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P assados dois meses
do governo Dilma,
já é possível uma
primeira avaliação,
evidentementepre-
liminar, da nova

presidente e de suas medidas.
Umaprimeiraconstataçãoseim-
põe: ela age com luz própria,
abandonando discretamente,
mas seguramente, o papel de
criatura que lhe estava reserva-
do. As suas diferenças em rela-
ção ao governo anterior são visí-
veis e podem ser classificadas
em dois grandes grupos, um de
estilo e forma, outro de conteú-
do propriamente dito.

No que diz respeito ao primei-
ro, convém ressaltar as suas ra-
ras aparições púbicas, dedican-
do-se àgestão, o queé certamen-
teaprimeirafunçãodeumgover-
nante. Não mais temos as apari-
ções cotidianas do ex-presiden-
te Lula, que confundia a arte de
governar com um palanque elei-
toral constante. Esse traço se
acentuou nos últimos anos e se-
manas de seu mandato, como se
aansiedade de ter de deixaro po-
derlheatingisseaindamais.Mui-
tas de suas declarações eram in-
coerentes e contraditórias. Ago-
ra, a mudança de estilo é total,
pois a presidente Dilma pesa
suas aparições públicas e trans-
mite mensagens por seus asses-
sores e ministros, resguardando
a sua própria imagem. Evita con-
flitos e não traz as brigas para si.

Entende que sua tarefa básica
– ade ser a administração – passa
pordespachosecontroledosmi-
nistros, equacionando outro
grande problema, o de ministros
queagiamemseusdomíniospró-

prios como se fossem senhores
feudais. Observa-se que os novos
(e velhos) ministros agem dife-
rentemente, evitando declara-
çõesquedestoemdoqueconside-
ram as concepções da presidente.
Na ausência delas, a cautela pas-
sou a ser uma virtude.

No quediz respeito ao segundo
grupo, há mudanças de conteúdo
em curso, embora a nova presi-
dente aja com prudência, para
não descontentar o seu mentor. É
bem verdade que a mudança de
estilo pode ser uma simples mu-
dançadeforma,maselapodesina-
lizar também para questões subs-
tanciais. Citaria duas que mere-
cem atenção: relações exteriores
e ajuste fiscal.

Um dos pontos mais critica-
dos, para não dizer mais detestá-
veis, do governo anterior foi a co-
nivência com as piores ditaduras
do planeta, num desprezo mani-

festoparacomaquestãodosdirei-
tos humanos. As brincadeiras de
péssimo gosto com opositores
cubanos e iranianos, alguns à bei-
ra da morte, foram o ápice de um
processo que em muito contri-
buiuparamacularaimagemexter-
nadoPaís. Hoje,ironicamente,os
“amigos”e “irmãos” do presiden-
te Lula estão caindo num salutar
efeito dominó nos países árabes e
muçulmanos, com seus povos se
insurgindo contra seus respecti-
vos tiranos, alguns sanguinários
do pior tipo, como Kadafi na Lí-
bia. Quem criticava era porque
não entendia nada da política ex-
terna brasileira. Os resultados es-
tãoàvista,bastaperguntaraospo-
vos árabes. Felizmente, a nova

presidente não está sendo
vítima do oportunismo,
pois se levantou contra o
apedrejamento das mulhe-
res no Irã, sinalizando con-
cretamente, antes dos le-
vantes árabes, que haveria
uma inflexão da política ex-
terna brasileira em matéria
de direitos humanos.

Outro ponto que merece
ser destacado é a sua preo-
cupaçãocom o ajuste fiscal,
o que se traduz pelo corte
anunciado de R$ 50 bilhões
e por uma postura firme na
negociação e aprovação do
novo salário mínimo. É
bem verdade que o corte
anunciado não foi aindade-
talhado nem se sabe se o
atual governo continuará a
maquiar suas contas via fi-
nanciamentos ao BNDES
pormeioderecursosdoTe-
souro e outras medidas se-
melhantes.No entanto,um
crédito deve ser dado à no-
va presidente.

Sobreanegociaçãodova-

lor do salário mínimo e sua regra
de concessão, o novo governo foi
firme com centrais sindicais que,
no governo anterior, tinham se
acostumado a ditar políticas, sen-
do recebidas no tapete vermelho.
Aonãoveremmaisotapeteesten-
dido, rebelaram-se e alguns diri-
gentes sindicais chegaram às
raias da má educação, num com-
portamento absolutamente con-
denável.Algunsnãosouberamen-
tender a mudança que, no entan-
to, a médio prazo lhes é muito fa-
vorável. O PT agiu com absoluta
responsabilidade, atuando como
um partido de governo, que não
fazoposiçãoasimesmo.Nãohou-
veaquiesquizofrenia,comoparti-
do adotando uma política de res-
ponsabilidadefiscal,independen-
temente de que esta corresponda
ou não às suas bandeiras históri-
cas.

Contudo, os tucanos e a oposi-
çãoemgeralderamumtristeespe-
táculo de irresponsabilidade,
comprejuízostambéminstitucio-
nais. O que o governo e o PT fize-
ram foi seguir uma marca do go-
verno Fernando Henrique de res-
ponsabilidade fiscal. As oposi-
ções,entretanto,quenopoderse-
guiram essa mesma linha, agora,
por razões meramente eleitorais,
adotaram uma postura infantil,
sendocontraparaseremsimples-
mente do contra, nada avançan-
dodesubstantivo.Nãoforampoli-
ticamente responsáveis. Se tives-
semsido,teriamvotadocomogo-
verno, aperfeiçoando o mecanis-
mo de reajuste, aceitando o valor
propostoeabrindoumnovocami-
nho de negociação que tem como
valor maior o bem do País.

Se tivessem sido responsáveis,
teriam contribuído para um novo
panorama institucional. Do pon-
to de vista das ideias, diria que te-
riamaberto umcampode “social-
democratização”, com o PT iden-
tificando-se mais com essa con-
cepção e os tucanos agindo con-
soanteconcepçõesque dizem de-
fender. Haveria uma saudável in-
flexão de ambos os lados. O ga-
nho de um campo por assim dizer
“social-democrata”, por exem-
plo, se traduziria por menores
concessões que o próprio gover-
no, na ausência de colaboração
das oposições, é obrigado a fazer
ao fisiologismo e à corrupção. Se
houvesse um diálogo baseado em
ideias e em efetivas medidas para
governar, os grupos que vicejam
nadefesadeinteressesosmaispe-
quenos e mesquinhos não teriam
comoprosperar.Urgequeumno-
vo campo político se instaure en-
tre nós, que reúna partidos da si-
tuação e da oposição, visando a
criar um ambiente salutar, cujo
maior proveito seja o bem públi-
co. E a oposição é também por is-
so responsável.
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B aseado no mérito e
no esforço pes-
soal, o vestibular
tem e teve um pa-
pel importante na
seleção dos alunos

nas universidades públicas.
Atualmente, porém, não há dú-
vida de que esse modelo padece
de problemas sérios. Grande nú-
mero de estudantes, principal-
mente aqueles oriundos das es-
colas públicas, potencialmente
aptos para o curso superior em
boas universidades, são excluí-
dos de uma competição equitati-
va, ou nem mesmo se candida-
tam, porque os mecanismos de
preparação para esses exames
competitivos são claramente
determinados pelas condições
socioeconômicas.

Neste ano, paralelamente ao
vestibular tradicional, a Univer-
sidade Estadual de Campinas
(Unicamp) dá início a uma nova
forma de selecionar alunos que
hoje são excluídos ou têm chan-
ce reduzida no sistema tradicio-
nal de seleção, sem abdicar do
mérito acadêmico: o Programa
de Formação Interdisciplinar
Superior (ProFIS), que, sem pre-
juízo da forma tradicional de se-
leção de alunos da Unicamp –
que é o vestibular –, cria 120 no-
vas vagas, destinadas exclusiva-
mente aos alunos que mais se
destacaram na sua formação es-
colar nas escolas públicas de
Campinas.

Nessa primeira experiência, o
critério utilizado foi a nota do
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). No futuro, outras
formas de avaliar a formação
continuada do estudante pode-
rão ser adotadas. Por exemplo, a
nota obtida ao longo dos três
anos do ensino médio, que vá-
rios dados apontam como tal-
vez o melhor fator preditivo do
desempenho do estudante na
universidade.

É importante ressaltar que so-
mente o primeiro ou os dois pri-
meiros alunos de cada escola
são classificados, assegurando
que todas as escolas públicas de
Campinas sejam representadas.
Trata-se de um programa-pilo-
to e, conforme os resultados
que apresentar, o número de va-
gas do ProFIS poderá ser amplia-
do nos próximos anos. Dados re-
centes indicam que mais da me-
tade das escolas públicas de ensi-
no médio da cidade não tem ne-
nhum de seus alunos entre os
matriculados na Unicamp.

Além de testar uma nova for-
ma de ingresso na universidade
pública de qualidade, o ProFIS
visa a oferecer aos estudantes
uma visão geral do conhecimen-
to universitário, antes de eles se
decidirem por uma carreira es-

pecífica. Assim, o programa pre-
vê que, durante dois anos, os es-
tudantes cursarão disciplinas
de caráter amplo, em todas as
áreas do conhecimento: cursos
especialmente organizados pa-
ra que, além da formação cultu-
ral e científica, se preparem pa-
ra escolher a sua área específica
de formação acadêmica e profis-
sional. Após esses dois anos ini-
ciais, eles escolherão um dos
cursos já existentes na
Unicamp, e o preenchimento
das vagas será realizado com ba-
se no seu desempenho nas disci-
plinas obrigatórias que com-
põem o programa.

Não se trata, portanto, de
uma mera proposta de aumento
de vagas, tampouco de uma for-
ma de reduzir a competitivida-
de, mas sim de criar um novo
modelo de seleção para alunos
de graduação e de experimentar

uma nova resposta a um dos
principais desafios apresenta-
dos à universidade contemporâ-
nea: formar jovens dotados de
cultura ampla e espírito científi-
co, capazes de realizar julga-
mentos críticos e independen-
tes e preparados para o exercí-
cio da cidadania e para o mundo
do trabalho.

A formação geral na universi-
dade é um tópico cada vez mais
reconhecido em todo o mundo e
também no Brasil como extre-
mamente importante em nosso
tempo, em que as principais ri-
quezas dos países são a extensão
do conhecimento e a capacida-
de de inovação tecnológica. Ofe-
recer formação geral no nível
universitárionão é uma ne-
cessidade decorrente ape-
nas das alterações no per-
fil das escolas de ensino
médio, mas também do fa-
to de que o conteúdo cres-
cente das diversas áreas
do conhecimento não po-
de ser acomodado dentro
de um programa tradicio-
nal de graduação profissio-
nalizante de quatro ou cin-
co anos.

Da forma como se estru-
tura o ensino superior ho-
je em nosso país, a escolha
definitiva do curso é feita,
muitas vezes, sem uma vi-
são mais ampla dos vários
campos do conhecimento
e até mesmo daquele sele-
cionado. O resultado é
que os formandos das uni-
versidades terminam por
se verem imersos no com-
petitivo mercado de traba-
lho com 21 ou 22 anos, sem
possibilidade de ampliar
seus conhecimentos para
além de disciplinas técni-

cas de seu curso.
Não surpreende, portanto,

que muitos utilizem os conheci-
mentos adquiridos na universi-
dade para exercer uma profis-
são outra, diferente da sua área
de formação técnica: vários da-
dos disponíveis mostram que
aproximadamente metade dos
profissionais regulamentados
não atua em sua área de forma-
ção. Ou seja, a exigência de uma
precoce definição profissional
produz um efeito curioso: a uni-
versidade termina por ser, sob
esse ponto de vista, uma manei-
ra pouco eficiente de oferecer
formação não especializada pa-
ra mais de metade dos egressos.

É certo que a resolução dos
problemas do ensino superior
no País depende da implanta-
ção de eficientes políticas públi-
cas, que devem incluir, além do
incremento na qualidade do en-
sino médio, a expansão e a diver-
sificação do ensino superior pú-
blico. Também é certo, no entan-
to, que cabe à universidade apre-
sentar soluções conceituais pa-
ra o enfrentamento das graves
questões da educação pública
no Brasil.

Esse é o escopo do ProFIS.
Por meio dele, a Unicamp, sem
abrir mão do critério de mérito
acadêmico, acaba de criar um
curso inovador, que explora no-
vos métodos de acesso à univer-
sidade e busca proporcionar a
formação geral e qualificada in-
dispensável para a atuação de
profissionais capazes de raciocí-
nio independente e crítico, dota-
dos de responsabilidade técni-
ca, ética e social e com conheci-
mentos adequados para contri-
buir para o progresso da socieda-
de brasileira neste século.
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REITOR DA UNICAMP

SINAIS PARTICULARES

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Luz
própria
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Nova forma de ingresso e
educação na universidade

ENERGIA ELÉTRICA
Venha a nós...

A Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) informou que a
mudança na cobrança de um en-
cargo poderá encarecer as contas
de luz este ano em pelo menos
R$ 1 bilhão. Nenhuma palavra,
porém, sobre os R$ 7 bilhões co-
brados a mais da população, de
2002 a 2009, por causa de erros
das concessionárias. Quando é
para cobrar, tudo é automático;
quando é para devolver, esquece!
SÉRGIO APARECIDO NARDELLI
sergio9@ig.com.br
São Paulo

Tratado de Itaipu

Oportuníssimas as colocações de
Cláudio Sales, presidente do Ins-
tituto Acende Brasil, sobre o “pa-
triótico” requerimento de urgên-
cia do líder do governo na Câma-

ra dos Deputados para a votação
da alteração do Tratado de Itaipu
(Itaipu: conta extra de R$ 5 bi pa-
ra o Brasil?, 23/2, B2). Aprovadas
as mudanças propostas, além de
prejudicar futuras integrações
energéticas, como bem lembrou
Cláudio Sales, o Brasil estará dan-
do ao Paraguai um presente cor-
respondente ao custo dos 36 ca-
ças supersônicos que a presiden-
te Dilma adia o quanto pode por
exigência orçamentária. Por es-
sas e por outras irresponsabilida-
des os brasileiros pagam, segun-
do a FGV, a terceira maior tarifa
industrial do mundo.
NILSON OTÁVIO DE OLIVEIRA
noo@uol.com.br
São Paulo

Insanos

Depois de ler o artigo de Cláudio
Sales fiquei ainda mais apreensi-
va com relação à sanidade dos ci-
dadãos que atualmente fazem

parte da Câmara dos Deputados.
Se pensam em dar de presente
R$ 5 bilhões ao Paraguai, a troco
de nada, por que tanto debate-
ram R$ 5, R$ 10 ou R$ 35 de au-
mento do salário mínimo brasilei-
ro? Nós, pagadores de impostos,
estamos abandonados. Eles só
chegam com a conta e não apre-
sentam o serviço...
RAQUEL LUCAT
raquellucat@uol.com.br
São Paulo

VALE E PETROBRÁS
Resultados de 2010

Saíram os balanços de 2010 da
Vale e da Petrobrás, ambos com
lucros superiores a R$ 30 bilhões.
Particularmente, confio mais no
de registro contábil da Vale do
que no de “movimento oscilató-
rio” da Petrobrás.
SERGIO S. DE OLIVEIRA
marisanatali@netsite.com.br
Monte Santo de Minas (MG)

BRASIL
Ou a maré sobe ou encalha

No Brasil, a união de uma buro-
cracia sufocante com uma aristo-
cracia política doutorada em cor-
rupção exerce o papel de uma di-
tadura comum. Num simulacro
de democracia, esse arranjo é
complementado por um Con-
gresso voltado para si próprio,
imerso em privilégios nababes-
cos, inteiramente alheio às neces-
sidades do País e avesso a quais-
quer reformas que venham a arra-
nhar o status quo. O Brasil, assim,
mais parece um grande transa-
tlântico que navega penosamen-
te e que, esporadicamente, lança
um escaler para aliciar e recolher
oportunistas daqui e dali. Todo
mundo sabe, no entanto, que a
tendência é encalhar de vez e que
já passou, há muito tempo, a ho-
ra de a maré subir por aqui e ex-
pulsar os ratos que provocam o
sobrepeso.

JOSÉ B. NAPOLEONE SILVEIRA
nenosilveira@aim.com
Campinas

REFORMA POLÍTICA
Melhoria honesta

Para sanear a política brasileira,
precisamos ter um sistema eleito-
ral que responsabilize e compro-
meta mais o parlamentar com a
sua base. O voto distrital pode
ser uma solução nesse sentido,
especialmente se as bases distri-
tais dos partidos puderem indi-
car quem terá a legenda. Com cer-
teza esse sistema é a possibilida-
de de uma renovação na nossa
política. Não acredito que o voto
distrital resolva todos os nossos
problemas de representativida-
de, mas sem dúvida será um bom
começo visando a uma melhoria
honesta.
REYNALDO PEREIRA
rpereira.bh@uol.com.br
São Paulo

Bases fortalecidas

O voto distrital fortalecerá as ba-
ses dos partidos e, consequente-
mente, a democracia. Ele certa-
mente aumentará o interesse da
população pela política, porque
as indicações para a legenda se-
rão das bases, e não mais da cúpu-
la dos partidos.
FILIPE CARVALHO
filipe_rcarvalho@hotmail.com
São Paulo

POVO NAS RUAS
Quando convém

Bastou um pequeno aumento
nas tarifas dos ônibus em São
Paulo e lá vieram os estudantes
com suas bandeiras vermelhas.
Estranho muito tudo isso, por-
que, quando nossos parlamenta-
res se deram um aumento sala-
rial escorchante, não se ouviu na-
da dos tais estudantes. Concordo
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Discretamente, Dilma
abandona o papel
de criatura que lhe
estava reservado

A Unicamp experimenta
uma nova forma de
selecionar alunos hoje
excluídos da competição
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