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Definida a maior parte do no-
vo Ministério, é possível afir-
mar que o atual governo tem
uma natureza política diferen-
te do governo da primeira fa-
se do primeiro mandato.
Aquele governo poderia ser
definido como umgoverno pe-
tista, completado com alia-
dos. Um dos fatores que ca-
racterizavam aquele governo
como petista não dizia respei-
to apenas ao número de Mi-
nistérios que o Partido dos
Trabalhadores (PT) ocupava,
mas ao fato de que havia uma
simbiose entre o chamado nú-
cleo duro do governo e o PT,
e as principais decisões do go-
verno emanavam daquele nú-
cleo duro, essencialmente pe-
tista, em consorciação com o
comando partidário.
Até a eclosão da crise polí-

tica, em meados de 2005, as
decisões do presidente Lula
pareciam precisar do aval do
núcleo duro e do comando do
PT. José Dirceu, Antonio Pa-
locci e Luiz Gushiken consti-
tuíam um triunvirato que se-
cundava Lula e, em alguns ca-
sos, chegavam a projetar som-
bra sobre ele. José Genoino
era a ponte principal de arti-
culação entre governo e parti-
do. Os outrosministros opera-
vam como satélites das deci-
sões centrais petistas.
A crise política rebaixou as

patentes dos antigos generais
do PT. Os novos dirigentes do
partido, por diversas razões,
não conseguiram ocupar o es-
paço de poder dos antigos. A
partir da eclosão da crise e
da saída de José Dirceu e de
Antonio Palocci, o presidente
Lula foi-se assenhoreando ca-
da vezmais das rédeas de seu
governo até pontificar sobre
seus auxiliares.

A forma como ocorreu a vitó-
ria de Lula em 2006 conferiu-
lhe condições ainda melhores
para exercitar o comando ple-
no do governo e de ser o árbi-
tro das disputas dos partidos
da base aliada por cargos e es-
paços. Há que notar que os mi-
nistros petistas que sobraram
no governo rezam pela cartilha
de Lula, e não mais pela carti-
lha da direção do PT.
As circunstâncias de sua vi-

tória, a conjuntura pós-eleito-
ral e o carisma conferiram a
Lula também a condição de lí-
der político inconteste, sem
par e sem rival na atual conjun-
tura. Lula paira acima dos par-
tidos e dos outros políticos. A
crise dos partidos de oposição,
o declínio de antigos líderes, a
escassa safra de novas lideran-
ças e a pouca projeção de lide-
ranças intermediárias dão a
Lula um estoque de liderança
política pouco comumna Histó-
ria do Brasil republicano. Mas
é preciso registrar, nisto tudo,
a existência de um paradoxo:
Lula pouco usa o estoque ex-
cepcional de poder político que
detém, seja para o bem, seja pa-
ra o mal.
O poder excepcional de que

é investido garante a Lula, mes-
mo não tendo mais o direito da
reeleição, a manutenção de
uma perspectiva de poder. Es-
ta perspectiva se define pela
potencial capacidade que o pre-
sidente detém de influenciar
de forma decisiva sua própria
sucessão.
Lula compôs o novoMinisté-

rio com vista a preservar a con-
dição de árbitro de sua suces-
são. Cuidou de não colocar ne-
nhum político de primeira
grandeza – nenhum Ciro Go-
mes com pretensões presiden-
ciais para 2010. Colocou Marta

Suplicy, mas antes
tratou de submetê-la
ao desgaste público
com aquele “vai-não-
vai”. Quis deixar cla-
ro que Marta ingres-
sou no Ministério por
vontade dele e lhe re-
servou o lugar que ele
escolheu.
Trata-se de umMi-

nistério constituído
de quadros interme-
diários, nenhum deles
detentor de liderança
regional forte. Há al-
guns ex-prefeitos, co-
mo Tarso Genro, Mar-
ta Suplicy e, possivel-
mente, Alfredo Nasci-
mento. Ex-governado-
res, somente Waldir
Pires, numa pasta pe-
riférica. O novoMinis-
tério é essencialmen-
te lulista.
Lula distribuiu os

Ministérios de forma
bastante proporcional
à força de cada parti-
do da base. O PT de-
tém um número
maior. Masmuitos de-

les são fracos na sua estrutura,
equivalentes a secretarias de
Ministérios mais fortes.
O PMDB e os demais parti-

dos aliados, assim, não estão fa-
zendo parte de um governo pe-
tista, na condição de agrega-
dos. O novo Ministério confe-
riu ao governo a natureza de
coalizão. Esta característica
não se define apenas pela distri-
buição eqüitativa de Ministé-
rios, mas, principalmente, por-
que não há como implementar
uma atuação de governo petis-
ta, como ocorreu na primeira
fase do primeiro mandato.
O tempo dirá se Lula saberá

comandar, de fato, o Ministé-
rio, conferindo-lhe a funcionali-
dade de governo de coalizão. A
eficácia da coalizão se definirá
pela necessária integração das
várias frentes ministeriais. De-
penderá, mais do que tudo, da
atuação dos partidos aliados
no Congresso Nacional. Será
ali a prova de fogo para aquila-
tar se o presidente Lula conse-
guiu montar uma coalizão par-
tidária para dar sustentação
ao governo.
Para que a prova proporcio-

ne um resultado positivo os
partidos não se poderão entre-
gar ao particularismo dos inte-
resses, a condutas erráticas,
quando não ao costumeiro
chantagismo. Precisam colo-
car acima de tudo a preserva-
ção e a promoção dos interes-
ses do governo. Mas a pulveri-
zarão da base em torno dos in-
teresses menores, paroquiais,
de sub-bancadas, individuais, é
um risco sempre presente.
Lula tem dois grandes pro-

blemas no Congresso:
● A tradição de conduta fi-

siológica dos partidos e dos
parlamentares;

● e a fraqueza das lideran-
ças de bancadas e governistas.
Lula não dispõe de nenhum

grande operador político na Câ-
mara dos Deputados que seja
capaz de projetar sua liderança
sobre o conjunto da base gover-
nista. Para suprir estas carên-
cias só há uma saída: que Lula
entre em campo, tornando-se o
centro de referência das exigên-
cia e de coordenação de sua ba-
se. Para fazer isso terá de, pri-
meiro, ativar seu excepcional
estoque de poder e, depois, gas-
tar bastante tempo com a políti-
ca e com os políticos. Resta sa-
ber se ele está disposto a en-
frentar esse desafio e correr os
riscos que lhe são implícitos. ●

Aldo Fornazieri é diretor
acadêmico da Fundação
Escola de Sociologia e Política
de São Paulo (FESPSP)

Na sociedade do conhecimen-
to, o ensino básico precisa ser
universal e ter como objetivo
o desenvolvimento da capaci-
dade de pensar e de aprender
dos alunos. Com essa baga-
gem os jovens estarão prepa-
rados para um mundo em que
deverão continuar a aprender
ao longo de toda a vida. Ainda
que tardiamente, ao longo dos
últimos anos conseguimos em
nosso país trazer todas as nos-
sas crianças para as escolas e
ampliamos significativamente
o acesso ao ensino médio. En-
tretanto, até agora, não tive-
mos êxito namelhoria dos indi-
cadores de aprendizagem de
nossos alunos. Os resultados
obtidos com a criação do Siste-
ma de Avaliação da Educação
Básica (Saeb), em 1995, mos-
tram uma situação estrutural-
mente inaceitável: menos de
10% dos alunos apresentam ín-
dices de aprendizagem compa-
tíveis com a série que freqüen-
tam. Além disso, nós nos situa-
mos nas últimas posições nas
diversas avaliações internacio-
nais de que participamos.
Os últimos 20 anos assisti-

ram a uma verdadeira revolu-
ção na ciência pedagógica,
cuja dimensão não foi ainda to-
talmente reconhecida. Desen-
volveram-se os conceitos rela-
tivos à aprendizagem: as habi-
lidades e competências de
aprender. A pedagogia passou
a contar com critérios objeti-
vos para fixar metas para to-
do o ensino básico dentro das
novas exigências da sociedade
do conhecimento.
Mais importante ainda, fo-

ram desenvolvidos instrumen-
tos de medição, bastante pre-
cisos, dessas habilidades e
competências, por meio de so-
fisticados sistemas de avalia-
ção de alunos. A culminação
desse processo foi o desenvol-
vimento da Teoria de Respos-
ta ao Item, que permite cons-
truir escalas comparativas no
tempo e no espaço. No limite,
e com o tratamento estatísti-
co apropriado, as escalas po-
dem ser referidas internacio-
nalmente, permitindo compa-
rar o desempenho dos alunos
e das próprias escolas em
qualquer país e em qualquer
tempo.
O sistema de avaliação bra-

sileiro, criado a partir de
1995, se equipara aos melho-
res do mundo e segue as ten-
dências mais modernas para
aferir as mencionadas habili-
dades e competências dos es-
tudantes. Temos agora uma
régua universal para medir o
resultado do processo de ensi-

no e das políticas adotadas, as-
sim como os economistas, por
exemplo, têm na taxa de cres-
cimento da economia ou na ta-
xa de inflação medidas para
avaliar o resultado das políti-
cas econômicas.
Por outro lado, não esta-

mos sós no mundo em relação
à preocupação com a qualida-
de educativa. Os resultados
da avaliação educacional vêm
provocando reações na socie-
dade de muitos países desen-
volvidos que não tiveram o de-
sempenho que esperavam em
avaliações internacionais. Mui-
tos deles estão implementan-
do programas de estímulo à
melhoria do desempenho das
escolas em relação à aprendi-
zagem de seus alunos.
Até agora, todas as políti-

cas recomendadas para me-
lhorar a qualidade do ensino
se concentram nos meios, ou
seja, cuidam de melhorar as
condições objetivas do funcio-
namento das escolas, de for-
mar melhor os professores, de
desenvolver programas para
sua atualização e seu aperfei-
çoamento, de melhorar sua re-
muneração, de equipar as es-
colas com laboratórios e com-
putadores, e assim por diante.
Ou seja, estão focadas apenas
nas condições de ensino, com
a expectativa de que venham
a produzir os efeitos deseja-
dos na aprendizagem dos alu-
nos. No Brasil, apesar de não
termos atingido as condições
ideais em relação aos meios
para desenvolvermos um bom
ensino, o fato é que, objetiva-
mente, estamos melhor que
há dez ou doze anos em todos
esses quesitos.
Entretanto, os indicadores

de desempenho dos alunos
não têm evoluído na mesma
proporção. Com flu-
tuações relativamen-
te pequenas para me-
lhor ou pior, depen-
dendo do ano e da sé-
rie considerada, os re-
sultados do Saeb de
2005 revelaram que
estamos mais ou me-
nos nos mesmos pata-
mares de 1995. Ape-
sar da enorme incor-
poração de novos con-
tingentes de crianças
e jovens às nossas es-
colas, já deveríamos
ter mostrado alguma
evolução, pelo menos
a partir do ano 2000,
quando o grande mo-
vimento de incorpora-
ção praticamente se
esgotou. Em outras
palavras, as políticas
que estamos imple-
mentando não estão
surtindo o efeito dese-
jado.
Temos hoje a possi-

bilidade de uma mu-
dança radical no con-
teúdo da política edu-
cacional. Incorporar

os indicadores resultantes
dos processos de avaliação
da aprendizagem em todas
as políticas e normas educa-
cionais é o caminho mais cur-
to e efetivo para colocar a
aprendizagem no foco cen-
tral do funcionamento da es-
cola. Desde a distribuição de
recursos para as escolas,
passando pelas regras da
carreira do professor e de
sua remuneração e chegan-
do até a forma como designa-
mos os diretores de escola e
fixamos os objetivos para
seu trabalho, tudo, enfim, re-
lativo à escola pode hoje le-
var em consideração tam-
bém os resultados dos pro-
cessos de avaliação dos alu-
nos. Obviamente, num país
como o nosso, onde o siste-
ma de ensino é bastante des-
centralizado, isso depende
de iniciativas dos agentes
responsáveis pela educação
básica, que são os Estados e
os municípios. Entretanto, a
liderança do Ministério da
Educação é imprescindível
para que o País caminhe nes-
sa direção. Estou seguro de
que passaremos a colher re-
sultados expressivos num pe-
ríodo curto de tempo. No
passado, isso não teria sido
possível. Hoje, já criamos as
avaliações e os resultados
são conhecidos; falta incor-
porá-los efetivamente às polí-
ticas e normas educativas. ●

Paulo Renato Souza, deputado
federal por São Paulo, foi
ministro da Educação no
governo Fernando Henrique
Cardoso, reitor da Unicamp
e secretário de Educação
no governo Franco Montoro
E-mail: dep.paulorenatosouza@
camara.gov.br
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Justiçafeita?
Agora, sim, a alma do garoto
JoãoHélio poderá descansar em
paz e sua família poderá confor-
mar-se, já que a justiça foi feita.
Umdosmonstros que o assassi-
narambarbaramente foi condena-
do a, nomáximo, três longos anos
de reclusão em instituição de re-
cuperação de jovens. Depois sai-
rá, com a ficha limpa, para rou-
bar,matar, já que lhe deramcarta-
branca para continuar sua vida
bandida. E quem acredita que um
assassino com 16 ou 17 anosma-
tou porque não sabia que era con-
tra a lei matar alguém? E emque
se basearam para saber que só
depois dos 18 anos as pessoas
saberão o que é certo ou errado?
Quantas crianças terão de perder
a vida até que nossos governan-
tes acordemdesse sonho de po-

der que estão vivendo para olhar
umpouco pela população brasilei-
ra? Basta de jogar a responsabili-
dade do aumento da criminalida-
de nas costas da sociedade, que
cumpre suas obrigações, paga
seus impostos, que deveriam ser
revertidos para a população caren-
te em educação e saúde, e são
vergonhosamente desviados para
os bolsos dos corruptos. Aliás, se
há responsáveis pela criminalida-
de que assola o País, são os gover-
nantes, que passam a todos, com
seus atos escusos, a infeliz idéia
de que omundo é dos espertos
e quempodemais choramenos.
Roubamo dinheiro da povo, des-
viam verbas e ainda riem da popu-
lação que paga seus salários e
suasmordomias. É revoltante.
MARINA R. B. MALUFI

mmalufi@terra.com.br

Olímpia

Verbaindenizatória
Trabalho numa empresa privada
como supervisor demercado e
todos osmeses tenho de enviar
um relatório de despesas de via-
gem com todas as notas anexa-
das – alimentação, táxi, hospeda-
gem e demais gastos –, que nem
de longe chegam aos R$ 5.400.
Todas são devidamente conferi-
das pela empresa e, havendo algu-
ma diferença, sou comunicado
para que ela seja corrigida. E cor-
rendo o risco de punições caso
os erros sejam freqüentes ou sugi-
ram superfaturamento. Não enten-
do, portanto, qual a dificuldade
de um deputado ou senador fazer
omesmo. Afinal, eles trabalham
(muito)menos do que eu e têm

diversos assessores (pagos por
nós) que podem fazer esse traba-
lho por eles. Desculpem-me,
mas verba indenizatória sem com-
provação não é verba, é salário!
Não somos burros, caríssimos
deputados e senadores.
ROBERTO PAPA NITRINI

bnitrini@uol.com.br

São Paulo
●

Tudo bem, aceito o aumento de
26,49%dos parlamentares,
desde que eles também traba-
lhem, aomenos, 26,49%mais,
o que significa um total de quatro
dias emeio de trabalho. Já é
alguma coisa. Quanto aos R$ 5
mil para despesas sem comprova-
ção, os parlamentares podem
tanto doá-los ao PT como gastá-
los na casa de JaneMary Corner,
que tudo bem?Não, senhores!

Quero saber como os senhores
gastam omeu dinheiro!
SONIA ARRUGA

soniaarruga@terra.com.br

São Paulo

Picaretas
Para quem viu o sr. Lula, quando
deixou de ser deputado federal,
dizer que havia uns 300 picaretas
na Câmara e, agora, o vê se cer-
cando de boa parte deles e de
mais alguns novatos (mensalei-
ros, sanguessugas, “impichados”,
etc.), é de arrepiar. Diz o ditado:
“Junta-te aos bons e serás um
deles, junta-te aosmaus (ruins)
e serás pior que eles.” Vivendo
e constatando.
TANIA TAVARES

taniatma@hotmail.com

São Paulo

●

Oadesismo dos partidos ao gover-
no tem sido tão amplo que lem-
bra umpaís vizinho e seu presi-
dente. Parece que omensalão foi
institucionalizado. E o rolo com-
pressor damaioria vai sufocando
nossas esperanças de uma demo-
cracia de verdade. Para tanto
Lula conta com os 300 picaretas
que citou umdia, demaneira de-
preciativa. Gente suficiente para
fazer o que bem quiser. Resta
acreditar que o Poder Judiciário
esteja atento e cumpra seu papel
de guardião das leis. Para piorar
tudo e completar o processo de
chavização do nosso país, só
faltam a anistia para José Dirceu
emais ummandato para Lula.
IVACY F. OLIVEIRA

ivacy.oliveira@cpb.com.br
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Ministros petistas
não rezam mais
pela cartilha
da direção do PT

Nossas políticas
educacionais não
estão surtindo
o efeito desejado
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