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SINAIS PARTICULARES

Conforme noticia-
do pelo Estado
(13/9), os resulta-
dos do Exame Na-
cional do Ensino
Médio (Enem)

mostraram que as escolas públi-
cas de ensino médio, mais uma
vez, ficaramno fim da fila. Diante
dos maus resultados, o ministro
da Educação, Fernando Haddad,
afirmou:“Às vezes, condiçõesso-
cioeconômicas explicam mais o
resultado da escola que o traba-
lho do professor”. A afirmação
encontra respaldo nos pesquisa-
dores em educação, que desta-
cam a importância que tem um
ambiente familiar mais escolari-
zadono desenvolvimento educa-
cional dos jovens.

Com isso, ocorre no Brasil um
grave paradoxo educacional, em
que os alunos das famílias mais
ricas, que estudaram em escolas
particulares,entram nas institui-
çõespúblicas,enquantoos oriun-
dos das camadas mais pobres,
que estudaram em escolas públi-
cas,vãopara as instituiçõesparti-
culares, já que não conseguem
vencer a disputa do vestibular.
Além disso, os primeiros estu-
damdegraça,enquantoossegun-
dostêmde pagarasuamensalida-
de. O sistema não poderia ser
mais cruel.

Dessa forma, é totalmente es-
perado que esse impacto socioe-
conômicoocorratambémnaedu-
cação superior, ou seja, é natural
que as universidades públicas,
por receberem alunos com me-
lhorformação,tenhamdesempe-
nho melhor que as instituições
privadas, que recebem os menos
afortunados, ainda que existam
algumaspoucasfaculdades euni-
versidades particulares de elite.

E a diferença não está apenas
na bagagem intelectual do aluno.
De acordo com os dados do Inep/
Ministério da Educação (MEC),
72% dos alunos da rede privada
de educação superior estudam à
noite, enquanto 62% da rede pú-
blica estudam de dia. Não há co-
mo esperar o mesmo desempe-
nho acadêmico de pessoas que
passam o dia todo trabalhando
duro e precisam estender sua jor-
nada até tarde para estudar, com-
parando com os que não traba-
lham e apenas estudam.

Mas, ainda assim, quando se
trata de avaliar a educação supe-
rior, o MEC não se vale da mes-
ma explicação. As instituições
mal avaliadas são punidas pelo
governo com redução de vagas,
fechamento de cursos e limita-
ções na sua expansão. Ou seja, no
ensino médio, as instituições
(públicas) mal avaliadas são
apoiadas para superar suas difi-
culdades, mas na educação supe-
rior as instituições (particula-

res) mal avaliadas são punidas e
não recebem nenhum apoio.

Exemplo dessa incoerência es-
tá na recente divulgação pelo
MEC das novas normas do
BNDES, definindo que só podem
ter acesso ao financiamento as
instituições bem avaliadas. Não
podem contar com o banco, as-
sim, justamente as que mais pre-
cisam de apoio para fortalecer
seus laboratórios e bibliotecas,
mesmo considerando que não é
dinheiro dado, é emprestado. O
curioso é que para os demais seg-
mentos da economia o BNDES
nãovinculaofinanciamentoàpo-
sição que as empresas ocupam
em rankings, basicamente consi-
dera a capacidade de a empresa
honrar o pagamento da dívida.

Outro ponto a ser destacado é
que o ranking divulgado pelo
MEC não poderia sobrepor-se às
visitas in loco das comissões de

avaliadores, processo que ocorre
com regularidade em todo o Bra-
sil.QuandooMECcriouesseran-
king (baseado em índices conhe-
cidos como CPC e IGC), era para
ser somente uma ferramenta de
triagem, pois, como existem
mais de 25 mil cursos superiores
no Brasil, não dá para visitar to-
dos. Seriam, então, visitados so-
mente os mal avaliados.

Todavia, de um tempo para cá,
o que era para ser preliminar se
tornou definitivo e o MEC não
aguardamaisosresultadosdasvi-
sitasin loco, impondoantecipada-
mente diversos tipos de limita-
çõesepunições,combaseapenas
no resultado do ranking. O MEC
alega que se trata de uma “ação
cautelar”, mas o punido não tem
direito a defesa nem recurso na
esfera administrativa. Não há se-
quer uma advertência prévia,
com tempo para a instituição sa-
nar suas limitações. Resta-lhe so-
mente a longa estrada judicial.

Além disso, os critérios de ava-
liação do ranking do CPC/IGC
são mais rigorosos do que o exigi-
do pelas diversas leis aprovadas
no Congresso Nacional. Por
exemplo, a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação (LDB, Lei n.º
9.394/96) define que as universi-
dades devem ter um terço do cor-
po docente com título de mestre
ou doutor. Mas há inúmeros ca-
sos de cursos que cumprem tal
proporção, mas ficam com nota
insuficiente nesse requisito no
ranking. Ou seja, várias institui-
ções que estão 100% dentro da
conformidade legal passaram a
ser punidas pelo MEC, que pas-
sou a legislar por meio de resolu-
ções, portarias e notas técnicas, o
mesmo expediente adotado pelo
governo federal via medidas pro-
visórias, tão criticadas pelos de-

fensores da separação dos papéis
do Executivo e do Parlamento.

Não existe nada errado em se-
rem punidas instituições que não
têm seriedade nos seus compro-
missos educacionais. Ninguém
pode ser contra isso. Mas a regra
precisa ter respaldo nas leis do
Parlamento e tem de valer de for-
maigualparaqualquertipodeins-
tituição, seja ela pública ou priva-
da. Nenhuma instituição pública
de educação superior mal avalia-
da teve redução de vagas ou qual-
quer outra limitação. Segundo o
MEC,elas têm“ritopróprio”.To-
das as restrições, sanções e puni-
ções mencionadas se aplicam ex-
clusivamente ao setor privado.

Para o setor privado criar uma
universidade são necessários
mais de 15 anos de investimentos
e o cumprimento de uma série de
normas. Para o setor público bas-
ta uma canetada da Presidência.

Queixas como essa facilmente
são interpretadas como tentati-
vas das instituições particulares
desefurtaremaseuscompromis-
sos com a qualidade, o que não é
verdade. O desejo é mostrar que
por trás do discurso fácil da bus-
ca pela qualidade e de chavões
como “educação não é mercado-
ria”muitasvezesseocultamposi-
ções anacrônicas, que nunca se
conformaram em ver a iniciativa
privada ter a presença de desta-
queque temhoje naeducação su-
perior brasileira.
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O aniversário de
uma pessoa da
minha família
produziu uma
situação inte-
ressante que, a

meu ver, serve de parâmetro pa-
ra entendermos o que socieda-
de brasileira pensa sobre as
questõesambientaisetrabalhis-
tas no campo. Por duas oca-
siões, no decorrer do aniversá-
rio, meus primos e eu debate-
mos ambos os temas com pro-
fundidade. Minha família não é
em nada diferente das outras de
classe média com profissionais
denívelsuperioreacessoàinfor-
mação, no Brasil. Se naquele mi-
crouniverso houve um interes-
se espontâneo das pessoas em
debater temas que são comple-
xos e, aparentemente, estão dis-
tantes do dia a dia de cada um,
chego à conclusão de que esse
interesse está mais dissemina-
do na sociedade do que normal-
mente imaginamos.

Vou ainda mais longe nessas
conclusões. Tenho participado
– e ajudado a promovê-las – de
discussões sobre temas e desa-
fios relacionados ao agro brasi-
leiro. Boa parte dessas discus-
sõesécentradanasquestõesam-
bientais e trabalhistas. O esfor-
ço de promover debates é uma
via de mão dupla: de um lado,
buscamos trazer a realidade do
agro para a sociedade, com o ob-
jetivo de fazê-la entender que a

relação dessa área com o meio
ambiente e com o trabalho rural
não pode ser vista sob um prisma
unicamenteurbano equetal rela-
çãogeraconsequênciaseconômi-
casrelevantesparao setorprodu-
tivo; e, de outro, captamos o que
a sociedade espera do agro nas
duasquestõeseprocuramos esti-
mular o setor produtivo a apre-
sentar suas ações e limitações de
forma transparente.

Grande parte dos debates em
que estou envolvido tem associa-
çõesdeclasse,empresas,ONGse
pesquisadores como partes inte-
ressadas. Ou seja, predominam
pessoas iniciadas e com interes-
sesdiretos notema.E,pela amos-
tra da discussão com meus pri-
mos,percebiqueestamosdesper-
diçandoachance deampliarode-
bateparaumpúblicoseminteres-
ses econômicos ou ideológicos
notema,masigualmenteinteres-

sado em ser informado e em ex-
por suas visões. Diferentemente
do grupo engajado, o debate com
o público “desinteressado” mi-
gra para uma solução de consen-
so mais rapidamente.

Vamos à substância do assun-
to. O debate começou com um
primo que é médico e genro de
umprodutorempresarialnoCen-
tro-Oeste. Conhecedor das pro-
priedades do sogro, seus argu-
mentos giravam ao redor de dois
pontos: a necessidade de promo-
ver a reforma do Código Flores-
tal e as dificuldades enfrentadas
pelos produtores para atender às
exigências legais nas questões de
condições de trabalho. No caso
do Código Florestal, ele revelou
preocupação com a obrigação de
recuperação das reservas legais,
o que levaria a uma perda de pro-
duçãoeprejudicariatodaaecono-
mia da região. Da minha parte, fui
solidárioaesseargumentoeinsis-
ti que essa é uma das razões que
me levam a apoiar uma reforma.
Jáoprimoecolegaagrônomo,en-
volvido com projetos de agricul-
tura sustentável, obviamente,
não está confortável com essa re-
forma, porque julga que ela redu-
zirá muito as exigências de con-
servação que hoje são de respon-
sabilidade dos produtores.

O primo genro de produtor
também argumentou sobre as
questões trabalhistas, mostran-
do familiaridade com as normas
que regem as condiçõesdotraba-
lho no campo. As normas, defen-
deu ele, deveriam ter sido elabo-
radas com o objetivo de induzir
os produtores a investir em me-
lhores condições, em vez de bus-
car equipará-las com as regras do
trabalhador urbano. Tendo em
vista que a melhoria das condi-
ções de trabalho, sobretudo nas

propriedades administradas de
formaprofissional,éumarealida-
de–mesmoque possahaver mui-
to por fazer –, eu também defen-
di tais argumentos. Adicionei a
isso uma informação técnica que
é parte do resultado de um estu-
doquefizemosrecentemente,in-
dicando que uma limitação im-
portante para os produtores é
cumprir a jornada de trabalho e
horas extras no período de co-
lheitadasafra.Admiti que,aome-
nos nesse quesito, é preciso re-
pensar a legislação.

Várioscontrapontosaessaspo-
sições foram apresentados. Ou-
tro primo, também médico, com
experiência em fiscalizar condi-
ções de trabalho, demonstrou
concordar que há uma melhoria
ocorrendo.Eleinsistiu, noentan-
to, na necessidade de regras bem
definidas, porque o setor agrope-
cuáriotemumhistóricodemanu-
tenção das condições de trabalho
abaixo de padrões aceitáveis. Seu
ponto é que foram a legislação rí-
gidaeafortefiscalizaçãoqueleva-
ram o setor agropecuário a elevar
seus padrões. Sem entrar na dis-
cussão da maior ou menor rigi-
dez, vi que seu argumento segue
na direção de que o elevado grau
de exigência da legislação é fruto
do que se via no campo quanto às
condições de trabalho. Ou seja, a
desconfiança do Estado em rela-
ção aos produtores, ao definir le-
gislações rígidas, decorre do pas-
sado do setor, que não se mos-
trou capaz de implementar tais
melhorias por conta própria.

Engenheiro de formação e
com experiência em programas
de moradias público-populares,
outroprimofezcoroaoargumen-
to acima, puxando o caso dos tra-
balhadoresdaconstruçãocivil.Is-
to é, lembrando que existem ou-
tros setores da economia que
também precisam melhorar os
padrões de condições de traba-
lho. Um quarto primo, dentista,
enquanto escutava a nossa defe-
sa das melhorias em curso no se-
tor, também insistiu na ideia de
queosprodutoresnãofariamme-
lhorias nas condições de traba-
lho de forma voluntária.

Minha conclusão é que existe
um ambiente favorável na socie-
dadepararefletirsobre asexigên-
cias impostas ao agro nas ques-
tões ambientais, já em curso nas
negociaçõesda reforma do Códi-
go Florestal, e das condições de
trabalho. Se o agro for capaz de
dialogar e expor as suas limita-
ções para cumprir as exigências
que colocam sobre o setor um
custo desproporcional em rela-
ção ao restante da sociedade, ou
que foraminspiradas no meiour-
bano, a sociedade verá com bons
olhos as suas propostas.
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Percepções familiares
do rural
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Avaliação do ensino
superior, triste realidade

CORRUPÇÃO
Boi Barrica

Ao ler a decisão do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) de invali-
dar as provas contra a família Sar-
ney, lembrei-me de uma máxima
popular: “Bom advogado conhe-
ce a lei. O melhor advogado co-
nhece o juiz”.
LUIZ BIANCHI
luizbianchi@uol.com.br
São Paulo

Provas são provas

Se todas as instituições estão do-
minadas e aparelhadas por “cum-
panheiros” cegos e fiéis, se são ile-
gais as interceptações telefônicas
para determinados cidadãos inco-
muns, se as decisões de CPIs e co-
missões de ética são sempre ten-
denciosas e corporativistas, se a
colcha de retalhos que se tornou
a jurisprudência deste país não

consegue mais dar conta do que é
justo, ético e moral, está na hora
de uma iniciativa popular, nos
moldes da Lei da Ficha Limpa, pa-
ra a moralização das instituições
e da administração pública.
VICTOR GERMANO PEREIRA
victorgermano@uol.com.br
São Paulo

Derrubada

Ok, as escutas foram ilegais. Mas
e as provas, as evidências, os ex-
tratos bancários? Tudo isso foi
forjado para incriminar os pobres
indefesos?
CARMINE MAGLIO NETO
carminemaglio@yahoo.com.br
São Paulo

Manchete sonhada

Com relação ao editorial de on-
tem (A3) a manchete ideal seria:
STJ sacode o clã Sarney. Mas pare-

ce que o sistema judiciário que po-
derá sanar esse duradouro proble-
minha brasileiro pertence a outra
esfera, de natureza metafísica.
FREDERICO R. HRDLICKA
frh@techmaster.ind.br
Cotia

UNE

O STJ acode o clã Sarney ou, na
realidade, dá proteção total aos
clãs lulista e sarneyísta? A UNE
poderia manifestar-se nas ruas e
tentar fazer algo pelo País e pelo
povo brasileiro, contra a corrup-
ção, não fosse hoje apenas um
tentáculo petista palaciano
ALCYR PEREIRA
consultor-ap@hotmail.com
Igarapava

A mordaça da pretensão

Sarney não é só poderoso, mas
também pretensioso, indicando

ministros facilmente. Será que
ele pretende crer no poder de ca-
lar, novamente, nosso Estadão,
como fez o Sarneyzinho?
DECIO FRANCO DE ALMEIDA
bdfpartners@uol.com.br
São Paulo

Sinhô

Eu gostaria muito de saber o que
o sinhô Sarney sabe de tão impor-
tante que deixa todos os podero-
sos nas sua mãos.
ALBERTO SOUZA DANEU
albertodaneu.health@uol.com.br
Osasco

Poder

Será que o sr. Sarney, para ter tan-
to poder, não sabe de alguma coi-
sa sobre o assassinato de Celso
Daniel e Toninho do PT que nós,
simples mortais, não sabemos?
CARLOS NORBERTO VETORAZZI

cnorbertovetorazzi@yahoo.com.br
São José do Rio Preto

Entre amigos

Ação que investiga aliado de Ro-
mero Jucá chega ao Supremo. En-
tão os senhores não devem preo-
cupar-se, pois está tudo em casa.
BORIS SPIGHEL
boris.spighel@uol.com.br
São Paulo

DEMOCRACIA NO MUNDO
Liberdade ainda que tardia

Na excelente entrevista com cien-
tistas políticos publicada sob o tí-
tulo A liberdade que nos une, no
Estadão de domingo (J4), salta
aos olhos a necessidade de insti-
tuições políticas, porém apartidá-
rias, que ajudem a resgatar a con-
fiança na Justiça, indicar corre-
ções de rumo nas políticas públi-
cas, garantir direitos fundamen-

tais, leis e contratos, extinguir pri-
vilégios, etc., etc., papel que a im-
prensa livre e desengajada vem
tentando cumprir muito bem,
mas não atinge a estrutura do Es-
tado democrático. Como os políti-
cos não têm interesse nisso, já
que teriam de prestar contas (de
maneira transparente), respon-
der a processos (que nunca transi-
tam em julgado) e cumprir as pe-
nas (quase sempre alternativas),
pergunto: se não existe igualdade,
há liberdade? Será mesmo que o
regime autoritário é coisa do pas-
sado? Com a palavra, o sr. minis-
tro da Justiça.
JOÃO GUSTAVO RACCA
jgracca@terra.com.br
São Paulo

MONTADORAS
Preços dos carros

Lendo as declarações do sr. presi-
dente da Anfavea, publicadas no
Estado de ontem, de que as mon-
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Dilma Rousseff

LEO MARTINS

O debate com o público
‘desinteressado’ migra
mais rapidamente para
uma solução de consenso

Regras têm de valer de
forma igual tanto para
as instituições privadas
como para as públicas
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