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Sobre sucessão, presidente revela
que, “quando chegar a hora certa,
a gente vê o que vai acontecer"

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL:TEMA DO DIA

Lula admite que pode
se candidatar de novo
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OMinistério da
E d u c a ç ã o
(MEC) dispu-
nha de muito
tempo para pre-
parar o Plano

Nacional de Educação para o
período de 2011 a 2020 – que
tem de ser anunciado até 31 de
dezembro, como determina a
lei –, mas se atrasou, por causa
dos problemas ocorridos na
aplicação do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem), e
acabou divulgando um projeto
feito às pressas. Com 11 artigos
e um anexo de 16 páginas, o tex-
to é uma verdadeira colcha de
retalhos.

O Plano, que tem de ser
aprovado pelo Congresso e po-
de ser alterado pelos parla-
mentares, tem 10 diretrizes e
20 metas. As diretrizes foram
formuladas com a marca carac-
terística do governo do presi-
dente Lula – ou seja, são gran-
diloquentes, porém vagas.
Elas propõem a “superação
das desigualdades educacio-
nais”, a “promoção humanísti-
ca, científica e tecnológica do
País”, a “promoção da susten-
tabilidade socioambiental”, a
“formação para o mercado” e
a “difusão dos princípios da
equidade, do respeito à diversi-
dade e a gestão democrática
da educação”.

Várias das 20 metas não pas-
sam de simples declaração de
intenções. E uma – a que prevê
colocar nas universidades cer-
ca de 33% da população entre
18 e 24 anos – limita-se a repe-
tir o que já constava no Plano
preparado pelo governo do pre-
sidente Fernando Henrique
Cardoso para a atual década.

Em outras palavras, o presiden-
te Lula teve dois mandatos pa-
ra alcançar essa meta, não con-
seguiu e deixou o desafio para
a presidente eleita, Dilma Rous-
seff. O Plano também deixa pa-
ra ela o cumprimento da pro-
messa feita por Lula no início
de seu primeiro mandato, de er-
radicar o analfabetismo.

A maioria das metas propos-
tas pelo MEC se destaca pelo ir-
realismo. O Plano propõe ele-
var os recursos públicos do se-
tor, que passariam dos atuais
5,2% do Produto Interno Bruto
(PIB) para 7%. Ele também pro-
mete criar planos de carreira
para professores, “aproximar”

o salário do professorado do
de outros profissionais com ní-
vel superior (que, em média, ga-
nham 60% a mais), estimular a
participação da comunidade
na escolha dos diretores de es-
cola e duplicar o número de
matrículas no ensino técnico
de nível médio.

O Plano prevê ainda que
50% das crianças com idade de
até 3 anos estejam em creches
até o final da década; que todas
as crianças sejam alfabetizadas
até os 8 anos de idade; que me-
tade das escolas públicas ofere-
ça ensino em tempo integral,
com sete horas de duração e
que metade dos professores da
rede escolar do ensino básico
tenha feito mestrado ou douto-
rado. Para avaliar corretamen-
te o grau de irrealismo desta

meta, basta lembrar que o Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep),
vinculado ao MEC, divulgou re-
centemente uma pesquisa mos-
trando que mais de um terço
do 1,9 milhão de professores
das redes pública e privada de
ensino fundamental e ensino
médio não dispõe nem mesmo
de diploma universitário. A si-
tuação é mais grave nas Re-
giões Norte e Nordeste, onde
75,2% e 71,5% dos docentes, res-
pectivamente, lecionam sem
ter cursado uma faculdade.

Para os especialistas em pe-
dagogia, a baixa escolaridade
do magistério é um dos proble-
mas mais graves da educação
brasileira, que continua muito
distanciada dos padrões neces-
sários a uma economia compe-
titiva – como foi evidenciado
pelo último levantamento com-
parativo do Programa Interna-
cional de Avaliação de Alunos
(Pisa, na sigla em inglês), divul-
gado há dez dias. No ranking da
pesquisa, que é realizada pela
OCDE, os estudantes brasilei-
ros ficaram nos últimos lugares
em matemática, ciências e capa-
cidade de leitura.

A única novidade do Plano é a
propostade introduzir o “princí-
pio da responsabilidade educa-
cional” na Lei de Ação Civil Pú-
blica. A medida, que precisa ser
mais detalhada, permitiria ao
Ministério Público acionar pre-
feitos e governadores que não
cumpram as metas educacio-
nais. Por ironia, as autoridades
educacionais do governo FHC
chegaram a cogitar dessa medi-
da, mas desistiram de imple-
mentá-la por causa da oposição
do PT.
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Com superávit co-
mercial de US$
58,2 bilhões neste
ano, o agronegó-
cio é mais uma
vez a principal

fonte de sustentação das con-
tas externas brasileiras, graças
ao seu poder de competição.
As exportações de alimentos e
matérias-primas de origem
agropecuária têm sido favoreci-
das pelos preços internacio-
nais. Mas esse benefício vem
sendo contrabalançado em boa
parte pela valorização do real,
nociva não só à indústria manu-
fatureira, mas também à produ-
ção rural e à agroindústria. Não
há como desvincular o bom re-
sultado comercial do setor de
sua eficiência reconhecida in-
ternacionalmente. O ministro
da Agricultura, Wagner Rossi,
ressaltou esse desempenho e
projetou para este ano um no-
vo recorde de exportação, US$
75 bilhões, numa entrevista ao
jornal Valor.

Convidado para continuar
no posto no próximo governo,
ele citou esses números para fa-
lar de seus planos e transmitir
um recado político: o setor pre-
cisa de segurança para produ-
zir bem e para ser competitivo.
É um lembrete oportuno, a
duas semanas da posse da presi-
dente eleita, Dilma Rousseff.

O agronegócio, um dos seg-
mentos mais eficientes da eco-
nomia, continua na mira do Mi-
nistério do Desenvolvimento
Agrário, do PT, do MST e de ou-
tras organizações comprometi-
das com as bandeiras do atra-
so. Ele não usou estas palavras,
mas foi veemente na defesa de
quem realmente produz.

Não é justificável, segundo o
ministro, a revisão dos índices
de produtividade usados para a
desapropriação de terras. Uma
portaria já passou pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrá-
rio e está engavetada no Minis-
tério da Agricultura, porque o
ministro Wagner Rossi se recu-
sou a assiná-la. Seu partido, o
PMDB, aprovou em 2009 uma
moção contra o aumento dos
índices, mas o PT insistiu. A
questão é geralmente apresen-
tada como um conflito entre os
grandes proprietários, defendi-
dos no Congresso pela banca-
da ruralista, e os chamados mo-
vimentos sociais. Essa forma

de apresentar os fatos escamo-
teia o problema essencial.

O maior interesse em jogo
não é o de grupos econômicos
ou de organizações privadas,
mas o interesse público. A
maioria dos brasileiros vive em
cidades e depende de uma pro-
dução eficiente para ter alimen-
tos abundantes, bons e bara-
tos, acessíveis a qualquer traba-
lhador. É esta a questão básica.

Um fato é inegável: o agrone-
gócio nacional tem proporcio-
nado esses alimentos e tam-
bém um grande volume de ma-
térias-primas para processa-
mento industrial. Além disso, é
competitivo nos mercados glo-
bais e suas exportações são a
principal fonte do superávit co-
mercial – uma fator importan-
tíssimo para a estabilidade e a

segurança econômicas do País.
Pode ter havido razão econô-

mica para a reforma agrária há
algumas décadas. Mas a agrope-
cuária brasileira transformou-
se amplamente nos últimos 40
anos. Modernizou-se tecnologi-
camente e seus padrões de ges-
tão foram atualizados. O setor
produz muito mais que o neces-
sário para abastecer o mercado
interno e para atender à cres-
cente demanda internacional.
As políticas defensivas adota-
das pelas grandes potências
concorrentes são um dos me-
lhores atestados dessas gran-
des transformações.

Os governantes têm reconhe-
cido essas mudanças e louvado
o agronegócio por sua contri-
buição ao crescimento e à segu-
rança da economia. Mas têm
adotado uma política esquizo-
frênica, acentuada nos oito
anos de administração petista.
O governo tem uma área encar-
regada de promover a expan-
são do agronegócio – o Ministé-
rio da Agricultura – e outras
empenhadas em fustigá-lo –
com os Ministérios do Desen-
volvimento Agrário e do Meio
Ambiente na liderança.

Ao insistir nas desapropria-
ções, o governo faz uma perigo-
sa confusão entre objetivos.
Seu foco deveria ser a criação
de condições de emprego para
os grupos mais desfavorecidos
e, de modo geral, menos prepa-
rados para trabalhar numa eco-
nomia moderna. A agropecuá-
ria brasileira se modernizou.
Os defensores da reforma agrá-
ria continuam no passado. A
presidente eleita faria bem ao
País se escolhesse o compro-
misso com a modernidade.
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Dilma Vana Rousse-
ff é o nome que apa-
rece no diploma
emitido semana
passada pela Justi-
ça Eleitoral para
certificar a sua elei-
ção a presidente da

República. Mas é como se o docu-
mento contivesse também, sobrepos-
to, o nome de seu patrono Luiz Iná-
cio Lula da Silva. Ninguém melhor
do que ela há de saber que a fantásti-
ca popularidade do inventor de sua
candidatura foi o que decidiu, muito
mais do que qualquer outro fator ou
soma de fatores, a sorte da sucessão.

Caso Dilma fosse acometida de
um hipotético surto de amnésia, ou
de um implausível acesso de sober-
ba, lá estaria ele de prontidão para
trazê-la de volta à realidade. Afinal,
de própria voz ou por interposta pes-
soa, é o que já vem fazendo, embora
até hoje a eleita não tenha perdido

uma única oportunidade, nas suas
manifestações públicas, de enalte-
cer o seu demiurgo. “Sei da respon-
sabilidade de suceder a um gover-
nante da estatura do presidente Lu-
la”, disse ela, por exemplo, na breve
fala da diplomação.

Sem contar os atos. Ele indicou ex-
pressamente ou aprovou a escolha
de 12 dos 23 ministros de Dilma
anunciados até o último fim de sema-
na. Diante disso, o normal seria o
presidente retribuir. Poderia dizer,
talvez, que os seus muitos planos pa-
ra o futuro excluem o regresso ao
Planalto, tamanha a sua convicção
de que a sucessora terminará o seu
mandato com um saldo de realiza-
ções mais do que suficiente para cre-
denciá-la a um segundo período de
governo. Ou poderia simplesmente
não responder a perguntas sobre o
assunto. Não lhe faltariam palavras
para driblá-las.

Em vez disso, sem a mais remota

preocupação com a autoestima e a
imagem política daquela a quem cos-
tuma se referir pelo carinhoso (ou,
antes, condescendente) diminutivo
Dilminha, Lula falou do cenário elei-
toral de 2014 com uma insopitável
naturalidade. Não foi um escorregão
nem um gesto isolado. Domingo, o
jornal O Globo publicou uma entrevis-
ta com o ainda chefe de gabinete do
presidente e futuro secretário-geral
da Presidência, Gilberto Carvalho,
em que ele diz textualmente: “Num
cenário de a Dilma fazer um governo
bom, é evidente que ela vai à reelei-
ção. Se houver dificuldades e ele (Lu-
la) for a solução para a gente ter uma
vitória, ele pode voltar.”

A sintonia de Carvalho com o che-
fe pode ser avaliada pouco depois,
quando a RedeTV! levou ao ar a figu-
ra do próprio Lula dizendo que “a
gente nunca pode dizer não” (a uma
recandidatura). Não pode, explicou,
“porque eu sou vivo, sou presidente

de honra de um partido, sou um polí-
tico nato, construí uma relação polí-
tica extraordinária”. Muito vivo,
apressou-se a moderar a assertiva de
que, graças ao seu fabuloso patrimô-
nio, ele sempre pode dizer sim, lem-
brando que “é muito difícil dar qual-
quer palpite agora”.

Ainda assim, não resistiu a produ-
zir de um mesmo fôlego a clássica
emenda pior do que o soneto: “Va-
mos trabalhar para a Dilma fazer um
bom governo e quando chegar a ho-
ra a gente vê o que vai acontecer.”
Esse Lula, que não se dá ao trabalho
de manter as aparências para mos-
trar um simulacro de respeito pela
afilhada, mas, longe disso, avisa que
será o seu tutor no Planalto – e, con-
forme as circunstâncias, poderá des-
convidá-la à reeleição – é o artigo ori-
ginal. A contrafação é o Lula que
quer “tirar tudo da Presidência de
dentro de mim” para “voltar a ser
um cidadão mais próximo da norma-

lidade possível”.
Se lhe perguntassem quem garan-

te que ele não dará o dito pelo não
dito – e se ele fosse responder com a
verdade sobre a vontade de poder
que tem dentro de si –, só lhe resta-
ria responder “La garantía soy yo”.
Porque, a julgar por seu comporta-
mento desde as eleições, é pura lá-
bia de vendedor de produtos piratea-
dos ele prometer que ensinará “co-
mo um ex-presidente tem que se
portar”. Lula, que ensinou na campa-
nha como um presidente não tem
que se portar, já trata de preparar o
terreno para 2014.

De outro modo não se explica por
que, no ocaso de seu governo, man-
dou gastar R$ 20 milhões em peças
publicitárias para 325 jornais, revis-
tas e emissoras de rádio e TV, cele-
brando os seus feitos. Não será sur-
presa se ele ainda vier a ter um pro-
grama radiofônico semanal chama-
do Café com o ex-presidente.

estadão.com.br

‘A gente nunca pode dizer não’

● “Não há dúvidas do apego de Lula ao poder. Já se convidou
para a ONU. Tudo tem um limite. A Dilma dará um basta nele.”
JOSÉ NORONHA SOBRINHO

● “Esse governo gerou mais avanços que o anterior e insistem
em compará-los dizendo que Lula só manteve o que FHC fazia.”
THIAGO GARCIA

● “O mensalão foi minha primeira decepção com o PT, que se
propunha a ser ‘arauto da ética’. Muitas outras vieram depois.”
CÉLIO RODRIGUES

“Se só para a despedida
vão gastar R$ 20 milhões,
imagine quanto dinheiro
público não jogaram no lixo
em oito anos de lulismo!”

PAULO PANOSSIAN / SÃO CARLOS,
SOBRE AS PEÇAS PUBLICITÁRIAS
PARA A DESPEDIDA DE LULA
paulopanossian@hotmail.com

“E para a entrada de Dilma,
vai ser quanto?”

CÍCERO SONSIM / NOVA
LONDRINA, IDEM
c-sonsim@bol.com.br

“Ao retornar das alturas,
quanta verdade suportará o
espírito de um homem
vulgar?”

JOSE MOACYR BRUNHEK /
SANTOS, SOBRE O FIM DA ERA LULA
moabek@hotmail.com

to das indenizações, que é fixado
por lei. De 2008 a 2010 houve au-
mento de 40% do valor total de
pagamento de indenizações, e os
recursos do Seguro DPVAT pa-
gos pelos proprietários de veícu-
lo no mesmo período aumenta-
ram apenas 24%, criando um défi-
cit de 16%. A situação é ainda
mais crítica se consideradas ape-
nas as motos. Neste mesmo pe-
ríodo, o crescimento do paga-
mento de indenizações foi de
63%, ante uma alta de só 28% na
receita. Para ônibus e vans, com-
parando 2008 com 2010, houve
aumento de 35% no pagamento
de indenizações e redução de 1%
na receita. Por isso os estudos
atuariais da Superintendência de
Seguros Privados (Susep) indica-
ram a necessidade do aumento
do valor do Seguro DPVAT e en-
viaram a proposta ao Conselho
Nacional de Seguros Privados,
que aprovou o reajuste. Vale res-
saltar que em 2009 houve redu-
ção dos valores para ônibus e mi-

cro-ônibus e não houve reajuste
para motos e caminhões. Em
2010 não houve aumento no va-
lor pago para nenhuma catego-
ria, porque os recursos arrecada-
dos no período foram suficientes
para o pagamento de indeniza-
ções correntes e projeções, o que
não ocorre hoje. Observe-se ain-
da que o Seguro DPVAT a ser pa-
go pelos veículos de transporte
coletivo de passageiros em 2011,
por exemplo, é inferior em R$
84,03 ao que era pago em 2007.
AMANDA LOPEZ
amanda.lopez@approach.com.br
São Paulo

BOAS-FESTAS

O Estado agradece e retribui os
votos de feliz Natal e próspero
ano-novo de Aldo Rebelo, Anto-
nio Rochael Jr. e família, Carlos
Roberto Gomes, Cia Arte Cultu-
ra, Cier Ltda., Claudio e Ana Sina-
ra Spilla e Emerson Luiz Cury.

Proteger o agricultor
que de fato produz é
proteger o consumidor e
o vigor da economia

Deixem a agricultura trabalhar

É uma colcha de
retalhos com 11 artigos,
1 anexo de 16 páginas,
30 diretrizes e metas

Novo plano para a Educação

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. A3.




