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Pouco é comentado,
nas análises sobre
a greve dos profes-
sores federais, so-
bre o conúbio en-
tre reitores e gover-

no. É preciso examinar tal elo
para entender os entraves insti-
tucionais e financeiros que ori-
ginaram o movimento grevista.

A autonomia universitária
não vai além da letra, na Consti-
tuição de 1988. Fora as universi-
dades paulistas – cuja base autô-
noma é um decreto do Executi-
vo estadual –, no Brasil os câm-
pus sofrem rígido controle do
Ministério da Educação (MEC)
e os reitores são escolhidos de
modo plebiscitário. As lutas pe-
los cargos fazem com que na
eleição reitoral impere o “é dan-
do que se recebe”. Como os mu-
nicípios, as formas acadêmicas
dependem de tratos oligárqui-
cos e acertos com ministérios.
Em eleições presidenciais essa
anomalia se confirma no apoio
ilegal de reitores aos palacia-
nos. Em 27/10/2004 Luiz Inácio
da Silva recebeu apoio de 55 ins-
tituições de ensino superior.
Na audiência ilegal estavam os
ministros da Educação, da Pre-
vidência e da Casa Civil. O en-
contro de 2004 foi o segundo
entre reitores e Presidência.
Em 5/8/2003, segundo impor-
tante dirigente universitária,
“pela primeira vez tivemos uma
reunião de caráter político en-
tre o nosso sistema e o presiden-
te da República” (fonte: MEC,
no site Universia Brasil,
http://www.universia.com.br). O
procedimento foi repetido na
escolha da atual presidente.

Ilegalidade para apoiar candi-
datos oficiais, subserviência
diante do governo, uso de car-
gos para fins político-eleitorais.
Os monopólios da ordem públi-
ca pelo Executivo trazem inefi-
cácia ao câmpus, entravam ini-
ciativas de pesquisadores e do-
centes. Os responsáveis pelo
ministério confessam que sem
os municípios e as universida-
des nada pode ser feito para me-
lhoria administrativa e pedagó-
gica no plano federal. Quando
ministro, Fernando Haddad ad-
mitiu que o Plano de Desenvol-
vimento da Educação (PDE)
não trouxe reflexos significati-
vos ao ensino superior: “O go-
verno federal sozinho não con-
seguiria enfrentar os entraves
educacionais do País. Era preci-
so o envolvimento de todos os

Estados, municípios e universi-
dades” (Haddad admite que PDE
ainda não mudou ensino supe-
rior, Universia, 19/5/2008).

Quandonotamos ocomporta-
mento dos reitores citados aci-
ma, podemo-nos inquietar com
os frutos do comércio entre eles
e os palácios. Ao contrário das
universidades europeias ou nor-
te-americanas,onde a guerra pa-
raconseguir recursos ocorre en-
tre grupos acadêmicos (quem
vence consegue verbas do Esta-
do ou dasempresas), nas univer-
sidades federais, como nos mu-
nicípios, a passagem das verbas
aos benefícios segue a via oligár-
quica e partidária. O reitor deve
atrairdeputados federais e sena-
dores, obtendo o favor político
a ser pago com fidelidade ao go-
verno. Cada recurso novo é ne-

gociado na boca do Orçamento.
As oposições consentidas po-
dem ajudar na bacia das almas.
O prestígio reitoral, no Executi-
vo e no Congresso, nos últimos
tempos tem sido raro. O dinhei-
ro não está garantido. O que ex-
plica, em parte, as greves.

Interessa aos dirigentes o jo-
go dos oligarcas nos gabinetes
ministeriais. Ali se determina o
prestígio do reitor ou do seu gru-
po. Prefeitos em plano microló-
gico, eles buscam verbas. No iti-
nerário dos recursos vêm o fa-
vor e as “conversas políticas”.
Ao se prenderem no xadrez bu-
rocrático e partidário, os reito-
res são obrigados a aceitar a len-
tidão e as regras que amesqui-
nham ensino e pesquisa, come-
çando com os baixos salários. A
rede cortesã tolhe iniciativas
dos câmpus, mas gera no seu in-
terior a ilusão da democracia
eletiva, com abstração dos fins
científicos e pedagógicos.

O dogma das eleições que as-
segurariam legitimidade às Rei-
torias trouxe resultados desas-
trosos. A experiência da Univer-
sidade Federal de Santa Catari-
na (UFSC) é importante, pois
ela se repete a cada nova eleição
nos câmpus federais. Nas elei-
ções “todos os nomes sufraga-
dos pelas urnas pertenciam às
forças políticas que vinham diri-
gindo a UFSC desde a sua cria-
çãoe que mantinham com os go-

vernos militares uma convivên-
cia pacífica ou um apoio entu-
siasta. (...) O processo eleitoral
não possibilitou, portanto, co-
mo esperavam ou aspiravam as
forças de oposição ao regime mi-
litar, neste caso as organizações
dos docentes, servidores técni-
co-administrativos e estudan-
tes, que grupos políticos não ali-
nhados com as elites locais e na-
cionais pudessem ocupar os
mais altos cargos da universida-
de” (Waldir José Rampinelli, O
Preço do Voto – Os Bastidores de
uma Eleição para Reitor).

Na universidade, nenhum
mandato popular ou divino legi-
tima o exercício do pesquisador/
docente ou pesquisador/estu-
dante. Sóa retidão ética e o saber
fornecem autoridade acadêmi-
ca. Se um reitor se mostra alheio
à produção da ciência e do ensi-
no e age servilmente perante o
governo, temos apenas um em-
baixador do poder no câmpus.
Se, além disso, ele traz para o in-
terior da instituição universitá-
riaos interesses dos partidos po-
líticos,surgealgomanifestamen-
te nocivo à universidade.

Nos últimos tempos, Reito-
rias que assumem semelhante
lógica surgem em colunas políti-
cas e de polícia, ligadas ao uso
errôneo de recursos públicos.
Para entender o fato importa
examinar a estrutura do Estado
brasileiro e os costumes que ela
ocasiona. Sem autonomia, go-
vernadores, prefeitos, reitores
são elos de uma cadeia (a da li-
sonja servil) que rege a vida polí-
tica brasileira. É quase impossí-
vel mudar a forma de poder que
centraliza as políticas públicas
no Executivo federal. Mas nas
universidades vivem intelec-
tuais que dominam saberes e
práticas as mais sofisticadas.
Eles poderiam elaborar planos
de autonomia compatíveis com
os padrões da pesquisa científi-
ca, humanística e de ensino. Se
não o fizeram e não o fazem, é
por cumplicidade. Aí, nada mais
pode ser dito, porque entramos
no terreno do realismo míope e
oportunista, fonte de muitos ri-
sos e de muitas lágrimas para a
cidadania brasileira.

✽

FILÓSOFO, PROFESSOR DE ÉTICA

E FILOSOFIA NA UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE CAMPINAS

(UNICAMP), É AUTOR, ENTRE

OUTROS LIVROS, DE 'O CALDEIRÃO

DE MEDEIA' (PERSPECTIVA)

OBrasil está assu-
mindo a presi-
dência do Mer-
cosul no mo-
mento mais de-
licado do grupo

nos últimos 21 anos. A crise de-
flagrada em Mendoza, na Argen-
tina, com a suspensão do Para-
guai e a inclusão da Venezuela
terá profundas consequências
sobre o funcionamento do Mer-
cosul nos próximos anos, caben-
do ao Brasil administrar até de-
zembro os primeiros meses des-
sa situação inédita.

Os desafios e incertezas colo-
cados pela ausência do Para-
guai e pela presença da Venezue-
la com direito a voto darão à pre-
sidência do Brasil uma caracte-
rística especial e bem distinta
das exercidas até aqui.

No tocante aos temas econô-
micos e comerciais, herdados
de reuniões anteriores, dificil-
mente poderão ser concluídas
as conversações sobre inova-
ção, integração produtiva, inter-
ligação de centros de pesquisa,
a criação de uma agência de
ciência e tecnologia, assim co-
mo o fundo de garantia de pe-
quenas e médias empresas, cria-
do em Mendoza, e a possível ins-
talação de escritório regional
de aduanas com sede no Rio de
Janeiro.

O reinício das negociações
com a Venezuela sobre a defini-
ção dos compromissos assumi-
dos no Protocolo de Adesão terá
prioridade. Foi constituído um
grupo de trabalho com a Vene-
zuela, que deverá concluir a defi-
nição dos prazos para a entrada
em vigor da Tarifa Externa Co-
mum, para a liberalização do co-
mércio comos parceirosdo Mer-
cosul, para a incorporação dos
regulamentos e normas aprova-
dos pelo bloco ao ordenamento
jurídico venezuelano.

Não menos importante, se-
rão negociados prazos para a
aceitação da nomenclatura de
produtos do Mercosul (hoje a
Venezuela aplica a nomenclatu-
ra do Grupo Andino), além da
aprovação dos acordos comer-
ciais firmados pelo Mercosul
com o Egito e com a Autoridade
Palestina e Israel, tendo em
mente que Hugo Chávez rom-
peu relações com Tel-Aviv.

O grupo, a partir do último
dia 12 de agosto, terá 180 dias,
prorrogáveis por mais seis me-
ses, para concluir seus traba-
lhos. A expectativa brasileira –

aparentemente corroborada
por declarações de Chávez – é
de que o processo esteja concluí-
do até o final do ano, já que o
Protocolo de Adesão foi ampla-
mente discutido até 2008. No-
vos prazos terão de ser ajusta-
dos e o governo de Caracas terá
de tomar decisões políticas
quanto à participação nos fun-
dos do Mercosul, como o Fo-
cem (recursos para obras de in-
fraestrutura),quedeveráser am-
pliado e revisado, e ao acordo
com Israel, com relações rompi-
daspela Venezuela. Deverá tam-
bém ser examinada a adesão da
Venezuela ao Acordo de Alcan-
ce Parcial n.º 18, que incorpora o
Tratado de Assunção à Aladi, ba-
se legal para que as preferências
tarifárias concedidas pela Vene-
zuela não se estendam aos de-
mais países aladianos.

Talvez com o objetivo de
atrair o setor privado, crítico do
ingresso da Venezuela, deverá
ser criado o Fórum Empresa-
rial, que passará a reunir-se em
paraleloaos encontros presiden-
ciais do Conselho do Mercosul.

O Brasil terá de coordenar,
durante a sua presidência, o in-
gresso de novo membro, visto
que o Equador, convidado, já
aceitou. A adesão da Bolívia, do
Suriname e da Guiana deverá fi-
car para mais tarde. Nesse parti-
cular, certamente serão discuti-
dos critérios mais flexíveis – a

exemplo do que ocorreu com a
Venezuela – para a incorpora-
ção de outros países ao bloco.
Parece clara a intenção de am-
pliar o Mercosul para incluir to-
dos os países sul-americanos, o
que poderá coincidir com a com-
posição da Unasul e propiciar a
fusão de ambos.

A agenda externa do grupo,
em sua nova composição – acor-
do com a União Europeia e o
Canadá e a oferta da China de
ser feito um estudo de viabilida-
de sobre um eventual acordo de
livre-comércio com o Mercosul
–, também deverá ser examina-
da, com poucas possibilidades
de avanços por causa das barrei-
ras protecionistas argentinas e
das dificuldades da indústria
brasileira.

O Mercosul entra decidida-

mente em nova fase. Os temas
políticos e sociais certamente
serão ampliados (pacto social,
cidadania, nova composição do
Parlamento).

Menor país do Mercosul, o
mais pobre e extremamente de-
pendente da economia brasilei-
ra, o Paraguai não tem alternati-
va e não deverá abandonar o blo-
co. O Executivo paraguaio en-
viou ao Congresso o Protocolo
de Adesão da Venezuela e amea-
ça tomar uma série de medidas
de natureza política, como le-
var a decisão de suspendê-lo à
Corte Internacional de Justiça
de Haia, não ceder a energia ge-
rada em Itaipu ao Brasil, confor-
me o tratado que regulou a cria-
ção da hidrelétrica binacional,
aproximar-se dos EUA, cogitar
do ingresso na Aliança do Pacífi-
co (acordo entre Chile, México,
Peru e Colômbia) e outras. Difi-
cilmente, contudo, o governo
de Assunção terá condições de
levar a cabo essas bravatas na-
cionalistas, mais para consumo
interno do que com intenção de
criar uma crise com seus princi-
pais vizinhos.

No caso do rompimento do
Tratado de Itaipu, que prevê a
cessão da parte não utilizada
dos 50% da energia que cabe ao
Paraguai, além de não ter a
quem vendê-la, pois não exis-
tem linhas de transmissão para
a Argentina ou o Chile, o Brasil
poderia reagir vigorosamente
por ser um assunto de seguran-
ça nacional, uma vez que 20%
da energia é consumida na área
mais industrializada, no Sul e
no Sudeste do País. O Congres-
so paraguaio, se rejeitar o in-
gresso de Chávez, criará uma si-
tuação que, a partir da sua rein-
tegração ao Mercosul depois
das eleições presidenciais, em
abril de 2013, levará o país ao
confronto com a Venezuela e os
demais membros do Mercosul.
O entendimento do governo
brasileiro é que Assunção não
poderá questionar as decisões
tomadas pelo bloco no período
de suspensão, em especial a ade-
são da Venezuela.

O grande desafio para o Bra-
sil – agora, na presidência do
Mercosul, e também no futuro
– será administrar as frustra-
ções e os ressentimentos do pe-
queno Paraguai.
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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)

A presidência brasileira
do Mercosul

Fórum dos Leitores

Universidades federais,
para além das greves

O BRASIL NA OLIMPÍADA
Medalha de latão

Após quatro anos da campanha
olímpica em Pequim, que trouxe
para o País 15 medalhas, e investi-
mentos que subtraíram alguns mi-
lhões dos cofres públicos, direcio-
nados ao Comitê Olímpico Brasi-
leiro (COB), o Brasil fechou a
Olimpíada de Londres com 17 pó-
dios conquistados, apenas dois a
mais que na China. O que pode-
mos tirar de conclusão dos fatos?
Simples: tanto o governo federal
como o COB merecem medalha
de latão em planejamento e exe-
cução de uma política esportiva
para o Brasil. Ora, com um mon-
tante de recursos para o esporte
mais modesto do que o arranjado
pelas autoridades brasileiras, os
britânicos obtiveram mais que o
triplo do total das nossas meda-
lhas! O governo parece não ter a
menor noção de como elaborar
um plano de estímulo à prática
de diversas modalidades esporti-
vas por nossas crianças e ao COB

falta habilidade na gestão das ver-
bas adicionais auferidas ao longo
dos últimos ciclos olímpicos. Re-
sultado: inexistência de cultura
esportiva, de apoio aos nossos
atletas e de bons resultados – que
serviriam de incentivo às novas
gerações e conspirariam favora-
velmente não só para fazer do
Brasil uma potência olímpica,
mas também um lugar com me-
lhor qualidade de vida para os
nossos filhos e netos.
HENRIQUE BRIGATTE
hbrigatte@yahoo.com.br
Pindamonhangaba

COB x governo

Sobre a reportagem Avaliação de
resultados causa crise (13/8, A1), é
evidente, que o governo federal
tem de procurar o resultado do in-
vestimento de R$ 100 milhões no
bolso dos integrantes do COB, e
não no desempenho dos atletas.
ULYSSES F. NUNES JUNIOR
ulyssesfn@terra.com.br
São Paulo

Preço das medalhas

Quanto custou cada medalha que
o Brasil ganhou? Exceto o vôlei fe-
minino, o investimento nas gran-
des estrelas não teve o retorno es-
perado – e os ingleses se assusta-
ram com o gasto de mais de € 13
bilhões. Com todo o atraso, des-
vios e incompetência, o que nos
espera em 2016? A “presidenta”
afirmou: “Faremos muito me-
lhor!”. Preparem seus bolsos e o
estômago, pois ninguém sabe
quanto isso custa e os responsá-
veis não têm o menor interesse
em informar ao povo brasileiro.
ALBERTO B. C. DE CARVALHO
albcc@ig.com.br
São Paulo

A grande aposta

Finda a Olimpíada, ficou provado
que os esportes ditos amadores
devem ser nossa grande aposta,
pela dedicação dos atletas. As au-
toridades precisam dar especial

atenção a eles, pois podem e de-
vem ser nossa grande chance de
obter medalhas, o que a Inglater-
ra fez e deu certo. Espero que os
responsáveis comecem a olhar pa-
ra isso já. E a conseguir verbas pa-
ra podermos mostrar ao mundo
que somos, sim, capazes e compe-
titivos. Na nossa casa temos de
mostrar nossa cara de vencedo-
res, que somos, sem dúvida.
ANTONIO JOSÉ G. MARQUES
a.jose@uol.com.br
São Paulo

Para 2016

Faço apenas uma observação:
que a presidenta Dilma e o minis-
tro dos Esportes leiam a entrevis-
ta do Joaquim Cruz ao Estadão.
PAULO BOGACIOVAS
tarsobogaciovas@globo.com
São Paulo

Balanço

O final da Olimpíada trouxe para

nós, brasileiros, sentimentos dife-
renciados: no sábado pela manhã,
a desilusão com a derrota de nos-
sa seleção de futebol; já à tarde, a
euforia com a vitória das meninas
do vôlei. Quando olhamos para o
quadro de medalhas, volta-nos a
frustração. Estar atrás de nações
desenvolvidas e com grande in-
fraestrutura esportiva é até aceitá-
vel. Mas é simplesmente incom-
preensível estar atrás da Coreia
do Sul, que nos anos de 1950 foi
praticamente destruída pela guer-
ra, tem uma população equivalen-
te a 10% da nossa, um território
comparável ao Estado do Paraná
e hoje é uma economia pujante.
Sem falar em Coreia do Norte –
também envolvida na guerra e
que ainda é pobre –, Ucrânia, No-
va Zelândia, Irã, Jamaica e Cuba.
Quando a Bandeira Olímpica foi
passada ao prefeito do Rio e su-
biu o nosso Pavilhão aos acordes
do Hino Nacional, voltou-nos a
satisfação. Apagadas as luzes, no
entretanto, assaltam-nos as nos-
sas dúvidas: por que este país, tão
grande e rico, ainda não ocupou o

seu lugar no contexto das na-
ções? Seria culpa de nossos des-
mandos? Por que há aqui tantas
injustiças (precatórios, impostos,
etc...), tão faladas e nunca corrigi-
das? Será que vamos fazer um pa-
pelão em 2016? Meu Deus, pode-
ria ser tudo tão diferente...
SÉRGIO CUNHA
sermeg2000@yahoo.com.br
São Paulo

‘Jamaica abaixo de 10 s’

O investimento da Jamaica nos
esportes, principalmente no atle-
tismo, tem que ver com uma polí-
tica bem-sucedida de “fixação”
dos estudantes no ambiente esco-
lar, o que estamos longe de conse-
guir aqui, no Brasil. Hoje a Jamai-
ca, apesar do seu ínfimo PIB, já
tem um IDH maior que o brasilei-
ro. Acho que devíamos contratar
um jamaicano para o Ministério
dos Esportes!
GERSON BRANCO
gersonbranco@gepco.com.br
Guarulhos
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O grande desafio do
País será administrar os
ressentimentos e as
frustrações do Paraguai

No xadrez burocrático e
partidário, reitores têm
de aceitar as regras que
amesquinham o ensino
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




