
SOCIEDADE

"Estudantes podem
errar. Nós, não"
É o que afirma o secretário do Ensino Superior de
São Paulo, em resposta aos leitores de ÉPOCA

A INVASÃO DO PRÉDIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE
de São Paulo (USP), liderada por alunos contrários às dire-
trizes do governo paulista para a educação, foi uma prova

difícil na carreira do médico e deputado federal José Aristodemo
Pinotti. Nomeado para uma pasta criada no primeiro dia do gover-
no de José Serra, o secretário foi atacado por alunos, funcionários
e professores. Desde que tomou posse, tem sido obrigado a gastar
mais tempo na administração do conflito que em planos de ensino.
Nesta entrevista, feita pelos leitores de ÉPOCA, Pinotti diz que o
oportunismo político que paralisou a universidade é inaceitável.

Pinotti - O professor realmente ganha
salários incompatíveis com sua im-
portância e dedicação, mas ele não é
desvalorizado. Seu conceito na socie-
dade e nas famílias é muito elevado. A
educação no país conta com dotações de
25% a 30% dos Orçamentos nos Estados
e municípios. Mesmo assim, não é fácil
elevar os salários. Dificuldades existem,
e as soluções precisam ser buscadas por
meio de uma política de educação holísti-
ca, permanente, que não varie tanto com
simples mudanças de secretários, e que
seja construída pedagógica e socialmente.

Qual é sua opinião sobre as cotas para
os negros em universidades públicas?

Léo Barbosa, São Paulo

Pinotti - Apesar da limitação dessa solu-
ção, minha opinião sempre foi favorável.
Os estamentos discriminados, para sair
dessa situação, devem ter sempre auxílio
das políticas públicas. Até agora, tanto

O que o governo de São Paulo está fazendo
para melhorar o ensino público?

Geraldo Pereira Leite, São Paulo

José Aristodemo Pinotti - O governador
de São Paulo, em seu programa de go-
verno, incluiu vários pontos para buscar
a melhoria do ensino público. Em
relação ao nível básico, já implementou
o segundo professor (estagiário) nas
salas de alfabetização, reduziu a pro-
gressão continuada de quatro para dois
anos, está implantando gradativamente
o tempo integral nas escolas do Estado
e motivando as prefeituras a adotá-lo.
O Programa de Educação Continuada
(PEC) para os docentes é também sua
prioridade, assim como a contratação
de novos professores e a realização de
concursos e aumentos salariais. São
inúmeros os programas que estamos
implementando na Secretaria de
Ensino Superior, buscando principal-
mente a inclusão dos alunos de escolas
públicas nos cursos superiores.

Por que o professor brasileiro é tão des-
valorizado? Como o Brasil poderá mudar
se a educação continuar precária?

Cássia Maria, Bahia

96



na UFRJ (Universidade Federal do Rio de
Janeiro) como na Unicamp (Universidade
Estadual de Campinas), que introduzi-
ram as cotas ou outras ações afirmativas
que as englobam, foi demonstrado um
desempenho melhor nos cursos para os
beneficiados por essas ações do que aque-
les que entraram pelo vestibular normal.
As cotas desencadearam um processo que
acabará por selecionar os alunos do ensi-
no médio por meio de avaliações durante
o curso, rompendo com este sistema
perverso do vestibular, que mede mais
o poder aquisitivo dos pais para pagar
cursinhos do que vocação, capacidade,
inteligência e outras características funda-
mentais específicas para cada profissão.

A assessoria do governador José Serra
deu uma "bobeada" na questão da auto-
nomia universitária?

Sérgio Guimarães de Freitas, Rio de janeiro

Pinotti - Não acho que houve qualquer

A discussão sobre
autonomia trouxe

avanços sobre
a transparência
dos recursos das
universidades''

erro, muito menos bobeada. O que
aconteceu foi um conjunto de leituras
equivocadas. Nunca a autonomia foi
ferida nem houve intenção para isso. Os
próprios reitores, os guardiões maio-
res da autonomia, já se manifestaram
verbalmente e por escrito, individual e
conjuntamente, deixando isso bem claro.
Mesmo assim, o governador editou um
decreto esclarecendo exatamente qual
seria a leitura dos demais decretos que
estavam determinando a interpretação
incorreta. A discussão, apesar de tensa,
foi interessante e redundou em alguns
avanços de conhecimento da universi-
dade, da sociedade em relação a ela e de
transparência na forma de utilização de
recursos das universidades.

Não seria melhor ajustar as universidades
em vez de formar uma legião de semi-anal-
fabetos com curso superior?

Carlos Enrique Rosa, São Paulo

Pinotti - Sem dúvida. O curso superior
deve ter qualidade, caso contrário, ele se
torna apenas uma máquina de oferecer
diploma. É inegável admitir que houve
um enorme crescimento das faculdades
e universidades privadas, sem uma preo-
cupação adequada com a qualidade. As
universidades privadas oferecem o dobro
de vagas em relação ao número de alunos
que se matriculam. O governo deveria ter
um pouco mais de energia
para exigir das universidades
que estão com resultados
precários uma melhora dessa
avaliação e, em último caso,

fechar aquelas que não se aprimorarem
no processo qualitativo.

Ao pretender limitar o orçamento da USP
e de outras universidades públicas de São
Paulo, o governador José Serra estaria
mediocrizando o ensino superior?

Thiago Borges, São Paulo

Pinotti - Em nenhum momento o go-
vernador pretendeu limitar o orçamento
da USP. Ao contrário, os 9,57% do
ICMS voltaram a ser vinculados às três
universidades estaduais de São Paulo. A
quantidade de recursos nas universida-
des tem aumentado automaticamente
com a vinculação orçamentária a um
porcentual do ICMS, porque ele tem
crescido continuamente. De 2003 a
2007, o orçamento das três universida-
des passou de R$ 2,9 bilhões para R$
4,2 bilhões. Os salários de seus docentes
e demais trabalhadores aumentaram,
também, de forma contínua. Preten-
demos colocar as três universidades
públicas paulistas entre as cem melhores
do mundo, nos diversos rankings inter-
nacionais existentes.

A falta de diálogo com alunos da USP
deu abertura para sindicatos e outras
instituições manipularem a greve.
O senhor pretende ser menos autoritário
e mais democrático?

José Roberto Delfinò Júnior, Paraná

Pinotti - Sempre fui radicalmente demo-
crático, mas sempre exerci a autoridade
que o cargo demanda. A combinação
dessas duas características é difícil, mas
não impossível. No caso dos alunos da
USP, não houve diálogo, porque a pri-
meira medida que tomaram foi a invasão
da reitoria. Depois, foram acumulando
supostas causas e reivindicações adi-
cionais. Sem dúvida nenhuma, a greve
foi manipulada, como você declarou,
muito menos por falta de diálogo com o
governo e muito mais pelo oportunismo
político inaceitável quando se trata de

paralisar uma universidade.
Eles podem errar porque
são jovens. Mas nós temos
de procurar sempre a solução
mais equilibrada.
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Text Box
Fonte: Época, n. 474, p. 96-97, 18 jun. 2007.




