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O primeiro fruto da interação
da recém-criada Secretaria de
Ensino Superior com as univer-
sidades públicas paulistas é a
preocupação com o ensino bá-
sico em São Paulo. A proposta,
que apareceu nomeio da profí-
cua discussão sobre autono-
mia, surgiu das próprias uni-
versidades, expressão de sua
sensibilidade e seu compromis-
so social, e foi encampada pelo
governador José Serra, na for-
mação imediata de um grupo
de trabalho (universidades, Se-
cretarias de Educação e de En-
sino Superior) com o objetivo
de conjuntamente implemen-
tar soluções para melhorar a
qualidade do ensino fundamen-
tal paulista.
É desnecessário estender-

me sobre o potencial dessa co-
laboração. Pesquisa recente
realizada pela Unesco em esco-
las públicas de boa qualidade
concluiu que, entre os fatores
do sucesso, um é determinan-
te: o apoio externo de grupo ou
entidade com conhecimento es-
pecífico. O conjunto das univer-
sidades públicas paulistas po-
de dar uma contribuição ex-

traordinária paramudar o qua-
dro do ensino fundamental em
nosso Estado.
Esse é o primeiro fruto do

diálogo estabelecido com as
universidades. Virão outros. A
concentração de inteligência e
inovação nelas contida pode
oferecer rumos a diferentes po-
líticas públicas, da mesma for-
ma que constituem caldo de
cultura propício para o desen-
volvimento tecnológico e para
inovações industriais. Os Nú-
cleos Interdisciplinares da Uni-
camp, implantados a partir da
década de 1980, constituem
uma demonstração da capaci-
dade da universidade para rea-
lizar essa interface acadêmica
com a sociedade.
Existe um projeto ambicio-

so e necessário do governo do
Estado de implementação de
cinco parques tecnológicos
em São Paulo, dois deles já fun-
cionando, em Campinas e em
São José dos Campos. O de
Campinas nasceu como filho
de um casamento entre o
CPqD da Telebrás e a Uni-
camp, abençoado pela prefei-
tura. Hoje ele precisa ser revi-
gorado. Os outros três par-
ques – São Paulo, São Carlos e
Ribeirão Preto –, com voca-
ções específicas, devem juntar-
se à pesquisa básica da univer-
sidade desses locais.
Mas para estabelecer uma

boa integração é preciso com-
preender o complexo significa-
do da instituição universitária

de pesquisa. As três universi-
dades públicas estaduais de
São Paulo gozam de reconheci-
mento internacional. Temos
hoje no Estado – graças à mãe
USP, à importação de cére-
bros, ao modelo das “Grandes
Écoles”, aos pioneiros desbra-
vadores, funcionários dedica-
dos, bons pesquisadores e rei-
tores eficientes – três espaços
dedicados ao conhecimento,
que o trabalham demodo espe-
cífico com a função de desen-
volvê-lo permanentemente pa-
ra toda a sociedade. Sua pecu-
liaridade e sua força repou-
sam na aliança entre educação
e geração de conhecimento e,
especialmente, na vocação de
formar pessoas para multipli-
carem ambas as tarefas. Para
exercer essas funções – hoje
mais importantes do que nun-
ca, pois vivemos numa socieda-
de do conhecimento – é essen-
cial que a instituição universi-
tária tenha liberdade, para
não se render a utilitarismos –
sejam do fordismo ou mesmo
das políticas sociais –, e auto-
nomia, para manter essa liber-
dade. A universidade pode e
deve propor idéias para esses
dois lados, porém não é a res-
ponsável direta pela solução
desses problemas, pois seu pa-
pel fundamental é preparar ci-
dadãos capacitados para exer-
cerem essas funções e que de-
vem ser formados num am-
biente de pesquisa, para te-
rem criatividade, e de liberda-
de, para desenvolverem espíri-
to crítico.
Daí a relevância de investi-

gações básicas na universida-
de, daquelas que tratem da
fronteira do conhecimento. É
bom lembrar que nesse am-
biente acadêmico, específico,
delicado e frágil, se produzi-
ram a física quântica, o
DNA, a eletricidade, o
lazer, além da maioria
dos homens e das mu-
lheres que acrescenta-
ram qualidade e huma-
nidade à História con-
temporânea. Por isso,
o aumento do número
de vagas deve ser gra-
dual, entretanto não se
deve deixar de pensar
e planejar, apontando
para a modernidade,
um Sistema Estadual
de Ensino a Distância
de qualidade.
Tudo isso precisa

ser convenientemente
entendido e preserva-
do, mas nada disso sig-
nifica que as universi-
dades devam ficar fora
do controle do poder
público, tampouco di-
vorciadas da socieda-
de que as mantém e ne-
cessita de seu apoio. O
desafio é compatibili-
zar o respeito à peculia-
ridade da universida-
de, sua liberdade e au-
tonomia com as inte-

grações benéficas com a so-
ciedade. O caminho é o diálo-
go informado, contínuo, pon-
derado e respeitoso, que não
ofereça desde logo ummode-
lo acabado, mas que o formu-
le no trajeto dessa interação
e que busque sempre resulta-
dos.
Além disso, existem mais

de 500 instituições universi-
tárias no Estado, é preciso
dar um corpo a esse valioso
conjunto para poder estabe-
lecer uma política de ensino
superior.
Em resumo, a Secretaria

de Ensino Superior, além de
se preocupar com amanuten-
ção e o aprimoramento da
qualidade das nossas três
universidades públicas esta-
duais, com o aumento de va-
gas sem perda de qualidade,
objetiva formar um Sistema
de Ensino Superior do Esta-
do que olhe para fora dele,
pelo menos em três direções:
ensino básico e seu aprimora-
mento, desenvolvimento
científico e tecnológico e em-
pregabilidade dos profissio-
nais formados. Tudo isso
sem perder de vista que sua
principal função é a forma-
ção de recursos humanos. ●

José Aristodemo Pinotti,
deputado federal (PFL-SP),
secretário estadual de Ensino
Superior, professor emérito da
USP e da Unicamp, presidente
do Instituto Metropolitano de
Altos Estudos, foi secretário da
Educação do Município de São
Paulo (2005-2006), secretário
da Educação (1986-87) e da
Saúde (1987-91) do Estado de
São Paulo, presidente da Fede-
ração Internacional de Ginecolo-
gia e Obstetrícia (1986-1992)
e reitor da Unicamp (1982-86)
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A opinião pública, salvo so-
bressaltos, está anestesiada.
O novo governo, aparente-
mente tomado por uma grave
doença, apresenta sinais visí-
veis de envelhecimento preco-
ce. A tão aguardada reforma
ministerial parece ter sido
guardada num dos tantos es-
caninhos do Palácio do Planal-
to, provavelmente naquele
que contempla uma divisão
da “coisa pública”, no caso, a
coisa de todos nós, então redu-
zida a uma troca de cargos,
prebendas, empregos e tan-
tas outras coisas, inacessíveis
aos cidadãos, simples cida-
dãos, deste país. Em vez do
bem comum, observamos em
ação políticos cujo único pro-
pósito é o bem particular, de-
les. O mais surpreendente, no
entanto, é que um processo
de tal tipo não cause nenhu-
ma comoção, como se o des-
prezo pela política tivesse si-
do ampliado para o descuido
total com a República.
O espetáculo da reforma

ministerial chega a ser depri-
mente, mesmo para os espe-
cialistas. Cargos são barga-
nhados; parlamentares mu-
dam de partido com o único
proveito – pessoal – de perten-
cerem à dita “base governa-
mental”; ministros e ministe-
riáveis se agarram a postos
reais ou virtuais como se na-
da mais importasse; o presi-
dente joga com tudo e todos e,
sobretudo, com a Nação, co-
mo se isso fosse o máximo
que poderíamos almejar; por-
ta-vozes governamentais ora
dizem um coisa, ora outra,
sem nenhuma preocupação
elementar com o princípio de
não-contradição. E, no entan-
to, nada acontece. As pessoas
estão paralisadas, perguntan-

do-se, perplexas: o que fazer?
Produz-se, inclusive, uma lassi-
dão na leitura dos jornais, pois a
dita reforma ocupa páginas e
páginas que apenas reprodu-
zem o jogo dos atuais detento-
res do poder. Notícias baseadas
em fontes ditas confidenciais
são nada mais do que informa-
ções plantadas para desorien-
tar os pretendentes a cargos e a
opinião pública em geral. É co-
mo se natural fosse o aviltamen-
to da República.
A disputa recente pela presi-

dência do PMDB émais um epi-
sódio desta lamentável história.
Alémde o partido se ter pratica-
mente vendido ao governo em
nome de um inexistente progra-
ma comum, com oposicionistas
históricos se curvando às dire-
trizes do Palácio do Planalto,
Lula ainda entra na luta para es-
colher o novo presidente do par-
tido. Não contente em ser presi-
dente da República, em ser (de
fato) presidente do PT, ele alme-
ja, agora, ser presidente do
PMDB por interposta pessoa.
Esse partido, o maior do

País, se torna refém de orienta-
ções de outro partido, vindo a fa-
zer parte de um jogo que só avil-
ta a sua própria história. Her-
deiro do antigo MDB, está jo-
gando fora toda uma herança,
construída na luta pela demo-
cracia e pela dignidade do Po-
der Legislativo. Agora, aposta
na submissão do Poder Legisla-
tivo ao Poder Executivo e aban-
dona a bandeira da ética, que al-
guns dos seus parlamentares
ainda diziam defender. Onde es-
tão os parlamentares que tanto
criticaram os deslizes éticos e
os desvios dos recursos públi-
cos, concretizados no casoWal-
domiro Diniz, no mensalão, na
Operação Sanguessuga, no dos-
siê “mal comprado” contra a

oposição? Onde está a
apuração das responsa-
bilidades? Tudo desapa-
receu?
A meta de despresti-

giar o Legislativo não
pára, porém, por aí. Nu-
ma atitude inusitada pa-
ra quem se diz republi-
cano, o presidente Lula
propõe que os presiden-
tes do Senado e da Câ-
mara se reúnam com
ele todas as segundas-
feiras para discutirem a
“pauta” parlamentar.
Ou seja, a pauta de um
Poder seria discutida
com a de outro, que não
cessa, aliás, de usar me-
didas provisórias para
obstaculizar qualquer
iniciativa oriunda pro-
priamente do Congres-
so. A submissão seria to-
tal. A situação é tão es-
candalosa que chega a
ferir um dos pilares do
regime republicano, co-
mo o de separação e
equilíbrio dos Poderes,
em que, no caso, o que
deveria fiscalizar as

ações do Executivo, tendo a
prerrogativa de propor leis, se
submete a ele. E isso é feito à
luz do dia, publicamente, como
se fosse a coisa mais natural do
mundo. Suponho que o próximo
passo do presidente será convi-
dar o presidente do Supremo
para discutir a pauta do Judiciá-
rio. Ato seguinte, a mesma ope-
ração seria feita com oMinisté-
rio Público, tendo como objeti-
vo apontar concretamente
quem deveria ser denunciado
ou não. O círculo estaria com-
pleto e a democracia brasileira,
perdida.
Não estranho a esse proces-

so, o governo, por intermédio
de um dos seus ministros, pro-
põe, juntamente com a OAB,
que plebiscitos e referendos pos-
sam ser realizados por iniciati-
va direta do presidente, sem
passarem pela aprovação do
Congresso Nacional. A medida
é ardilosa, porque, neste contex-
to, parece surgir de uma insti-
tuição da sociedade civil, não es-
tandomaculada por um preten-
so interesse governamental. O
discurso, como sempre, é apre-
sentado como sendo umaperfei-

çoamento da democracia repre-
sentativa, graças a uma via dire-
ta de consulta à população. Su-
ponho que a degradação repu-
blicana da reforma ministerial,
a compra do PMDB, reprodu-
zindo o esquema do primeiro
mandato, o incentivo à “infideli-
dade” partidária e a pauta “Exe-
cutiva” do Legislativo sejam
também formas de aperfeiçoa-
mento da democracia. O perigo
maior de mais essa tentativa de
curto-circuitar o Poder Legisla-
tivo pelo Poder Executivo via
plebiscitos e referendos consis-
te em que a nova “pauta” possa
viabilizar um terceiro mandato
do presidente Lula. O perigo
consiste em que um presidente
assimplebiscitado possa vir a le-
gislar independentemente do
Congresso, consagrando-se co-
mo um líder que legisla apenas
em proveito próprio. Poderá ele
sempre dizer que plebiscitos e
referendos são instrumentos de-
mocráticos. A História está
cheia de exemplos de instru-
mentos democráticos que fo-
ramutilizados para abolir a pró-
pria democracia.
Uma opinião pública aneste-

siada e um Poder Legislativo
enfraquecido tornam a socieda-
de uma presa fácil dos que pre-
tendem restringir os espaços
de liberdade. ●

Denis Lerrer Rosenfield
é professor de Filosofia
na UFRGS. E-mail:
denisrosenfield@terra.com.br
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Lula,presidente

SíndromedeEstocolmo
“Quemnão acredita no Brasil vá
embora” – Lula, desafiando os
críticos de sua política econômi-
ca. “Brasil, ame-o ou deixe-o” –
slogan da ditaduramilitar. Ele já
“caiu de amores” por Delfim...
E essa agora? Identificação totali-
tária ou síndrome de Estocolmo?
AGOSTINHO HELENO DOS SANTOS

Ilhabela

Grandeconquista!
Segundo o raciocínio (?) do presi-
dente Lula, se eu tomar emprésti-
mo pagando 13% ao ano e aplicar
na Caderneta de Poupança, rece-
bendo 3% ao ano, é uma conquis-
ta? Pare com isso, presidente.
JAIRO DE BENEDICTO

jairo1787@itelefonica.com.br

Araras

Laranjapodre
Lula, emmais um discurso, disse
que a violência não tem solução
imediata (28/2, C4). Que não
adianta construir presídios, redu-
zir amaioridade penal, pois a solu-
ção é educação e geração de em-
pregos. É o discurso-padrão de
quemnão quer resolver nada. Ou
politicamente correto, como se
diz, pois reproduz a posição da
Igreja, da OAB, dos defensores
dos direitos humanos, etc. Se não
adianta reduzir a maioridade, pois
omenor continuará praticando
crime ao sair da cadeia, visto que
esta não recupera ninguém, e pe-
lamesma razão não adianta cons-
truir presídios, então devemos
soltar todos os presos e não pren-
dermais ninguém, visto que a pre-
missa básica de pôr alguém na
prisão não é de simplesmente se-

gregá-lo, mas recuperá-lo para a
sociedade. Minha sugestão, sr.
presidente, é que devemos, ao
menos, tentar fazer alguma coisa
em curtíssimo prazo, pois sem
tentar não saberemos se dará cer-
to ou não. Uma solução não exclui
outras, porém existemmedidas
imediatas que deram certo em
países do PrimeiroMundo e, cer-
tamente, darão aqui também. Se-
rá que os EUA, com 2milhões de
presos, e a Inglaterra estão erra-
dos e nós, certos? É fazer a com-
paração para concluir que esta-
mos na Idade da Pedra. Não faz
muito tempo o então prefeito de
Nova York decretou a “tolerância
zero” contra o crime, valorizou a
polícia, com equipamentos, etc.,
cobrou resultados e a criminalida-
de foi reduzida sensivelmente. No
Brasil ficamos correndo atrás do

rabo, pois, como nunca consegui-
mos resolver o problema da edu-
cação e do emprego, ficam os ci-
dadãos de bem sendo caçados
como coelhos pelos criminosos.
Ensina o dito popular que, se te-
mos uma laranja podre numa cai-
xa, devemos tirá-la para não dete-
riorar as demais. Nada impede
que se faça pesquisa para desco-
brir a razão do apodrecimento e
a solução. O festejado Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA)
é tido como uma lei de Primeiro
Mundo, porém não resolveu o pro-
blema dosmenores infratores por
uma série de fatores, inclusive
por não ser cumprido pelo pró-
prio governo. Mas, mesmo que o
governo cumpra rigorosamente o
estatuto, teremos o crime pratica-
do pormenores, pelo fato de a
repressão ser de nomáximo três

anos, bem como por serem eles
usados pelos adultos. Ou seja, em
vez de proteger omenor, acabou
sendo um estímulo ao crime. De-
ve-se é cuidar das pessoas que
ainda são de bem, caso contrário
acabarão tambémapodrecendo.
MAURICIO FERREIRA DA SILVA

mauricio.ferreira.adv@hotmail.com

São Paulo

Comosempre...
O resultado do que aconteceu
com omenino JoãoHélio será
como das outras vezes. Pessoas
inocentesmorrem emorrerão,
como os franceses assassinados
no Rio, os empresários portugue-
ses em Fortaleza, em2001, e Lia-
na Friedenbach, de 16 anos,mor-
ta pelo “menor”Champinha. Na-
da será feito pela segurança públi-

ca, da sociedade pagadora de im-
postos. As leis nãomudarão, co-
mo o arcaico Código Penal – da
década de 40, que limita em 30
anos a reclusão, quando a expec-
tativa de vida não chegava aos 60
anos –, o utópico ECA e as benes-
ses da Lei de Execução Penal. E,
semudarem, conforme estamos
lendo e ouvindo, não trarão resul-
tado algum, os governos nãomu-
darão o seu foco quanto à impuni-
dade e tudo cairá nomaior esque-
cimento. Espero estar enganado.
Mas quem conseguir viver verá.
VANDERLEI ZANETTI

vanzanetti@uol.com.br

São Paulo

Drogas
Até que enfim alguém abriu os
olhos. O governador do Rioma-
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Quantas vezes foram
usados instrumentos
democráticos para
abolir a democracia

Inteligência e
inovação podem
oferecer rumos às
políticas públicas
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