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Capital: 3950-9000
Demais localidades: 0800-014-9000
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3856-5400
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PREÇOSVENDAAVULSA
SP,RJ,MG,PReSC: R$2,50 (segunda a sábado) eR$
4,00 (domingo). DF: R$2,50 (segunda a sábado) eR$
4,00 (domingo). ES, RS,GOeMT: R$3,20 (segunda a
sábado) eR$5,80 (domingo) .MS: R$3,20 (segunda a
sábado) eR$4,20 (domingo). BA, SE, PE, TOeAL: R$
4,00 (segunda a sábado) eR$6,00 (domingo). AM,RR,
CE,MA,PI, RN, PA, PB,ACeRO:R$4,50 (segunda a
sábado) eR$7,20 (domingo).

Há uma grande novidade nos
meios acadêmicos franceses, a
Escola de Economia de Paris,
criada na forma de uma funda-
ção sustentada por recursos go-
vernamentais e privados. Inau-
gurada com pompa e circuns-
tância pelo primeiro-ministro
francês, Dominique de Villepin,
em 22 de fevereiro, a escola
temnove patrocinadores gover-
namentais e cinco privados.
Entre os primeiros estão as

grandes escolas francesas, co-
mo a de Altos Estudos Sociais
(EHESS), aUniversidade dePa-
ris I-Sorbonne e a Escola Nor-
mal Superior (ENS), bem como
o Conselho Nacional de Pesqui-
sas Científicas (CNRS). Do lado
privado se destaca a Fundação
Americana para a Escola de
Economia de Paris.
O objetivo é juntar forças pa-

ra enfrentar a hegemonia de
americanos e ingleses no ensi-
no e pesquisa de Economia, cla-
ramente demonstrada pela pre-
dominância deles, principal-
mente dos primeiros, na produ-
ção acadêmica da área, inclusi-
ve no recebimento dos Prêmios
Nobel. O desafio está até no no-

me: a nova escola assumiu tam-
bém a denominação de Paris
School of Economics (PSE), ao
lado da correspondente em
francês, École d’Économie de
Paris, e aquela vem em primei-
ro lugar no site da escola –
www.parisschoolofeconomics.eu.
É um contraponto à britâni-

ca e famosa London School of
Economics and Political Scien-
ce, conhecida como LSE. A dis-
puta já começou, pois há na in-
ternet um texto atribuído à
LSE no qual esta derrota a PSE
por 4 a 1, numa avaliação que
pondera a abrangência dos
campos de estudo, os recursos
financeiros disponíveis, a fama
acadêmica e o tamanho do cor-
po de pesquisadores. A PSE só
ganha pelo último critério, pois
reunirá um número maior de-
les, oriundos das escolas france-
sas que a constituíram.
A criação da PSE é um as-

sunto polêmico, particularmen-
te na França, com sua tradição
de ensino público superior gra-
tuito e acesso irrestrito a cur-
sos de graduação. Sabe-se tam-
bém que a nova escola vai ope-
rar apenas no nível de pós-gra-
duação e selecionará seus estu-
dantes. Presumo que haverá
também um programa de bol-
sas para sustentá-los enquanto
estudam em tempo integral,
sem o que o propósito da escola
estaria comprometido.
E nós o que temos que ver

com a PSE e esses desdobra-
mentos? Evidentemente, o as-

sunto interessa a economistas,
em particular aos acadêmicos
e a estudantes que buscam
oportunidades de estudar no
exterior.
Mas há também implicações

mais abrangentes. Nossa uni-
versidade mais importante, a
USP, foi criada namesma tradi-
ção francesa de ensino público
gratuito, aqui implantada sob a
orientação demissão de profes-
sores daquele país. Na USP o
acesso à graduação é restrito
pelo vestibular. Mas não é uma
diferença importante, pois a
França elitiza suas universida-
des de outras formas. Por exem-
plo, soube que em escolas como
as de Medicina fazem isso me-
diante um sistema de funil, em
que muitos entram, mas pou-
cos saem.
Com essa tradição, a USP

apresenta problemas similares
aos da estrutura universitária
francesa e que levam à falta de
competitividade internacional
das suas escolas: muita buro-
cracia, politização da gestão, es-
tabilidade precoce no emprego,
falta de cobrança de desempe-
nho, ausência de incentivos pa-
ra produzir mais, dificuldades
para atrair professores de pres-
tígio commaiores salários, e as-
sim por diante. Assim, a PSE é
uma tentativa de sair de um jo-
go com essas regras por meio
de uma fundação, com sua
maior flexibilidade e autonomia
de gestão.
Não há como avaliar hoje os

resultados dessa experiência,
mas o importante é que ela rom-
pe com um paradigma sabida-
menteultrapassadona sua eficá-
cia, como o demonstra a má po-
sição das escolas francesas nas
avaliações internacionais, em
particular na área deEconomia.
A moda que vem da costura

francesa chega rapidamente a
estas plagas, mas a estrutura
de ensino superior à francesa é
de difícil mutação tanto lá como
aqui. Como dizia Madame Cha-
nel sobre seus vestidos, é mais
um estilo do que moda. Mas se-
ria bom se essa novidade da
PSE fizesse escola nas universi-
dades públicas brasileiras.
Nelas, algumas áreas, inclu-

sive a de Economia, criaram
fundações numa tentativa de
contornar a pasmaceira da ges-
tão tradicional. O que tentam
essas fundações? Buscam con-
tratos de pesquisa, com órgãos
oficiais ou entidades privadas,
com o que complementam salá-
rios de professores como objeti-
vo de retê-los na vida acadêmi-
ca. Também procuram minis-
trar cursos de pós-graduação,
em particular os de especializa-
ção e lato sensu, cobrando ta-
xas de seus alunos.
Essas fundações, contudo,

sãomal vistas pelos apegados à
tradição francesa, na USP ain-
da muito forte em áreas como
Filosofia e Ciências Sociais, es-
tas com papel que extrapola
seus números em face da politi-

zação da gestão. E, também,
porque seus professores não
têm as mesmas oportunida-
des que o mercado de traba-
lho oferece emáreas comoEn-
genharia, Medicina e Econo-
mia, entre outras. Como resul-
tado, as fundações ligadas à
USPpassaram a sofrer as res-
trições dessa animosidade,
que criam muitos obstáculos
ao seu trabalho.
Não estou aqui para defen-

der o interesse desta ou da-
quela fundação, mas o recur-
so a todas as já existentes e a
outras novas para superar al-
gumas das dificuldades do ina-
dequado modelo de gestão
das universidades públicas
brasileiras. Se houver uma re-
forma universitária que supe-
re essas dificuldades de um
modo geral, tanto melhor.
ComaPSE surge aomenos

a esperança de que, vindas da
França, idéias nessa linha se-
jam acolhidas com boa vonta-
de pelos professores ainda re-
nitentes a elas. Ou será que na
USP ninguém pensa nessa ou
noutras estratégias para tor-
ná-la nacional e internacional-
mentemais competitiva? ●

Roberto Macedo, economista
(USP), com doutorado pela
Universidade Harvard (EUA),
pesquisador da Fipe-USP e
professor associado à Faap,
foi secretário de Política Econô-
mica do Ministério da Fazenda

No exame vestibular da Fu-
vest de 2005, a banca de Geo-
grafia colocou o selo da USP
sobre um mapa vulgar, reco-
lhido na internet, que repre-
sentaria a “visão de mundo
americana”. A peça exibe a
imagemde uma potênciamili-
tar agressiva, simplória e bár-
bara, dedicada exclusivamen-
te à captura de recursos natu-
rais e bens econômicos espa-
lhados pelo mundo.
Dias antes da chegada de

GeorgeBush aoBrasil, emdiá-
logo telefônico, Fidel Castro e
Hugo Chávez qualificaram o
etanol como uma “tragédia”,
argumentando que converter
culturas agrícolas em biocom-
bustíveis equivale a provocar
escassez de alimentos e de
água. “OsEUAprecisam redu-
zir o consumo de energia, essa
é a solução”, pontificou o presi-
dente venezuelano.
O retrato dos EUA como

umogrodevastador circula en-
tre as esferas da política e da
academia, assumindo formas
mutáveis,mas sempre adapta-
das às circunstâncias. Ontem,
a acusação versava sobre o ví-
cio americano em petróleo.
Hoje, sobre um planomaléfico
para disseminar a fome.
A visita de Bush desperta

atenções inauditas, por óbvias
razões geopolíticas e econômi-
cas. Há mais que isso, contu-
do. Enquanto, no palácio, Lula
assina os protocolos de coope-

ração com aquele que Chávez
qualifica como “demônio”, bone-
cos de Bush são queimados na
rua por militantes do PT, da
CUTe daUNE. A tensão dilace-
rante opera numa camada pro-
funda da política, que se confun-
de com a cultura. Ela não pode
sermascarada pela invocação ri-
tual dos interesses nacionais ou
pelo axioma da separação entre
comércio e ideologia. A parceria
entre Lula e Bush está golpean-
do o tronco do antiamericanis-
mo sobre o qual se ergue a copa
da esquerda latino-americana.
Alain Rouquié, num título

inspirado, qualificou a América
Latina como o “Extremo Oci-
dente”. A conquista européia
semeou, nessa parte do mundo,
sociedades “inferidas”, que que-
rem ser Ocidente e se miram
no modelo dos EUA, a epítome
damodernidade ocidental. Mas
a América Latina é, ao mesmo
tempo, o “Terceiro Mundo oci-
dental”, ou seja, umOcidente in-
completo, que inveja e rejeita o
seu modelo. Os EUA são alvo,
em graus variados, de ressenti-
mentos no mundo todo. Mas só
na América Latina o antiameri-
canismo figura como alicerce
estrutural do pensamento de
esquerda.
Em O Espelho Indiscreto, de

1976, omexicanoOctavio Paz re-
flete sobre o lugar dos EUA na
produção da identidade de seu
país. “A paixão dos nossos inte-
lectuais pela civilização norte-
americana oscila do amor ao
ódio e da adoração ao horror.
Formas contraditórias, porém
coincidentes, da ignorância:
num extremo, o liberal Lorenzo
deZavala, que não vacilou em to-
mar o partido dos texanos na
guerra contra o México; no ou-
tro, os marxistas-leninistas con-
temporâneos e seus aliados, os
‘teólogos da libertação’, que fize-
ram da dialética materialista
uma hipóstase do Espírito Santo
edo imperialismonorte-america-
no a prefiguração do anticristo.”
No México, adoração e ódio

se coagularam na geografia e na
política. No norte, se vota no
candidato que expressa a vonta-
de de imitar o “lado de lá”. No
sul, naquele que condena o vizi-
nho e invoca o passado amerín-
dio. A contigüidade geográfica
acentua as cores, mas o dese-
nho se aplica, de modo geral, à
América Latina. Os EUA são o
“outro”, o avesso e, sobretudo, o
avesso do avesso: a modernida-
de idealizada, almejada tão in-
tensamente quanto temida e ca-
luniada. A Revolução America-
na, fonte da primeira República
contemporânea, inspirou Simón
Bolívar. Hoje, o programa dos
“bolivarianos” é a unidade lati-
no-americana contra os EUA.
Durante a guerra fria, o antia-

mericanismoda esquerda latino-
americana veiculava apenas a
adesão a Moscou e ao “socialis-
mo real”. A queda do Muro de
Berlim representou a perda de
um programa, de uma visão de

futuro e de uma referência geo-
política. Socialismo converteu-
se em pouco mais que uma ex-
pressão vazia: nomáximo, como
acontece na Venezuela, algo a
ser reinventado, uma moldura
em busca de uma paisagem. Do
colapso restou um sedimento
ideológico, que é o nacionalismo
e uma aversão romântica à glo-
balização. O antiamericanismo
sintetiza essa doutrina em fia-
pos, que eventualmente funcio-
na como ponto de encontro en-
tre representantes dos extre-
mos do espectro político. Chá-
vez incensa o iraniano Mah-
moudAhmadinejad, que promo-
ve ativamente o anti-semitismo.
Karl Marx escreveu, em no-

vembro de 1864, em nome da
Primeira Internacional, uma
carta ao presidente americano
Abraham Lincoln, congratulan-
do-o por sua reeleição, que asse-
gurou a continuidade da guerra
contra os confederados. Nela
Marx prestou homenagem à
“grande República Democráti-
ca” e à sua pioneira Declaração
dos Direitos do Homem. O fio de
continuidade entre democracia
e socialismo, imaginado pelos lí-

deres de esquerda do século 19,
foi rompido pelos Estados totali-
tários do “socialismo real”, no sé-
culo 20. O antiamericanismo de
esquerda dos nossos dias é um
fruto retardatário dessa ruptu-
ra histórica.
Adelinqüência política e inte-

lectual dos antiamericanos dei-
ta raízes num solo arado pela
tragédia do 11 de setembro de
2001. A figura de Bush, o presi-
dente de Abu Ghraib e Guantá-
namo, dos vôos clandestinos da
CIA e da rede internacional de
centros de tortura, cumpre uma
funçãode álibi incondicional. Es-
condidos atrás do pretexto de
combatê-lo, os órfãos do totalita-
rismo pintam tiranos como he-
róis e sonham com a restaura-
ção de sociedades carcerárias.
Na sua resposta a Marx, es-

crita pelo embaixador Charles
FrancisAdams, Lincoln afirmou
que as “nações não existem ape-
nas para si mesmas, mas para
promover o bem-estar e a satis-
fação dahumanidade, pelo inter-
câmbio benevolente e pelo exem-
plo. É sob essa luz que os EUA
enxergam sua causa no presen-
te conflito contra a escravatura,
sustentando a insurgência como
uma bandeira da natureza hu-
mana.” Eis o motivo pelo qual,
de certo modo, todos somos
americanos. Apesar de Bush. ●

Demétrio Magnoli é sociólogo
e doutor em Geografia
Humana pela USP
E-mail: magnoli@ajato.com.br
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ChávezeBush

Poupançamiserável
Eu,micropoupador, logo vou rece-
bermenos que amixaria atual
que os bancosme pagam, e co-
bramdez vezesmais de tomado-
res de empréstimos ferrados que
precisamdemeumísero capital.
Também, coitadinhos dos ban-
cos, andam lucrando tão pouco...
LAÉRCIO ZANINI

arsene@uol.com.br

Garça
●

Leigo emeconomia, eu imagina-
va que, a taxa Selic caindo, os
juros que o povo paga em cartões
de crédito e dívidas bancárias
iriamcair. Não caíram. Emcontra-
partida, a TR cai. Conseqüência
para o povo?Diminuição nos ren-
dimentos da poupança. Confesso
que não entendo essa lógica.
ADRIANO CALÓ, dentista

a.calo@globo.com

São Paulo

Rasteira
Deque adiantou o ex-ministroNel-
son Jobim dar tantos pareceres
favoráveis ao presidente Lula?
Não conseguiu, por enquanto,
nenhumcargo ou apoio. Sua candi-
datura à presidência doPMDB
naufragou graças à intervenção de
Lula. Que veladamente apoiouMi-
chel Temer, segundo o noticiário.
Nada como umdia após o outro...
MÁRIO ISSA

drmarioissa@yahoo.com.br

São Paulo
●

Por que tantas luzes sobreNelson
Jobim? Foi um deputadomedío-
cre que ganhou a toga deministro
do STF de FHCpor acordo entre

o Executivo e o PMDB. Comomi-
nistro do STF também foimedío-
cre, exibindo todo o seu profundo
desconhecimento sobre as diretri-
zes legais que regemo andamento
daNação. Comopresidente do
STF – rodízio obrigatório, e não
mérito – teve atuação vergonhosa,
tentando, geralmente de forma
grosseira,mudar os votos de seus
pares conforme suas equivocadas
convicções, sem falar de seu vergo-
nhoso e incompatível comporta-
mento como guardião daConstitui-
ção brasileira. Tal como usuário de
LSD, guiado por viagens alucinóge-
nas, renunciou ao cargo deminis-
tro do STF (para a sorte daNação)
coma certeza de que seria indica-
do vice-presidente na chapa de
reeleição de Lula. E, de volta à sua
origemde político, quis impor-se
como líder do seu partido e concor-

rer a presidente do PMDB.
ROBERTO ARANHA

rcao@globo.com

São Paulo

‘Bocadealuguel’
Não entendo osmotivos de quem
se diz surpreso e revoltado coma
conversa entreMaluf e o PT de
Marta. Já se esqueceramda cam-
panha para a Prefeitura paulistana
de 2004, quando no segundo tur-
noMaluf apoiou explicitamente a
então candidataMarta, inclusive
servindo como “boca de aluguel”
para atacar José Serra? Como já
é de conhecimento geral, para es-
sa categoria de políticos o que vale
são seus interesses pessoais,
que passam por cima de qualquer
ideologia político-partidária.
ADILSON FREIRE

adilsonfreire@apcd.org.br

São Paulo

AvisitadeBush
Ohomemque se havia tornado a
vedete principal damídia no início
do século, Osama bin Laden, su-
miu do noticiário. Ele, que nunca
foi chefe de Estado nem líder espi-
ritual de religião alguma, nunca
ocupou cargo oficial em nenhum
país, cedeu o lugar à sua alma gê-
mea, o atual neurótico de plantão,
que foi reeleito para a Presidência
dos EUA. Em todos os países que
abrigame formam terroristas, os
homens que têmo poder de deci-
são são ditadores formados e fi-
nanciados pelos serviços secretos
dos EUA. Diante deste brevíssimo
histórico, GeorgeW. Bush vai-se
encontrar com o amigo Lula para

falar sobre álcool, Chávez eMora-
les. Lula: se correr, o bicho pega;
se ficar, o bicho come.
WILSON GORDON PARKER

wgparker@oi.com.br

Nova Friburgo (RJ)
●

Se é para infernizar a cidade e
atormentar a vida do paulistano,
muito obrigado,mas não quero,
não pedi, não fui consultado e
não faço questão da visita do pre-
sidente Bush. E não temomenor
cabimento paralisar o trânsito
terrestre e aéreo por conta dessa
visita, alémdo que ofende trazer
300 agentes de segurança só
para acompanhá-lo, fora o acrésci-
mo da força nacional que será
posta à disposição do dignitário
norte-americano. Por conta ape-
nas de assuntos diplomáticos, ele
que vá visitar Brasília, a capital

DemétrioMagnoliRobertoMacedo
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Os órfãos do
totalitarismo
pintam tiranos
como heróis...

Estrutura de ensino
superior à francesa
é de difícil mutação
tanto lá como aqui
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