar
Gostaria de deixar aqui

minha homenagem a todos
os policiais militares, irmãos
de farda, que lutam para dar
segurança a uma sociedade
que não dá valor à polícia que
tem. Mais um dia de serviço,
uma missão cumprida. Mo-
mentos de perigo, emoção,
aventura, alegria, tristeza. O
sol ardente na pele, um
cinturão cheio de balas, botas
pretas, boina na cabeça, um
rádio tagarela, onde não se ou-
ve lindas músicas, somente
números. Ocorrências que
nos deslocam a todo tipo de
lugar. Num local ermo, um
corpofrio, um bêbado, um de-
sordeiro, assaltos à banco.
Em nossas rondas noturnas, a
lua companheira. Cada vez
que escutar uma sirene de via-
tura saiba que somos nós, po-
liciais militares, defendendo
essa sociedade injusta.
Daniel, policial militar
cbdaniboy@bol.com.br

NÃO 71%

MARCO ANTÔNIO SILVA

Em 2009, o ministro Fer-
nando Haddad anunciou
queo Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) ocupa-
ria um novo status no siste-
ma educacional brasileiro.
Universidades conceitua-
das como a UFMG curva-
ram-se rapidamente às soli-
citações do Ministério da
Educação (MEC) aceitando
o Enem como primeira eta-
pa do vestibular. Essa modi-
ficação no mecanismo de
acesso às melhores universi-
dades do país foi sem dúvi-
da um importante passo na
reestruturação dos currícu-
los do ensino médio.

Os opositores mais radi-
cais destas mudanças acredi-
tam que a educação minis-
trada nas escolas de ensino
médio não deve sofrer modi-
ficações. A preparação de jo-
vens para ingresso nas boas
universidades por meio dos
vestibulares tradicionais –
objetivo principal ou único
em muitas escolas – já é um
mecanismo consagrado e
quesempre funcionou à con-
tento sobretudo nas escolas
privadas de excelência.

Nesta lógica, as provas
de vestibulares – organiza-
dos, via de regra, para averi-
guar os níveis de domínio de
uma infinidade de conteú-
dos excessivamente acadê-
micos - sempre ditaram o ti-
po de ensino a ser praticado
no ensino médio. Muitas es-
colas priorizavam o conheci-
mento acadêmico desprovi-
do de vinculação com as si-
tuações sociais, políticas,
econômicas e culturais que
interferem no cotidiano dos
adolescentes que formam a
grande massa dos vestibu-
landos brasileiros.

O currículo em Minas
Gerais, por exemplo, era bas-
tante influenciado pelo ves-
tibular da UFMG. Diversas
escolas chegavam mesmo a
transformar a lista de con-
teúdos cobrados neste vesti-
bular no seu próprio currícu-
lo.

Entretanto, as mudan-
ças em curso – que muitos
atribuem exclusivamente
ao Enem - apontam para
uma nova ótica de aborda-
gem dos conteúdos e do cur-
rículo do ensino médio nos
próximos anos. Na lógica
que orienta a confecção des-
te exame, o conteúdo acadê-
mico não é tido como um
fim em si mesmo. Além de
subsidiar o estudante na sua
formação intelectual, o con-
teúdo é visto como uma fer-
ramenta para a compreen-
são mais consistente, crítica
e coerente da realidade.

Podemos dizer que o
Enem se alicerça numa con-
cepção de ensino que exige
mais que a memorização
descontextualizada de con-
teúdos. Neste exame, os es-
tudantes são testados num
patamar cognitivo mais ele-
vado: o letramento.

Letramento é a condi-
ção intelectual adquirida
por sujeitos que conseguem
utilizar a leitura e a escrita
de forma eficiente nos mais
diversos contextos sociais.
O indivíduo letrado não é
apenas capaz de ler correta-
mente palavras e frases com
seus acentos e símbolos de

pontuação.
Para além disso, sabe uti-

lizar-se da leitura para com-
preender melhor diversas si-
tuações presentes no coti-
diano como interpretar o
manual de algum aparelho,
uma tabela de voos nos pai-
néis de aeroportos, um arti-
go jornalístico, as cláusulas
de um contrato, uma bula
de remédios...

As habilidades de letra-
mento, por sua vez, não são
desenvolvidas exclusiva-
mente na Língua Portugue-
sa. Elas precisam ser traba-
lhadas em todas as discipli-
nas. O letramento em mate-
mática, por exemplo, é es-
sencialpara auxiliarna inter-
pretação coerente e eficaz
da infinidade de números
presentes em nosso cotidia-
no como os as taxas de juros
cobradas por instituições de
crédito e bancos, os cálculos
necessários para o planeja-
mento do orçamento do-
méstico, para conferência
dos valores registrados nas
faturas de energia elétrica e
água...

Em disciplinas como a
História, as habilidades de
letramento são essenciais
para o exercício da cidada-
nia. O conhecimento do pas-
sado pode auxiliar na com-
preensão de inúmeras situa-
ções do presente como as
festividades cívicas de come-
moração da Independência
e da Inconfidência Mineira,
a celebração dos 200 anos da
chegada da Família Real ao
Brasil, os significados do dia
do trabalhador e da Semana
da Consciência Negra, as ex-
posições museais, os filmes
do gênero histórico, a leitu-
ra de textos bíblicos e literá-
rios ...

Além disso, em ano de
eleições é sempre bom lem-
brar que a falta de letramen-
to em História, responsável
pela ausência de “memó-

ria”, vem há tempos permi-
tindo a reeleição de maus po-
líticos em nosso país.

Entretanto, muitos acre-
ditaram que o vazamento
daprova do Enem-2009devi-
do ao roubo praticado por
um funcionário da empresa
responsável pela aplicação
do teste inviabilizaria as mu-
danças curriculares no ensi-
nomédio. Para estes, se o Mi-
nistério da Educação não
conseguia garantir a lisura
do processo como preten-
dia ousar substituir os tradi-
cionais vestibulares já crista-
lizados em nosso sistema de
ensino?

Cabe ressaltar que as
mudanças em curso não de-
vem ser processadas apenas
para atender aos pressupos-
tos que norteiam o Enem.
Mais de 150 países, inclusive
o Brasil, reunidos na Confe-
rência Mundial de Educa-
ção de Jomtien, na Tailân-
dia, em 1990, já haviam defi-
nido novos parâmetros para
a educação em todo o plane-
ta. Além disso, outros meca-
nismos internacionais de
avaliação dos estudantes, co-
mo as provas do Pisa, e na-
cionais como a Prova Brasil
também caminham nesta
direção.

Enfim, os que acredi-
tam que problemas de logís-
tica ou de quebra de sigilo
podem inviabilizar as mu-
danças perderam o trem da
história que inexoravelmen-
te caminha rumo às mudan-
ças na metodologia educa-
cional. Maior que o Enem e
os vestibulares das boas uni-
versidades é a necessidade
de adequação dos padrões
educacionais brasileiros à
realidade de nosso tempo.

Marco Antônio Silva é mestre em Educação,

professor de História, autor de livros

didáticos e pesquisador do Laboratório de

Estudo e Pesquisa em Ensino de História da

Faculdade de Educação da UFMG

SIM 23%

ATLÉTICO
Até quando Vanderlei Luxem-
burgo ficará blindado? Um téc-
nico que chegou com sua tur-
ma caríssima, falando demais,
relembrando títulos antigos,
quase esquecidos? Mas ficou
e está na moda até hoje. O que
não entrou na moda foi a con-
sistência do time, padrão de jo-
go. Mandou jogadores embo-
ra sem ter substitutos, uma
loucura - goleiros, laterais, za-
gueiros, jogadores de meio e
atacantes, cadê nosso time?
Cadê nosso cobrador de fal-
tas? Cadê nossas jogadas en-
saiadas, cadê nosso treinador
de plantão junto ao time estu-
dando o adversário? Tempo?
Acho que aí está o problema.
Nada tira Werley deste time.
Ricardinho, dá pena. A verda-
de é que após tanto tempo o ti-
me parece perdido, os jogado-
res estão sem vontade estam-
pada ou demonstrada, como a
torcida gritou no final do clássi-
co, um time quase sem vergo-
nha. Brigas demonstram falta
de comando, de compostura,
de vontade, enfim de coisas
do Galo antigo, de raça, de von-
tade de vender a qualquer cus-
to. Isso sumiu.
Júlio José de Melo
Sete Lagoas - MG

Você pretende assistir aos programas
eleitorais no rádio e na televisão?

ENQUETE

Leia esta página em nosso portal
www.hojeemdia.com.br (blog de Opinião)

Enem e o currículo do
ensino médio

DO LEITOR


