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Entra governo, sai
governo,eseman-
tém o vilipêndio
ao ensino médico
noBrasil.OMinis-
tério da Educação

(MEC) autorizou, em junho, a
criação de mais nove cursos de
medicina particulares, com 800
vagas no total, sendo 520 nas Re-
giões Sul e Sudeste, onde hoje já
se concentram 72% dos médi-
cos brasileiros. As novas escolas
estão nas cidades de Votuporan-
ga (60 vagas) e São José do Rio
Preto (160 vagas em dois cur-
sos), no Estado de São Paulo; Be-
lo Horizonte (120 vagas) e Be-
tim (120 vagas), em Minas Ge-
rais; e Londrina (60 vagas), no
Paraná.As demaisficam no Reci-
fe (120 vagas), Cajazeiras, na Pa-
raíba (60 vagas), e Salvador
(100 vagas).

Ao ler esses números, é sim-
ples constatar quão infundado
se apresenta o argumento de
que seriam necessárias mais es-
colas de medicina porque há ci-
dades e regiões que não contam
com esses profissionais. Falácia.

Provavelmente, nenhum dos
médicos que vierem a se formar
num desses novos cursos priva-
dos vai trabalhar numa cidade
ou região carente de médicos.
Eles farão, sim, parte de um sis-
tema saturado de profissionais
de medicina nas instituições de
melhor qualidade. Disputarão
acirradamente vagas emprogra-
mas de residência médica e pou-
cos conseguirão ser seleciona-
dos. Resistirão a trabalhar na pe-
riferia dos grandes centros on-
de estudaram. Se vierem a fazê-
lo, perderão muitas horas de sua
vida no trânsito e estarão sujei-
tos a todo tipo de cobrança e vio-
lência nas unidades de saúde.
Precisarão fazer muitos e mui-
tos plantões para somar uma re-
muneração razoável, que nem
sequer de longe será suficiente
para cobrir, em médio prazo, as
altasmensalidades pagas àfacul-
dade. Não se sentirão atraídos a
começar a vida profissional
num local distante, sem garan-
tias trabalhistas e semperspecti-
va de mobilidade, com o tempo,
para instituições de sua prefe-
rência. Acabarão tendo múlti-
plos empregos e vínculos, precá-
rios, sem conseguirem se dedi-
car à prática médica da maneira
que sonharam. Sem consegui-
rem estudar de forma continua-
da. Sem conseguirem cuidar de
si mesmos. Esperando que, um

dia, o trabalho médico venha a
ser valorizado no serviço públi-
co e pelos planos de saúde. Sabe-
se lá quando...

Se essa é a realidade dos
atuais médicos jovens, o que se
dirá a respeito dos futuros pro-
fissionais? E o MEC foi além:
anuncioupublicamenteque pre-
tende criar mais 2.415 vagas em
cursos de medicina já existen-
tes e em outros a serem abertos
até 2014. Em defesa da saúde
dos cidadãos e da qualidade do
exercício da medicina do Brasil,
a Associação Médica Brasileira
(AMB), a Associação Paulista de
Medicina (APM) e o Conselho
Regional de Medicina do Estado
de São Paulo (Cremesp), com
apoio das sociedades de especia-
lidade, repudiaram em nota ofi-
cial a intenção do ministério.

Atualmente, já temos 196 es-
colas médicas no País, soman-
do 16.892 vagas. Sete delas fo-
ram criadas em 2011, sendo cin-
co particulares, uma municipal
e uma estadual. Este ano, além
das nove já mencionadas, foi
criada uma federal em feverei-
ro. No quadro geral, são 82 cur-
sos públicos (federais, esta-
duais e municipais), ante 114 pri-
vados, criados, principalmente,
de 1967 a 1970 (auge do período
militar), de 1997 a 1999 (segun-
do mandato do governo Fernan-
do Henrique Cardoso) e desde
2002 até nossos dias (governos
Lula e Dilma Rousseff).

No Estado de São Paulo há 36
escolas médicas, sendo a grande
maioria particular (26). O total
de vagas é de 2.633, o que repre-
senta 15,6% do número geral em
todo o País. Novamente, a
maiorparte dessas vagas é priva-
da: 65%. Chama a atenção que
esse cenário se tenha agravado
nos últimos dez anos, quando
foram abertos 12 novos cursos,
todos privados, mais que do-
brando as vagas particulares
existentes até então. A interes-
ses de quem o Executivo se tem
empenhado em atender? Os da-
dos estão todos disponíveis no
site www.escolasmedicas.com.br.

Além do mais, temos clareza
de que uma política de “trans-
bordamento” não será capaz de
levar e fixar médicos em regiões

periféricas. O caminho, insis-
tentemente ignorado pelos ges-
tores, é a valorização do traba-
lho médico e a criação de uma
carreira de Estado para esses
profissionais, nos moldes do Po-
der Judiciário.

Curioso é que, embora anun-
cie sem pudor ou justificativa
plausível a proliferação de esco-
las médicas, o MEC não mencio-
na nada sobre o que será feito
com os cursos de má qualidade,
o que se comprova nas notas do
Exame Nacional de Desempe-
nho de Estudantes (Enade).
Das 141 instituições avaliadas
na última edição, 23 (quase
17%) tiveram notas entre 1 e 2 e
nenhuma obteve a nota máxi-
ma (5). O ex-ministro da Saúde
Adib Jatene, convidado para
presidir uma comissão de espe-
cialistas responsável por ava-
liar essas escolas, desistiu após
meses e meses de diversas visi-
tas técnicas, pareceres, termos,
estabelecimento de critérios
e... nenhum avanço.

Por outro lado, o Exame do
Cremesp, realizado voluntaria-
mente desde 2005, passa a ser
obrigatório já a partir deste
ano, por determinação da Reso-
lução n.º 239, recém-publicada.
A aprovação ainda não será re-
quisito para que o novo médico
obtenha o seu registro profis-
sional e, portanto, possa prati-
car a medicina. Mas o fato de
todos se submeterem à prova
será fundamental para que um
retrato mais exato da formação
médica em São Paulo seja ex-
posto à sociedade.

Desde a fase voluntária, os ín-
dices de reprovação já choca-
vam a opinião pública. Agora te-
remos mais uma prova de que
escolas sem condições míni-
mas de realmente “formar” mé-
dicos representam grave risco
para a saúde da população e
põem em xeque tanto o sistema
público quanto o suplementar.

Assim, o foco da discussão é a
qualidade, e não mais apenas a
quantidade. É um ato de cidada-
nia cobrar das autoridades com-
petentes uma proposta clara,
factível e eficiente para avaliar
essas escolas e exigir a estrutu-
ra necessária ao ensino/aprendi-
zagem em níveis adequados.
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PAULISTA DE MEDICINA

No fim de semana
circulou uma no-
tícia escalafobéti-
ca: um grupo de
advogados vincu-
lado ao Partido

dos Trabalhadores (PT) teria a
intenção de tentar impedir, por
vias judiciais, o emprego da pala-
vra mensalão nos órgãos de im-
prensa. Aqui, no Estado, a infor-
mação apareceu no sábado, dia
4, em reportagem de Débora
Bergamasco (página A6). Outra
nota, esta na Folha de S.Paulo,
no domingo, trouxe um adendo
providencial: a direção do PT
afirmou que a iniciativa não foi
adotada por nenhuma instân-
cia oficial da legenda. Melhor as-
sim. Seria preocupante se um
partido político acalentasse
projetos de cercear o vocabulá-
rio das pessoas; agora, que um
agrupamento de indivíduos in-
vista nessa linha, bem, isso de
vez em quando acontece. No fu-
turo próximo, a prevalecer o
bom senso nas instituições, o in-
tento fará parte do anedotário
político. No futuro distante, te-
rá sumido da memória.

Mesmo assim, o episódio me-
rece algumas linhas.

De saída, é preciso reconhe-
cer: ninguém há de gostar de ser
chamado de mensaleiro. Nin-
guém se orgulha disso. Mensa-
lão é, indiscutivelmente, um ter-
mo que carrega um estigma pe-
sado, corrosivo, impiedoso, ma-
culando a imagem do PT e do
governo Lulade modo cumulati-
vo e perverso. Embora também
exista o mensalão mineiro, que
é tucano da gema, assim como o
mensalão do DEM, foi ao PT que
a palavra ficou mais associada.
Portanto, é natural que aqueles
que ainda guardam afeto pelo
partido queiram livrá-lo desse
carimbo que indica tenebrosas
transações, além de caixa 2, cor-
rupção e vergonha.

Reconheçamos, ainda, que os
incomodados têm sido alvo de
uma artilharia violenta de 2005
para cá. Andam machucados, o
que é compreensível, e protes-
tam. Falam como se fossem víti-
mas de uma forma agigantada
de bullying, ainda que não usem
o termo. Consideram injusta e
descabida essa pecha que o PT
passou a carregar e, na visão de-
les, a imprensa é a principal de-
tratora do partido. Em suas ma-
nifestações, os queixosos costu-
mam acusar a grande imprensa
–entendida por elescomo se fos-

se uma unidade, um organismo
coeso – de se valer dessa alcu-
nha diabólica, mensalão, com o
fim teleológico de implodir a re-
putaçãodosícones petistasetor-
nar inviável o futuro do próprio
partido. Estão pelas tampas.

O interessante, aqui, é que,
ao menos em parte, têm um pou-
co de razão. Embora a institui-
ção da imprensa não seja esse
todo uno e indivisível que su-
põem, os reclamantes não es-
tão de todo errados em seu diag-
nóstico. De fato, foi na impren-
sa que a alcunha maldita fez sua
carreira. Desde que foi sapeca-
do por Roberto Jefferson na acu-
sação que fez contra seus desa-
fetos no governo Lula, o vocábu-
lo mensalão pegou como carra-
pato, como um apelido de esco-
la, desses que são capazes de
marcar um adolescente pelo
resto de sua vida. Nesse caso,
porém, o estrago não se limitou
aos muros da escola, mas se es-
palhou pelo mundo nas páginas
dos jornais.

Fora isso, eles erram – e er-
ram feio. Erram, para começar,
na identificação dos culpados.
Não foram os jornalistas que in-
ventaram esse termo. Ele nas-
ceu da luta sangrenta entre os
partidos da base governista. De-
pois, o próprio ex-presidente
Lula, quando terminou seu se-
gundo mandato alardeando
que iria provar que o mensalão

tinha sido uma farsa, tomou a
iniciativa de pôr mais lenha na
fogueira. Passou recibo, como
se diz. A briga prolongou-se e
hoje o tema virou uma grande
mania nacional, a ponto de, no
início da semana, ter ultrapassa-
do a novela Avenida Brasil no
Google e no Twitter.

Em suma, se essa palavra,
mensalão, ficou na pele do PT
como tatuagem, não foi por
obra de um conluio da assim
chamada grande imprensa, mas
em decorrência da guerra entre
os protagonistas diretos ou indi-
retos desse grande escândalo,
registrada por veículos jornalís-
ticos os mais diversos, seja em
textos que rechaçam o termo,
seja em artigos que o reprodu-
zem sem vacilar. Acima de tu-
do, a palavra mensalão ganhou

sua validade linguística em ra-
zão dos fatos.

Iniciado o processo do men-
salão no Supremo Tribunal Fe-
deral, esses fatos estão eviden-
tes. Mesmo nas falas de alguns
dos advogados dos réus eles fo-
ram reconhecidos: algum tipo
de ilícito houve nessa história
toda, nem que tenha sido ape-
nas a farta distribuição de di-
nheiros não contabilizados en-
tre figurões e figurinhas que
apoiavam o governo no Con-
gresso Nacional. Pois foi a isso
que se acabou chamando de
mensalão. É verdade que talvez
o mensalão não tenha sido pre-
cisamente mensal. Talvez te-
nha sido um “bimestralão”, ou
um “de-vez-em-quandão”, se
quisermos ser rigorosos nos in-
tervalos temporais. Mas que
houve um ilícito que resultou
em desaguadouros sazonais de
pequenas ou médias fortunas,
cuja origem era e continua sen-
do suspeitíssima, isso houve.

Neste ponto, vale um aviso
aosvigilantes de linguística:a su-
pressão autoritária de uma pala-
vra, se fosse possível, não elimi-
naria os fatos. Acontece que ar-
rancar palavras do imaginário
nacional é impraticável. Sonhar
com isso é uma espécie de delí-
rio totalitário justificado em
boas intenções. Sonhar com is-
so é desejar para o Brasil uma
ordem de trevas, vertebrada por
aquelas truculências imagina-
das por George Orwell em 1984,
em que a tirania mudava o senti-
do dos termos e adulterava os
acontecimentos históricos.

Para nossa sorte, a língua é
algo que o poder não consegue
controlar, não consegue se-
quer administrar, por mais que
tente e siga tentando. O poder
pode até inventar um idioma,
sem dúvida, mas jamais poderá
mandar nesse idioma depois
que ele começar a ser falado pe-
lo povo. “Quem cria uma língua
a tem sob domínio enquanto
ela não entra em circulação”,
ensinou Ferdinand de Saussu-
re. “Mas desde o momento em
que ela cumpre sua missão e se
torna posse de todos, foge-lhe
ao controle”.

Ainda bem que é assim. Na
língua que falamos mora a nos-
sa chance de liberdade. E de aca-
bar com todos os mensalões.
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JORNALISTA, É PROFESSOR

DA ECA-USP E DA ESPM
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JOÃO SOBREIRA DE
MOURA NETO

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)

Quanto a proibir
a palavra mensalão

Fórum dos Leitores

Onde vão parar os
alunos de medicina?

PETROBRÁS
Só no Brasil...

Lula, na Presidência, aproveitou-
se da boa-fé do eleitor, deixando-
se fotografar com as mãos sujas
de petróleo, como se a partir dali
nossos problemas energéticos es-
tivessem sanados. Pura balela, en-
ganação que agora está sendo re-
velada pela nova diretoria da Pe-
trobrás, que, obrigada por acertos
contratuais, mostra a realidade
dos poços secos. E, referindo-se
ao etanol, a sra. Graça Foster aca-
bou de descobrir a roda. Só falta
agora se acertar com os produto-
res do biocombustível, que não
são bobos e sabem aproveitar-se
dos subsídios governamentais,
sempre em benefício próprio.
ALOISIO ARRUDA DE LUCCA
aloisiodelucca@yahoo.com.br
Limeira

Poços secos

Ante os R$ 2,7 bilhões gastos pela

Petrobrás na exploração de 41 po-
ços secos, por mero erro estratégi-
co, concluímos que a mão suja de
petróleo que Lula exibia, todo
produzido de uniforme e capace-
te, não passava de dramatização
midiática. Mais uma prova de que
o governo do PT, em matéria de
gerenciamento da coisa pública,
só é eficiente em verbosidade ar-
dilosa, desperdício e desvios do
dinheiro do povo. Um dos nossos
maiores patrimônios, infelizmen-
te, a Petrobrás está chegando ao
fundo do poço... seco!
LEILA E. LEITÃO
São Paulo

Erro estratégico?

Será que a administração perigo-
sa e inconsequente do sr. José Ser-
gio Gabrielli, que se apropriou da
gestão da Petrobrás para fazer jo-
go político, não merece ser inves-
tigada por uma CPMI?
SERGIO S. DE OLIVEIRA
ssoliveira@netsite.com.br
Monte Santo de Minas (MG)

CPI abortada

Em 2009, quando a Petrobrás já
apresentava claros sinais de fra-
queza por causa do seu aparelha-
mento, indo em busca de socorro
financeiro, a oposição sugeriu
uma comissão parlamentar de in-
quérito para investigar a estatal.
Sugestão, aliás, que foi pronta-
mente recusada por sindicalistas
ligados à CUT e outros movimen-
tos subordinados ao governo fe-
deral, que classificaram uma CPI
da Petrobrás como manobra anti-
patriótica e irresponsável, tal co-
mo declarou Lula à época. Graças
à blindagem exercida pelo PT pa-
ra que não fossem identificadas
as causas do déficit da gigante bra-
sileira de petróleo, hoje temos a
estatal no vermelho do ParTido,
importando bilhões de dólares
por ano de gasolina e com prejuí-
zo de R$ 1,3 bilhão, o primeiro em
mais de dez anos. Pela falta de res-
peito com que trata esse bem que
pertence a todos brasileiros, o PT
provavelmente só devolverá a es-

tatal quando for decretada a sua
falência. Aí, sim, poderemos cha-
má-la novamente de “nossa Pe-
trobrás”. Sugestão de um acionis-
ta da empresa: fora, PT!
AMÂNCIO LOBO
amancio lobo@uol.com.br
São Paulo

Memória

A Petrobrás vem dando prejuízos
há muito tempo. Quem não se
lembra da venda de nossa refina-
ria a Evo Morales, da Bolívia, por
US$ 112 milhões – refinaria essa
em que investimos US$ 200 mi-
lhões –, e que o então presidente
Lulla comemorou? Um presiden-
te antipatriota!
ALBERTO NUNES
albertonunes77@hotmail.com
Itapevi

Mensalões

Além do câmbio, do reajuste de
preços e dos poços secos, não foi

mencionado um quarto fator que
contribui para esse lamentável
prejuízo na maior empresa do
País: o apadrinhamento político
nas estatais. Parece que a presi-
dente Graça Foster até tentou ar-
rumar a casa, mas encontra resis-
tência enfática de deputados e se-
nadores que ainda têm feudos na
Petrobrás, na BR e na Transpetro.
Talvez essa seja a briga mais difí-
cil. Afinal, quanto os partidos arre-
cadam com desvios nas estatais e
nos ministérios? Quantas deci-
sões são tomadas para favorecer
seus indicados? Com certeza, o
equivalente a muitos mensalões!
HERMÍNIA FARIA GUIMARÃES
herminiafaria@hotmail.com
Rio de Janeiro

Sem surpresa

O editorial As perdas avassalado-
ras da Petrobrás (7/8, A3) fala em
“surpreendente prejuízo” de R$
1,3 bilhão na Petrobrás. Descul-
pem-me, mas isso não é surpresa
alguma, pois há tempos essa em-

presa vem sendo vitimada pelo
empreguismo incompetente, que
é, sim, fato gerador de prejuízos.
O “custo Petrobrás” é absurda-
mente elevado, causado por inú-
meros equívocos. Não tivesse si-
do privatizada, a Vale hoje amar-
garia enormes prejuízos também,
pois estaria sendo administrada
nesse modelito dos “companhei-
ros”, cuja incompetência não é se-
gredo para ninguém.
ADEMAR MONTEIRO DE MORAES
ammoraes57@hotmail.com
São Paulo

Vermelho

Ainda bem que a Vale foi privati-
zada sob o governo FHC, senão
estaria no vermelho petista!
EDGARD GOBBI
edgardgobbi@gmail.com
Campinas

Desenvolvimento travado

Como disse o professor Jared Dia-
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●✽
EUGÊNIO
BUCCI

Por mais que se tente
e siga tentando, a língua
é algo que o poder
não consegue controlar

O foco da discussão é
a qualidade das escolas
médicas, e não mais
apenas a quantidade
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




