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GUARACY MINGARDI

U
m mistério da his-
tória é aquilo que a
escritora Barbara
Tuchman chamou
de “marcha da in-
sensatez”. Num li-
vro com esse nome
ela mostrou casos
em que governos
supostamente sen-

satos apostaram em políticas desastrosas,
guiados pela inércia, teimosia ou falta de
quem interpretasse os sinais. No Brasil vi-
mos várias dessas marchas; duas deixaram
nódoas nas administrações dos últimos pre-
sidentes. A equipe de FHC ignorou as ca-
rências da geração de eletricidade até o últi-
mo minuto, o que levou ao racionamento
conhecido como “apagão”. Sob Lula, a crise
foi na aviação comercial, quando a falta de
estrutura deixou muita gente em solo. Os
críticos apelidaram a crise de apagão aéreo.

Como a história nunca se repete, a presi-
dente Dilma pode ter um apagão diferente,
o da segurança pública. Vários indícios dis-
so vêm sendo ignorados pela administra-
ção pública, principalmente no âmbito esta-
dual. O mais importante é a mobilização de
policiais de todo o País apoiando a PEC
(Projeto de Emenda Constitucional) que
elevaria os salários aos níveis da polícia do
DF, a mais bem paga. Posteriormente surgi-
ram modificações que diminuíram o impac-
to do projeto, criando um piso salarial e dei-

xando para lei complementar defini-lo.
Muitos, porém, mantêm a briga pela equi-
paração com os colegas de Brasília. O pro-
blema da PEC original é que nenhum gover-
nador aceita pagar a conta. Quebraria seu
Estado ou levaria a uma série de reivindica-
ções de outras categorias. Quanto à União,
resta saber se tem disposição ou bala na
agulha para arcar com parte das despesas.
O governador do Mato Grosso do Sul já se
pronunciou por uma divisão de custos.

Enquanto os policiais reivindicam, os Es-
tados diminuem gastos com segurança. O
anuário de 2010 do Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública mostra que em 2006 os Es-
tados gastaram 7,55% de sua arrecadação

com segurança, e esse número caiu para
6,92% em 2008. A União, por sua vez, au-
mentou o gasto de 0,95% para 1,23% no
mesmo período. Resumo da ópera: os poli-
ciais querem mais, os Estados gastam relati-
vamente menos e a União aumenta timida-
mente. Assim, a equação não vai fechar.

Há uma década que alguns Estados vêm
transferindo parte da carga da segurança
para a União. A bolsa-formação, por exem-
plo, é uma forma de subsidiar policiais que
ganham pouco. Com isso governos esta-
duais se desobrigam de aumentos salariais.
Passam o pepino para o governo federal. O
problema da bolsa é que é finita, tanto no
número de policiais que pode atender co-

mo no tempo. Além disso, o policiamento e
a investigação da maioria dos crimes, além
da manutenção de suas polícias, é atribui-
ção dos Estados, não da União.

O imbróglio já começou a produzir pro-
blemas. Neste ano já foram deflagradas qua-
tro greves: da PM da Paraíba, da Polícia Ci-
vil do DF, dos agentes penitenciários de
Alagoas e da Polícia Civil da Bahia. No caso
baiano, a motivação parece ser mais corpo-
rativa do que sindical – um policial foi mor-
to numa ação da corregedoria. Nos outros
casos o motivo foi salarial. E a mobilização
pode levar a novas paralisações, como mos-
tram os blogs mantidos por policiais.

É significativo que entre os grevistas
conste a Polícia Civil do DF, cujo salário é
o dobro daquele dos policiais civis paulis-
tas. Isso indica que o movimento não leva
em conta disparidades regionais. E tam-
bém não a diferença no contracheque de
membros de uma mesma instituição. Exis-
tem Estados onde o salário inicial do dele-
gado é cerca de R$ 9 mil e o dos agentes e
escrivães R$ 1.500, seis vezes menor.

Não há dúvidas de que muitos policiais
ganham pouco e têm razão em reivindicar.
É necessário negociar e abrir a carteira, le-
vando em conta as disparidades regionais e
institucionais, mas sem querer passar toda
a conta para o governo federal. Uma das
principais regras é que quem paga manda, e
nenhum governador quer abrir mão do co-
mando das polícias. Nem a União está dis-
posta a aumentar gastos num ano de con-
tenção. Mas se ficar só nisso, numa negocia-
ção de salários, perderemos uma oportuni-
dade de mudar o comportamento e a eficá-
cia policial. Os governos têm de discutir
em conjunto aumento salarial e de produti-
vidade, para a melhoria da atuação policial
tanto na prevenção como na repressão.
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D
os aprovados no
vestibular da Fu-
vest cujos nomes
constavam da pri-
meira lista de con-
vocados para ma-
trícula, na capital
e no interior,
24%, por algum
motivo, deixaram

de matricular-se em diferentes cursos da
USP e desistiram de suas vagas. Uma segun-
da chamada foi feita e já agora uma tercei-
ra. Pode parecer estranho que 2.562 pes-
soas aprovadas para ingresso na mais pres-
tigiosa universidade brasileira e uma das
cerca de 200 mais importantes do mundo
tenham desistido do privilégio por nada.
As razões apresentadas tanto pela USP
quanto pelo MEC e pelos cursinhos, na ver-
dade, nada explicam: multiplicação de va-
gas nas universidades federais, escolha de
vagas com base nos resultados do Enem e
as bolsas concedidas pelo ProUni para in-
gresso em escolas superiores particulares.
Esses seriam, eventualmente, motivos para
não tentar o vestibular na USP, porque
mais seletivo. Mas não os motivos para ob-
ter uma vaga através do vestibular mais exi-
gente e depois recusá-la.

Os 13% de desistência semelhante, em
2005, já representavam uma incógnita que
pedia estudos e pesquisas, sobretudo para
sustentar medidas de economia de recur-
sos públicos no supostamente mau investi-
mento em vagas que não serão preenchidas
ou o serão com estudantes que não obtive-
ram o melhor resultado no processo seleti-
vo. Ou então para desenvolver uma econo-

mia mais ampla de apoio a alunos que es-
tão ingressando ao mesmo tempo na idade
adulta e na universidade e relutam em assu-
mir um compromisso que poderá custar-
lhes mais do que podem, apesar de universi-
dade pública e gratuita.

Notícia da Folha de S. Paulo informa que,
dos 19 cursos com índice superior a 40% de
renúncia à matrícula, 16 estão no interior.
Vários são os fatores que podem contribuir
para a desistência. O mais provável é o de
que os candidatos tenham feito inscrição
em mais de um vestibular e em outros cur-
sos de seu maior interesse em outras uni-
versidades. Dos inscritos no vestibular de
2009, 68% pretendiam fazê-lo também em
outras universidades, incluídas as públicas.

Renúncias têm havido até em cursos de

grande procura, na capital. Dos três cursos
de maior procura e de maior prestígio, di-
reito, engenharia e medicina, não foi pro-
priamente pequeno o índice de renúncia ao
direito de matrícula na primeira chamada –
respectivamente 11,6%, 19,7% e 5,7%. To-
dos cursos de alta disputa pelas vagas, com
respectivamente 19, 14 e 49 candidatos por
vaga. Seria, portanto, temerário inferir des-
ses indicadores que haja excesso de oferta
de vagas em relação à demanda. Sabemos
todos que a universidade não é um super-
mercado, cuja dinâmica siga as oscilações
do gosto e do consumo. Ao contrário, ela
tem se antecipado à procura, oferecendo
formação em função das carências que são
as da própria produção e distribuição do co-
nhecimento. É o que a USP tem feito com

as novas licenciaturas para formação de do-
centes para o ensino médio em campos
mais abrangentes da ciência.

A pesquisa que a Fuvest fez entre os ves-
tibulandos, em 2010, mostra a proporção
dos que se inscreveram em primeira opção
em determinado curso. Em direito, o curso
foi primeira opção para 57,9% dos inscritos
para o diurno e apenas para 28,9% dos apro-
vados para o noturno. Medicina, o curso
com maior número de candidatos por vaga,
não foi primeira opção para 11,4% dos vesti-
bulandos que para ele se inscreveram. E en-
genharia da produção, na Escola Politécni-
ca, foi primeira opção para 41% dos aprova-
dos. Ser chamado para um curso de segun-
da e terceira opção certamente representa
uma frustração suficiente para estimular a
renúncia à vaga e até a evasão posterior.

Uma universidade como a USP vai além
da graduação. Envolve um complexo de
compromissos e projetos também, e sobre-
tudo, na pesquisa e na pós-graduação. O
prestígio da USP é medido por critérios
que envolvem esse conjunto denso: os re-
sultados das pesquisas, as publicações, as
participações de seus pesquisadores em
reuniões científicas dentro e fora do Brasil,
a formação de novos doutores. Não é ca-
sual que a USP esteja praticamente entre
as 200 mais importantes universidades do
mundo, no ranking do Times Higher Educa-
tion, de Londres. Com o esclarecimento da
instituição que o prepara de que ela está
muito perto de retornar à lista: no ranking
de 2005 a USP estava em 196º lugar e em
2007 em 175º lugar. A instituição sublinha
que ela “esteve muito perto de entrar na lis-
ta das 200 instituições deste ano”. E desta-
ca que, no Brasil, provavelmente, apenas
no Estado de São Paulo há universidades
de classe internacional. Lembro que a USP,
a Unicamp e a Unesp têm docentes em tem-
po integral, com doutorado, significativo
desempenho em pesquisa e fundos adequa-
dos do governo, o que se deve sobretudo à
Fapesp. O deslocamento da USP e de mui-
tas outras universidades do mundo se deve
ao aumento da competição pelas melhores
colocações. A Alemanha emplacou apenas
três universidades entre as cem primeiras.
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Alerta de apagão policial

Nem sempre
a preferida

Paralisação
ilegal

Indícios apontando para uma crise na segurança pública, como a mobilização de policiais
de todo o País por salários iguais aos do DF, vêm sendo ignorados pelas administrações

QUINTA, 10 DE MARÇO

SEXTA, 4 DE MARÇO

Dos 10.652 nomes aprovados na 1ª chamada do
vestibular para a Universidade de São Paulo
(USP), 2.562 (ou 24%) não fizeram a matrícula.
O MEC atribui o fato ao aumento de vagas nas
federais, à seleção via Enem e à concessão de
bolsas e financiamentos aos estudantes.

A Procuradoria-Geral da Paraíba entrou com
ação pedindo a ilegalidade da paralisação dos
policiais, decretada dia 28. A procuradora-chefe
do Estado, Livânia Farias, diz que o governo
acionou a Justiça para assegurar a prestação de
um serviço considerado essencial à população.

PAULO LIEBERT/AE

Obrigado,mas
preferioutra
Dos aprovados para a USP, 2562 desistiram.
Explicações oficiais e de cursinhos nada explicam

Orgulho. Gustavo, com a mãe, Maria Antonieta, não trocaria de faculdade

Cobrança. PMs de Pernambuco pedem resposta sobre equiparação à Polícia Civil
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