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O presidente Lula anunciou
na última semana que o gover-
no investirá quase R$ 600 mi-
lhões na construção de 40 no-
vos campi de universidades fe-
derais, sendo seis em novas
instituições. Sem dúvida, tra-
ta-se de iniciativa louvável. En-
tretanto é preciso levar em
consideração que na educa-
ção, como nas demais áreas so-
ciais, o custo maior não é o in-
vestimento de instalação, mas
a manutenção ao longo dos
anos, e nenhuma palavra foi di-
ta a este respeito. Não deixa
de ser curioso que ele faça es-
se anúncio no último ano de
seu governo, deixando a conta
para ser paga pelos próximos,
sendo seu apenas o bônus de
um anúncio que soa eleitorei-
ro. O mais grave, porém, é
que, ao mesmo tempo que
anuncia novas instituições,
seu governo deixa de cuidar
da expansão das matrículas
nas universidades federais
existentes, num total desres-
peito ao povo que as mantém
com o dinheiro dos impostos.
No final do ano passado, o
Instituto Nacional de Estudos

e Pesquisas Educacionais
(Inep), órgão do Ministério da
Educação, divulgou os dados
do Censo do Ensino Superior
referentes ao ano de 2004. Os
dados do censo são recolhidos
nos primeiros meses de cada
ano e refletem, portanto, o re-
sultado das medidas e políti-
cas adotadas no ano anterior.
Assim, os números de 2003 re-
fletem as políticas adotadas
até o final de 2002 (último ano
do governo FHC) e os de 2004,
as medidas adotadas em 2003,
ou seja, o primeiro ano do go-
verno do PT. Dessa forma, o
período correto para avaliar
as políticas do governo ante-
rior em relação às universida-
des federais é o compreendido
pelos censos de 1995 a 2003.
No governo FHC, a matrícu-
la nas universidades federais
passou de 353 mil para 567 mil
alunos, o que corresponde a
uma expansão total de 61% ou
de 6,1% por ano, emmédia, du-
rante os 8 anos. No primeiro
ano do governo Lula, a matrí-
cula total cresceu apenas
1,2%. Omais grave e sintomáti-
co foi o que ocorreu com as
matrículas nos cursos notur-
nos: em 1995 eram menos de
70 mil, passando a 145 mil em
2003, numa expansão total de
110% no período. Para que se
tenha uma idéia, apenas no úl-
timo ano do governo FHC con-
seguimos elevar emmais de 13
mil o número de alunos em
cursos noturnos. Pasmem os

leitores: o número de alunos
noturnos nas instituições fede-
rais de ensino superior dimi-
nuiu, em termos absolutos,
em cerca de 400 alunos no pri-
meiro ano do governo Lula!
Não é preciso lembrar que os
universitários que estudam à
noite são, em geral, os mais ca-
rentes, porque necessitam tra-
balhar durante o dia. Olhando
objetivamente, para eles o go-
verno Lula reduziu as oportu-
nidades de estudar numa uni-
versidade pública.
Em contrapartida, o núme-
ro de professores continuou a
crescer significativamente. O
censo de 2004 registra 2.333
professores ativos a mais do
que em 2003. Durante o perío-
do do governo FHC, o número
de professores também cres-
ceu, porém numa proporção
menor do que a expansão dos
alunos. Como conseqüência, a
relação aluno/professor nas fe-
derais subiu de 8,2 para 10,9
no período. No primeiro ano
do governo Lula, essa relação,
pela primeira vez desde 1995,
diminuiu para 10,5 alunos por
professor. Para que se tenha
uma idéia comparativa, nas
melhores universidades ameri-
canas essa relação é de, no mí-
nimo, 16. Em outras palavras,
poderíamos ter mais alunos
nas federais com o mesmo nú-
mero de professores, melho-
rando a eficiência no uso de re-
cursos públicos. Em vez de
continuar o caminho nessa di-
reção que nosso país vinha tri-
lhando, o atual governo permi-
tiu o retrocesso.
Durante o governo FHC, au-
torizamos a realização de
mais de 11 mil concursos públi-
cos para docentes nas fede-
rais. O presidente Lula afirma
que contratou cerca de 9 mil
professores. A diferença é que
no período anterior, com a ex-
pansão, conseguimos elevar o
nível médio de qualificação
dos docentes, o que não ocor-
reu no primeiro ano do gover-
no atual. Pela primeira vez
nos últimos 5 anos, piorou a
qualificação média dos docen-
tes das universidades fede-
rais: a proporção de professo-
res com a titulação de mestra-
do ou doutorado diminuiu de
72% para 71% entre 2003 e
2004. Em 1995 tínhamos ape-
nas 63% nessa condição.
O que explica comportamen-
tos tão díspares de um gover-
no para outro? No meu enten-
der, são basicamente três polí-
ticas que foram alteradas ou
abandonadas. Em primeiro lu-
gar, a remuneração dos docen-
tes estava parcialmente basea-
da no seu desempenho, avalia-
do segundo critérios fixados
por cada universidade. Em
muitos casos, por exemplo,
dar aulas à noite contava pon-
tos. Essa prática foi abandona-
da e a gratificação passou a
ser igual para todos. Em se-
gundo, a distribuição de recur-

sos de custeio para as univer-
sidades estava baseada nu-
ma matriz de desempenho
na qual tinha peso elevado o
número de alunos e os cur-
sos noturnos. Essa matriz
também foi abandonada. Fi-
nalmente, exigíamos que os
concursos fossem abertos
apenas para professores-dou-
tores. Essa norma foi relaxa-
da recentemente, sob a alega-
ção de que não havia douto-
res interessados nos cargos
em algumas universidades fe-
derais mais distantes.
Na justificativa para a
abortada reforma universitá-
ria, o anterior ministro da
Educação deste governo afir-
mava sua política de elevar a
participação damatrícula pú-
blica sobre o total de alunos
do ensino superior. A julgar
pelas evidências empíricas
produzidas pelo próprio
MEC, o atual governo cami-
nha na direção oposta à inten-
ção do ex-ministro, aumen-
tando ainda mais o que eles
chamaram na campanha pre-
sidencial de “privatização do
ensino superior” (sic).●

Paulo Renato Souza, economis-
ta, foi ministro da Educação no
governo FHC, gerente de Opera-
ções do BID, reitor da Unicamp
e secretário de Educação do
Estado de São Paulo no gover-
no Montoro. E-mail: paulo.rena-
to@isd.org.br

Atribui-se ao ex-governador
da Paraíba João Agripino o
mote da autoglorificação:
“Deus estava com mania de
grandeza quando me criou.”
Já se sabe que Deus teve o
mesmo cacoete quando criou
Lula, o nosso mandatário-
mor. É raro o dia emque deixa
de narrar peripécias e mira-
bolâncias como a da semana
passada, quando proclamou
que, “desde odia emqueoBra-
sil foi descoberto”, ninguém
cuidoumais dos pobres da Ba-
hia do que ele. O que agora se
evidencia é que Deus teve a
mesma vontade esquisita
quando criou os tucanos, aves
de grandes bicos que empres-
tam plumagem e cores para
encorpar e enfeitar os ovípa-
ros políticos dos trópicos brasi-
leiros.Há, porém, umadiferen-
ça entre Lula e os tucanos: a
precedência no calendário divi-
no. Deus criou os tucanos no
quinto dia, para voarem sobre
a terra e debaixo do firmamen-
to do céu, enquanto o nosso
Adão só veio aparecer no sex-
to. Mas isso não é desvanta-
gem para Lula. O primeiro ho-
mem lembra todo o tempo que
foi criado à imagem e seme-
lhança de Deus para salvar o
povo brasileiro e, vejam a vin-
gança, dominar os peixes do
mar, as aves (principalmente
os tucanos) e todos os animais
que semovem sobre a terra.
Nem bem começou a cam-

panha que se prenuncia como a
maisacirradadacontemporanei-
dade e já vemos estocadas recí-
procas das primeiras criaturas
criadas pelo Senhor Deus dos
Exércitos.Umaguerrade gigan-
tes se avizinha. E, como se não
bastasse a hecatombe eleitoral,
a luta já começou no seio da pró-
pria família tucana, emqueama-
nia de grandeza faz cátedra.
Não é que colocaram para capi-
tanear a escolha da ave que des-
ferirábicadas emAdão três tuca-
nos que, apesar de ostentarem
osmaiores bicos da floresta, não
representam as instâncias parti-
dárias? Será queFernandoHen-
rique não percebe que Lula, ao
erguer os braços aos céus, na
quarta-feira, na praia de Lagoa
Doce, no Piauí, agradecia ao To-
do-Poderoso pelo fato de ele ter
concedido a graça de colocar o
ex-presidente da República na
praça de guerra que começa a
se formar? O motivo? Ora, na
campanha Luiz Inácio fará uma
comparação entre os dois gover-
nos. Desfilará um rosário de nú-
meros para mostrar a excelên-
cia de sua administração e apon-
tar resultados mais expressivos
que os 8 anos de Fernando Hen-
rique. Lula não baterá em Serra
ouAlckmin,masno ex-presiden-
te.Por issomesmo,FHC, cuja re-
jeição éalta nas pesquisasde opi-
nião, erra quando quer coman-
dar a escolha do candidato tuca-
no. Deveria ficar longe da con-
tenda, pois, aí permanecendo,
vai ajudar Adão a concretizar o
sonho de fazer um churrasco
com tucanos arborícolas, servin-
do, primeiro, o maior deles, de
sobrenomeCardoso.
Este é o primeiro flagrante
dospreparativos para o jogo elei-
toral ao qual poderá também se
atribuir o nome de “carnaval de
grandezas”, na esteira da folia
de Momo que começa. Da parte
de Sua Excelência, a divindade
presidencial, as grandezas sai-
rão do estoque da afamada bufo-
naria – “maior programa do
mundo, melhor idéia, pela pri-
meira vez na história”. Da flores-
ta tucana, o trinado terá o tom
da presunção. Seja quem for o
candidato, Serra ou Alckmin, o
discurso será a alta qualificação
dos governos tucanos. Veremos
um duelo em torno de projetos
estupendos. O perfil anti-Lula
por excelência é José Serra, que
beijou a lona em 2002. Dele se
podeesperarumrelato das expe-
riências bem-sucedidas na vida
pública, com ênfase no êxito al-
cançado como ministro da Saú-
de deFernandoHenrique, quan-
do patrocinou os remédios gené-
ricos e implementou o progra-
ma de combate à aids, de fama
internacional. Assim, estarão
em julgamento duas administra-
ções, a atual e a anterior, exata-
mente como Lula pretende.
Essa estratégia discursiva ser-
virá mais para consolidar o voto
incrustado nos dois lados e me-
nos para agregar novos bolsões
eleitorais. Lula será favorecido

pelo sentimento social de que
não valerá trocar seis por meia
dúzia. Porém será atingido pela
denúncia de que a maior rouba-
lheira da política ocorreu em
seu governo. Esse é o ponto ne-
buloso. Hoje tudo parece esque-
cido, como seumaborracha apa-
gasse o passado. Resgatar o
mensalão pegará Lula? Ou será
que continuará a se desviar pelo
alto, pairando acima do PT? Se
o candidato for Geraldo Alck-
min, o discurso será a boa admi-
nistração, sob o fundo da ima-
gem deMário Covas, de quem o
governador se considera herdei-
ro. Mesmo com Alckmin e todo
o esforço que faria para exibir
um diferencial, será difícil apa-
gar a impressão de que estarão
sendo avaliados, na campanha,
os ciclos FHC e Lula. Que nome
de respeito, de alta credibilida-
de, asséptico, com visão clara
das demandas sociais e progra-
mas objetivos para o País pode-
ria ser a terceira via? Em um ou
outro dos atuais pré-candidatos
– Anthony Garotinho e Germa-
no Rigotto (PMDB), Heloisa He-
lena (PSOL), Roberto Freire
(PPS) e Jefferson Peres (PDT) –

se identificam valores respeitá-
veis, mas não dispõem de meios
e recursos para levar a bom ter-
mouma campanha presidencial.
O jogo está apenas começan-
do, mas a impressão é a de que
o último pênalti será batido por
Lula, que terá a bola (leia-se
também a caneta) na mão. Cla-
ro, se escapar da falta cometida
nomeio do campo domensalão.
Nomais, não há como deixar de
reconhecer que crescem nesta
paisagem sem muita vegetação
sementes de intensa fadiga so-
cial. A expansão da fulanização
aponta para a triste realidade:
o País continua a ser um deser-
to de idéias. Políticos, candida-
tos, pré-candidatos, governan-
tes se apequenam. Quem se dis-
tingue no mapa nacional? Onde
está o projeto Brasil? As entra-
nhas nacionais se enchem da
sensação de falência da políti-
ca. Economia estável, real for-
te, inflação controlada, índices
expressivos na balança comer-
cial parecem miragens que não
tocam a alma nacional. A per-
cepção é a de que o País precisa
mudar de faixa, ultrapassar es-
ses tempos de grandezas pré-fa-
bricadas com a argamassa de
egos amaciados. A angústia
cresce diante da evidência de
que os fantasmas dificilmente
fugirão de nossas mentes.●

Gaudêncio Torquato, jornalista, é
professor titular da USP e consul-
tor político. E-mail: gautor@gtma-
rketing.com.br
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Crescimentoínfimo
Quando lemos que a Argentina
foi o país com o maior cresci-
mento entre os demais da Améri-
ca Latina em 2005, temos que
dar um desconto, visto que o
país passou por sérios proble-
mas políticos e econômicos re-
centemente e é natural que te-
nha em seguida uma grande re-
cuperação (25/2, B5). Agora,
quando constatamos na matéria
que Venezuela, República Domi-
nicana, Uruguai, Peru, Panamá,
Chile, Colômbia, Costa Rica,
Honduras e 9 outros países tive-
ram crescimentos superiores ao
do Brasil (2,3%), que só ficou à
frente do Haiti (1,5%), ficamos
muito preocupados. Desculpas
para esse desempenho pífio não
vão faltar! Alguém tem que co-
meçar a governar este nosso

grande Brasil!
JOSÉ CARLOS ALVES

jc_alves@uol.com.br

São Paulo

Vôorasteiro
O presidente Lula deveria ficar
mesmo calado! Ainda me lem-
bro de um de seus pronuncia-
mentos, em 2004, quando disse
que estávamos tendo o “espetá-
culo do crescimento” e que a
época dos crescimentos “vôo de
galinha” tinham acabado! Pois
é, senhor presidente, com a con-
firmação da taxa de crescimento
de 2005 de 2,3% (PIB de 2,3%
em 2005 causa decepção, 25/2,
A1), menos da metade do cresci-
mento de 2004, que foi de
4,9%, e um dos piores da Améri-
ca Latina, como é que devería-

mos classificar a situação?
WILLIAM CARMO DE OLIVEIRA

william.oliveira_br@yahoo.com.br

São Paulo

Agriculturaemperigo
Senhor ministro da Agricultura,
Roberto Rodrigues, com sua de-
claração ao Estado (22/2, B6),
mais o editorial de sexta-feira (A
agricultura pede socorro, A3),
muita gente vai saber a atual
situação da agricultura no País.
Os casos de inadimplência têm
de ser analisados um a um – e
para o mau pagador existe a Jus-
tiça. A decisão é agora, não se
pode perder tempo, precioso
para o setor. O senhor sabe que
tem apoio dos agricultores, por
sua capacidade constituída ao
longo dos anos. Convoque os

agricultores e eles responderão
imediatamente. Aliás, em qual-
quer lugar do mundo, a resposta
mais rápida em investimentos
sempre foi na agricultura!
JOSÉ CUTRALE

zcutrale@uol.com.br

São Paulo
●

Em nome da agropecuária nacio-
nal, manifestamos nosso apoio
ao editorial A agricultura pede
socorro (A3) em que o Estado
expõe de forma clara, objetiva e
concisa a grave situação do se-
tor produtivo rural brasileiro. A
crise que passa o agronegócio
atinge em cheio os produtores, o
principal elo da cadeia, mas tam-
bém omais frágil, e como uma
bola-de-neve vai se alastrando
por todas as etapas da cadeia
produtiva, inclusive com conse-

qüência para a indústria e para o
setor de serviços. Tememos que
emmédio prazo, se nada for fei-
to, o consumidor passe a sentir
no bolso e nas prateleiras vazias
a terrível situação pela qual pas-
sa o campo hoje.
CESÁRIO RAMALHO, pecuarista, vice-

presidente da Sociedade Rural Brasilei-

ra (SRB)

acjescritorio@uol.com.br

São Paulo
●

Lamentável este governo que
não entra em acordo nem
quando trata de um dos pilares
da nossa economia! Põe o
ministro Roberto Rodrigues
para trabalhar em conjunto
comMiguel Rossetto e
Marina Silva. Lamentável para
quem vive do agronegócio!
VALÉRIA FREITAS BORGES M. SILVA

valeriafb@netsite.com.br

Uberlândia (MG)

Propagandaeleitoral
A oposição esperneia reclaman-
do que o presidente está em per-
manente campanha. Mas os prin-
cipais reclamantes, PSDB e PFL,
que governaram o Brasil por 8
anos, têmmuito o que falar so-
bre suas realizações. Acho que
eles se esqueceram, mas nós
não. Para relembrar, ai vai: priva-
tização, quebra de monopólios,
reeleição, Proer, desvalorização
do real, empréstimo do FMI, 8
anos sem reajuste para o funcio-
nalismo público, aposentados
sendo chamados de vagabun-
dos... Com certeza devo ter es-
quecido alguma obra importan-
te! Brasileiro temmemória cur-

GaudêncioTorquatoPauloRenatoSouza
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Presunçãomarca
Lula e tucanos, mas
o País ainda é um
deserto de idéias

Mania
degrandeza

Lula adota cada vez
mais o que chamava
de ‘privatização do
ensino superior’

Mais federaisedocentes,
menosalunos
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