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ELETRIZANTE DISPUTA DE PROJETOS 
O Brasil prepara-se para eleger o Presidente da República, naquela que talvez seja a mais ele-

trizante disputa de projetos desde 1989. Os candidatos caminham sobre os cacos do Plano Real. O 
governo está nu: o país assiste a uma explosão de violência urbana e rural, o desemprego é alarmante, 
e os ventos que sopram no mundo estão impregnados de maus presságios. 

Qual é o destino do Brasil? Quais as propostas para superar a crise na economia, enfrentar os 
desafios da política externa, descartar desencontros e distorções presentes no sistema de ensino? Que 
papel está reservado à Universidade, na visão dos presidenciáveis?  

A Revista Adusp enviou 12 perguntas aos seis candidatos a Presidente, elaboradas a partir de dados 
levantados em reportagens nas quais foram consultados pesquisadores da USP e de outras institui-
ções. Somente José Serra (PSDB) e Anthony Garotinho (PSB) não responderam, apesar dos reitera-
dos pedidos para que o fizessem. 

A leitura das respostas trará algumas surpresas. 
A Revista Adusp também procurou ouvir os candidatos a Governador de São Paulo. Os repórteres 

Antonio Biondi e Leonardo Sakamoto puseram-se a campo para entrevistar os candidatos dos prin-
cipais partidos, como Paulo Maluf (PPB) e José Genoíno (PT). Geraldo Alkmin (PSDB) não con-
cedeu entrevista, mas enviou suas respostas por e-mail. Já tínhamos entrevistado Fernando Morais 
(PMDB), quando ele resolveu desistir da candidatura. Jacó Bittar (PSB) foi outro que retirou-se da 
disputa. Infelizmente não nos foi possível ouvir seus substitutos.

Aos candidatos a Governador foi apresentado um mesmo roteiro básico de 16 perguntas, as quais 
compreendem a maior parte das questões decisivas nesta eleição. As reportagens e depoimentos reu-
nidos na presente edição constituem, assim, um importante documento, cuja leitura poderá subsidiar 
análises presentes e futuras.

Fapesp em foco

A Fapesp completa 40 anos em meio a celebrações do mundo oficial e da burocracia acadêmica. 
É fato que a existência dessa agência pública tem sido de extrema importância no financiamento à 
pesquisa no Estado de São Paulo, garantindo recursos que de outra forma não chegariam. Basta ver 
os imensos, criminosos cortes nas verbas que seriam destinadas às agências federais de fomento à pes-
quisa. Tal constatação, porém, não pode impedir a crítica a certas políticas adotadas pela Fapesp. 

A publicação da reportagem iniciada na página 6 desta edição, de autoria de José Chrispiniano Jr., 
pretende provocar o debate acerca da instituição, envolvendo questões relativas a seu modus operandi 
e à sua estrutura decisória que têm sido objeto de reclamações fundamentadas de diversos setores da 
comunidade de pesquisadores e pós-graduandos. 

Na próxima edição, abordaremos temas que não foi possível desenvolver nesta, como a relação 
receitas/investimentos da Fapesp; regras e critérios de definição das coordenações de área; os progra-
mas de financiamento de empresas privadas pela instituição, em parceria com multinacionais.

Também abriremos polêmica sobre a Fapesp, por meio de artigos que representem as diferentes 
posições existentes no debate sobre as políticas públicas de financiamento à pesquisa.

Mídia e capital estrangeiro

Será publicada na próxima edição regular a transcrição do debate “Capital estrangeiro, para onde 
vai a mídia?”, realizado em junho último por iniciativa conjunta desta revista e do Departamento de 
Jornalismo da ECA-USP.

O Editor
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FAPESP, 
UMA POLÍTICA CONTROVERSA

José Chrispiniano Jr.
Jornalista

Desestímulo ao 
mestrado, estímulo ao 

doutorado direto e pós-
doutorado, programas especiais de 

apoio a empresas e universidades privadas e maiores 
investimentos nas pesquisas em genômica enquanto 

diminuem as verbas para ciências humanas e sociais — 
estas facetas da atual política da Fapesp geram polêmica e 
suscitam críticas da comunidade universitária, marcando 
a passagem dos 40 anos de vida dessa fundação pública
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Restrições à concessão 

de bolsas afetam mais 

fortemente o mestrado, 

e favorecem doutorado 

direto e pós-doutorado

N
o dia 8 de junho, a 
Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do 
Estado de São Paulo 
(Fapesp) comemo-
rou seus quarenta 

anos de existência em grande 
estilo, com cerimônia na Sala São 
Paulo, concerto da Orquestra Sin-
fônica do Estado e as presenças 
do governador Geraldo Alckmin e 
do presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Dona de um orçamento 
de R$ 397 milhões em 2001, ano 
em que investiu R$ 599 milhões 
em projetos e bolsas de pesquisa, a 
Fapesp alcançou visibilidade inédi-
ta na mídia. 

A notoriedade deve-se, em 
especial, à repercussão dos resul-
tados do Projeto Genoma-Fapesp, 
que mereceu capa da revista cien-
tífica Nature, devido ao seqüen-
ciamento dos genes da Xylella 
fastidiosa, bactéria causadora da 
doença “amarelinho”, que ataca os 
laranjais. Depois, foram lançados 
outros projetos de seqüenciamen-
to em torno da chamada Rede 
Onsa (Organization for Nucleotide 
Sequencing and Analysis, Organiza-
ção para Seqüenciamento e Análi-
se de Nucleotídeos).

As comemorações e repor-
tagens na mídia em torno dos 
projetos ligados ao Projeto Geno-
ma não dão conta, contudo, das 
mudanças ocorridas na fundação 
nos últimos anos. A Fapesp tem 
crescente importância nacional, 
pois a Constituição do Estado de 
São Paulo garante que lhe seja 
destinado, anualmente, 1% da 
arrecadação estadual, ao passo 
que os recursos federais para 

ciência e tecnologia 
sofrem cortes sucessi-
vos a cada ano. Tam-
bém ocorreram trans-
formações no sistema 
de financiamento de 
bolsas de pós-gradu-
ação e no montante de 
verbas da Fapesp destinadas 
a projetos realizados em parce-
ria com empresas e universidades 
privadas. 

O reconhecimento da importân-
cia da instituição para o desenvol-
vimento da ciência em São Paulo e 
no Brasil é consensual. O profes-
sor Gilberto Xavier, do Instituto 
de Biociências da USP, expressa 
esse consenso: “Seria absurdo um 
pesquisador em São Paulo ser 
contra a Fapesp. Pode-se discordar 
de algumas políticas e estratégias 
adotadas pela atual direção, mas 
não ser contra a Fapesp.” 

O primeiro diretor científico 
da Fapesp (1962-1964), professor 
Warwick Estevam Kerr, hoje dire-
tor do Instituto Nacional de Pesqui-
sas da Amazônia (Inpa), acredita 
que “universidade sem pesquisa é 
um ginásio piorado” e que a fun-
dação prestou um grande serviço 
para o Estado: “A Fapesp ainda é 
uma potência. A maior potência 
de fomento da pesquisa em um 
Estado. Foi a coisa mais importante 
para São Paulo, porque ciência é 
poder” (ver entrevista).

O professor Roberto Romano, 
da Unicamp, aponta com preo-
cupação ameaças à própria exis-
tência da Fapesp: “Infelizmente, 
existem setores políticos de per-
cepção limitada do mundo e do 
nosso país, que não entendem o 

real significado da Fapesp e das 
universidades públicas. Conside-
rando exagerada a quantia que 
se destina ao ensino superior de 
terceiro grau, e à Fapesp, eles não 
percebem que a riqueza econômi-
ca, para falar apenas dela, resul-
tante do trabalho universitário, 
com o financiamento da funda-
ção, é incomparavelmente maior 
do que as somas postas nos campi 
e na Fapesp.”

O professor Romano julga que 
tais setores ambicionam apossar-
se de tais recursos, para dar-lhes 
destinação estranha ao crescimen-
to das ciências. “Pensam em curto 
prazo, sem notar que seu veto às 
universidades paulistas e à Fapesp 
torna inviável o futuro da socieda-
de brasileira em todos os sentidos, 
do industrial ao da saúde, educa-
ção etc. Hoje, mais do que nunca, 
é preciso defender os recursos 
públicos, desde que administrados 
com a transparência máxima, que 
se destinam aos campi oficiais de 
São Paulo e à Fapesp.”

Uma das frentes de atuação da 
Fapesp em que mais alterações 
ocorreram nos últimos anos foi 
o financiamento da pós-gradua-
ção. A fundação se orgulhava de 
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sua capacidade de suprir toda a 
demanda qualificada por bolsas 
de pós-graduação, mas o cenário 
começou a mudar a partir de 1995, 
quando as instituições federais de 
fomento à pesquisa, o CNPq e a 
Capes, passaram a sofrer seguidos 
cortes de recursos, tornando-se 
incapazes de acompanhar o cresci-
mento da pós-graduação no país, o 
que aumentou o volume de solici-
tações para a Fapesp. 

Se em 1995 a Fapesp era res-
ponsável por 11% das bolsas de 
pós-graduação fornecidas no Esta-
do de São Paulo, em 1998 este 

índice já atingia 31%. No texto 
“Bolsas: um crescimento explo-
sivo”, do relatório de atividades 
da fundação de 1998, a própria 
Fapesp aponta que a manutenção 
do equilíbrio no financiamento de 
bolsas “depende de uma partici-
pação forte do CNPq e da Capes 
no financiamento de bolsas, para 
que, em contrapartida, a Fapesp 
possa manter o predomínio dos 
auxílios na distribuição dos recur-
sos orçamentários.” 

Naquele momento a Fapesp 
ainda era capaz de atender todos 
os projetos considerados meritó-

rios por seus pareceristas. Entre-
tanto, como manteve-se a tendên-
cia de redução de investimentos 
do governo federal, no início de 
2001 a participação da Fapesp nas 
bolsas concedidas já atingia 41%. 
No período entre 1995 e 2001, 
enquanto o número de bolsas 
concedidas pela Fapesp subiu, o 
número de bolsas federais des-
tinadas ao Estado de São Paulo 
decresceu (porém, para o restan-
te do país houve crescimento de 
cerca de 40%). O maior valor das 
bolsas pagas pela Fapesp e o ofe-
recimento de uma reserva técnica 

O professor Warwick Estevam Kerr, pesquisador 
da área de genética, foi o primeiro diretor científico 
da Fapesp, ocupando o cargo entre 1962 e 1964. Nes-
ta entrevista, defende o fim do sigilo nos pareceres e 
a realização de eleições para o cargo de diretor cientí-
fico. Ele trabalha atualmente no Inpa, em Manaus. 

Que o Sr. acha da atual diretoria da Fapesp?
Muita coisa eu tenho a impressão que eles fizeram 

bem, mantendo o estatuto, como no limite de 5% de 
gastos administrativos, e a abertura das contas para a 
administração dos recursos no nome do pesquisador.

E sobre a atuação do atual diretor científico?
A diretoria científica é a alma da Fapesp. Sempre 

foi. Deveriam ser só três anos neste cargo, o [Crodo-
waldo] Pavan acha que seis anos é razoável, mas nove 
anos é muito tempo. Porque você dirige a ciência em 
uma determinada direção. Hoje a biologia molecular 
nada de braçada. Eu acho que deveria haver esta li-
mitação de três anos. Esta foi minha opinião sempre. 
Três anos conduzindo a direção da pesquisa, pode-se 

depois corrigir os erros. Seis anos é uma tragédia. 
Nove anos é muito danoso. Os primeiros três anos da 
gestão do Perez, que eu avaliei melhor, foram muito 
bons. O resto é de ouvir dizer. O pior é o número de 
pessoas que dizem haver alguma perseguição. Se há, 
é dramático. Quero acreditar que não há.

Como deveria ser escolhida a diretoria, na sua 
opinião?

Fiz uma proposta que não passou. O diretor presi-
dente deveria continuar sendo escolhido pelo Gover-
nador, pelo contato que ele mantém com o Estado. 
Mas o diretor científico teria que ser votado por todos 
os doutores do Estado, e se alguém achar que tem ní-
vel para votar, faz um pedido e se for aprovado, vota 
também. Para todos os cargos? Não, só para diretor 
científico. Vota todo mundo? Não, só quem tiver ca-
pacidade científica. 

Existem muitas críticas ao sigilo na autoria dos 
pareceres. O Sr. defende o sigilo?

O sigilo começou na minha época, e eu me arrepen-

ENTREVISTA

“DIRETOR CIENTÍFICO TERIA QUE SER VOTADO POR 
TODOS OS DOUTORES DO ESTADO”, DIZ WARWICK
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Fapesp concedeu 3.493 bolsas 

de doutorado e só 2.338 de 

mestrado em 2001, e aposta 

no doutorado direto

de 30% do valor das bolsas para o 
desenvolvimento do projeto tam-
bém influenciaram o incremento 
dos pedidos à fundação.

No início de 2001, a Fapesp 
publicou o documento intitulado 
“O Apoio da Fapesp à Pós-Gradu-
ação no País: Evolução e Perspecti-
vas”. Neste texto, além de apontar 
o crescimento da sua participação 
no financiamento da pós-gradua-
ção, comparativamente aos inves-
timentos das agências federais de 
fomento, a Fapesp demonstrava 
preocupação com o nível de com-
prometimento com bolsas.

A direção da funda-
ção já havia definido o 
teto de 30% dos inves-
timentos globais para 
bolsas. Esta é uma 
diretriz determinada 
pelos atuais dirigentes da 
entidade, e não uma deter-
minação estatutária, como 
aquela que limita em 5% os gas-
tos administrativos da Fapesp. Em 
agosto de 2001, por meio do texto 
“Algumas Normas e Diretrizes do 
Programa de Bolsas de Pós-Gra-
duação”, a Fapesp introduziu uma 
série de alterações no seu progra-

ma de pós-gra-
duação, para 
evitar o que 
considera um 
desequilíbrio 
entre os gastos 
com bolsas e os 
denominados 
auxílios à pes-
quisa. 

E x i s t e m 
cinco modali-
dades de auxí-
lio: projeto de 
pesquisa, vinda 
de professor 
visitante, orga-
nização de reu-
nião científica, 
participação em 
reunião científi-
ca e publicação. 
A Fapesp justi-
ficou as mudan-
ças com base no 
argumento de 
que “o aumento 
do percentual de 
investimento em 

bolsas só será 
possível com prejuízo significativo 
para a capacidade de atendimento 
dessa demanda” e de que “não é 
necessário nem desejável que o 
crescimento do número de bolsas 
de pós-graduação acompanhe o 
crescimento da demanda total por 
essas bolsas”. 

Porém, enquanto existe uma 
grande demanda reprimida por 
bolsas, a própria Fapesp admite 
não existir pressão semelhante por 
recursos para auxílios. Isso não 
impediu que a instituição optasse 
por medidas restritivas: “Cabe 
substituir o estímulo à demanda 
em geral pelo estímulo à deman-
da especialmente qualificada”, 
preconiza o documento. As novas 
regras reduziram de quatro anos 
para três anos o prazo da bolsa de 
doutorado, congelaram o número 
de bolsas oferecidas (os valores 
estavam congelados desde 1996: 
ver Tabela 1), tanto no mestrado 
quanto no doutorado, e passaram 
a estimular o ingresso no doutora-
do direto.

A principal vítima das mu-
danças foi mesmo o mestrado. 
Já havia, em todas as agências de 
fomento, uma tendência à redu-
ção das bolsas de mestrado (ver 

di. Começou porque de vez em quando acontecia de 
o assessor dar um parecer e o outro ir lá e agredir. Às 
vezes o parecer era errado mesmo. Mas mais errado era 
quem agredia. De certa maneira eu me arrependi. Deve 
ser melhor ser publicado o material para se saber por 
quem foi feito o parecer. Eu mesmo, quando era dire-
tor científico, tive pareceres indecentes. Tive 1% ou 2% 
de pareceres em que o assessor estava estrepando a vida 
do candidato ou do cientista de que ele não gostava.

A Fapesp estabeleceu um teto de 30% nos seus 
investimentos em bolsas de pesquisa. Qual a sua opi-
nião sobre o assunto?

Eu me lembro de que na minha época havia gen-
te querendo investir mais em projetos individuais e 
menos em bolsas. Sempre fui contra, porque a bolsa 
forma mais gente, e o aluno é obrigado a fazer sua 
pesquisa, a trabalhar mais rápido, fica com vontade 
de trabalhar, e com isso forma-se gente muito boa. 
Os gastos com bolsas de iniciação científica, inclusive, 
são um dinheiro muito bem investido.

O Sr. crê que tem sido dada importância excessi-
va ao Projeto Genoma?

Eu acho o Projeto Genoma importante. O que 
não pode é outros ramos serem prejudicados por 
causa do Genoma. 
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Tabela 1- Valor das bolsas regulares 
da Fapesp (em R$)
Iniciação Científica/Tecnológica 330,00
Aperfeiçoamento 690,00
Mestrado I 970,00
Mestrado II 1.030,00
Doutorado I 1.430,00
Doutorado II 1.770,00
Pós-Doutorado* 2.860,00

Valores em vigor a partir de 01.11.1996. *Valor em vigor a partir de 01.08.2000  Fonte: Fapesp

Setembro 2002

Valores em vigor a partir de 01.11.1996. *Valor em vigor a partir de 01.08.2000  Fonte: Fapesp

Avaliação comparativa 

“altamente competitiva”  adotada 

pela Fapesp substitui o mérito 

dos projetos no processo de 

concessão de bolsas

Tabela 2). Isso acentuou-se com 
a criação da bolsa para doutora-
do direto, com duração de qua-
tro anos. A bolsa de doutorado 
direto é igual à do mestrado nos 
dois primeiros anos e igual à do 
doutorado nos dois últimos. Esta 
modalidade tem 30% da mensali-
dade destinada à reserva técnica 
e os pedidos podem ser apresen-
tados para análise em qualquer 
data (fluxo contínuo), com ava-
liação e resposta em cerca de 75 
dias. Já o mestrado perdeu estas 
duas “vantagens”. 

A reserva técnica do mestra-
do caiu para 10%. Ao invés de 
fluxo contínuo, foram criadas 
duas “temporadas” por ano para 
a inscrição de projetos, com 
tempo de resposta entre quatro 
e cinco meses. O estímulo para 
que o aluno opte pelo doutorado 
direto é claro. Com a mudança, 
o aluno com o “perfil ideal” é 
aquele capaz de atingir o douto-
rado em quatro anos (via douto-
rado direto), apresentando uma 
única tese. A Fapesp induz, assim, 
maior velocidade na formação de 
doutores, dando a entender que o 
menor tempo de estudo é a dife-
rença entre a “demanda em geral” 

e a “demanda especialmente quali-
ficada” a que se refere a fundação, 
que não esconde, no documento 
citado, a revisão do papel do mes-
trado (ver quadro Visão pragmática 
do mestrado). Outro fenômeno 
recente, decorrente desta concep-
ção, é que o número de bolsas de 
doutorado suplantou o de bolsas de 
mestrado, invertendo a correlação 
existente até 1999 (ver Tabela 3). 
Ou seja, cada vez mais a Fapesp 
investe no topo da pirâmide de pes-
quisadores. 

O desestímulo do mestrado traz 
conseqüências graves para novas 
áreas, que estão começando agora 
a desenvolver programas de pós-
graduação. A professora Raquel 
Casarotto, da Faculdade de Medi-
cina da USP, considera que a polí-
tica de incentivo exclusivo do dou-
torado têm efeitos danosos sobre 
áreas mais recentes da ciência: “Os 
órgãos de financiamento recebem 
demandas de áreas diversas. E esta 
diversidade de cada área não é 
levada em consideração. Em algu-
mas, como engenharia ou medici-
na, talvez não tenha importância 
partir para o doutorado, mas em 
áreas novas, ciências novas, tem. 
Nessas áreas continua sendo inte-

ressante motivar o mestrado”, 
defende a professora, que é direto-
ra da Adusp. “Os diferentes ramos 
da ciência requerem diferentes 
olhares das agências de fomento.  
Você não pode nivelar tudo pela 
biologia molecular.”

O congelamento das verbas 
destinadas às bolsas veio acom-
panhado de uma mudança radical 
na natureza dos critérios adotados 
para a concessão das bolsas. O 
principal critério deixa de ser a 
qualidade científica intrínseca dos 
projetos (garantindo-se, em tese, 
a concessão de bolsas a todos os 
projetos de mérito reconhecido) 
e passa a ser o desempenho do 
projeto, medido em uma série 
de itens, numa comparação com 
outros projetos. As mudanças de 
2001 implantaram a avaliação 
comparativa — ou, dito de outra 
forma, a competição entre dife-
rentes projetos. Muda, assim, o 
contexto do trabalho do pareceris-
ta voluntário especializado na área 
da solicitação, que é quem julga 
o projeto apresentado. Agora os 
pareceres dos especialistas são a 
base para uma análise comparati-
va, executada pelas coordenações 
de área. 
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Tabela 2- Bolsas vigentes na USP por agência e modalidade

Ano
Capes-DS Capes-PICDT CNPq Fapesp Total

M D M D M D M D M D
1997 1.566 1.073 308 1.352 1.320 1.430 1.112 813 4306 2935
1998 1.367 869 178 1.213 1.044 1.325 1.544 1.161 4133 4568
1999 1.205 928 123 1.078 942 1.165 1.810 1.600 4080 4771
2000 1.131 1.000 76 975 905 1.169 1.995 2.005 4107 5149
2001 1081 1175 27 780 866 1.013 1.624 2.043 3598 5011

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP

Tabela 3- Evolução do número de bolsas da Fapesp por modalidade
Data Mestrado Doutorado Pós-doutorado

30/11/1996 1143 743 136
30/11/1997 1793 1297 313
30/11/1998 2443 2007 419
30/11/1999 2787 2752 484
30/11/2000 2949 3418 544
30/11/2001 2338 3493 710

Fonte: Fapesp

Tabela 4- Evolução dos investimentos da Fapesp 
(em milhões de R$)

ANO 1999 2000 2001
Investimento 542,47 550,75 599,48

Fonte: Fapesp. Obs.: os investimentos incluem, além dos desembolsos efetivos, o 
comprometimento com bolsas para exercícios futuros

Tabela 5- Distribuição de investimentos por vínculo 
institucional do pesquisador (em %)

Instituição 1998 1999 2000 2001
USP 44,85 44,79 46,81 45,76
Unicamp 16,79 14,72 13,01 16,96
Unesp 13,76 13,90 11,56 11,78
Total das 3 75,4 73,41 71,38 74,5
Instituições Estaduais 6,56 8,02 8,75 8,17
Instituições Federais 10,04 10,62 12,52 11,45
Universidades particulares 4,27 4,75 3,94 3,18
Sociedades e Ass. Científicas 0,05 0,03 0,07 0,40
Empresas 1,79 1,38 2,06 1.78
Inst. Municipais 0,19 0,17 0,15 0,18
Pessoas Físicas 1,70 1,62 1,13 0,34

Fonte: Fapesp
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No período 1996-2001,  o número 

de bolsas de pós-doutorado mais 

que quintuplicou, passando de 

136 bolsas, em 1996, para 

710 em 2001

Como 
as áreas definidas pela Fapesp 
são bastante amplas, projetos de 
campos de conhecimento distintos 
são julgados uns contra os outros. 
Aumenta, desse modo, a impor-
tância das coordenações de área, 
que antes já tinham o considerável 
poder de indicar o parecerista que 
julgaria determinado pedido. 

O diretor científico da Fapesp 
caracteriza, em carta aos pareceris-
tas, o processo de avaliação compa-
rativa como “altamente competiti-
vo”, e prossegue dizendo que para 
essa avaliação “é indispensável que 
tais pareceres sejam tão rigorosos 
e discriminados quanto possível, 
particularmente no que se refere 
à originalidade e importância do 
projeto em causa, à experiência, 
competência e produtividade do 
orientador na área em que se insere 
esse projeto, assim como ao poten-
cial acadêmico do candidato”.

No entender do professor 
Gilberto Xavier, a conseqüência 
de tamanho rigor motivado pela 
escassez das bolsas é o corte no 
diálogo científico e na possibili-
dade de o parecerista apresentar 
sugestões e pequenos reparos em 
um dado projeto. “Eu sempre fiz 
muitos questionamentos e suges-

tões em meus parece-
res. Não raro apresen-
tei algumas interpreta-
ções alternativas e 
mesmo sugestões 

de experimentos 
adicionais, mesmo 

para contribuir com 
projetos que conside-

rei excelentes. Tudo isso com 
o objetivo de contribuir para o 
debate científico. Atualmen-
te fico preocupado ao 
fazê-lo, pois isso pode 
ser entendido como 
uma restrição do projeto 
e resultar na negação da 
bolsa.”

Outra questão 
polêmica no sis-
tema de avaliação 
da Fapesp é o sigilo da 
autoria dos pareceres. Atualmen-
te as coordenações de áreas esco-
lhem o parecerista de um projeto, 
que emite uma avaliação assinada. 
O interessado, porém, recebe uma 
cópia do parecer sem a identifi-
cação do autor. Os defensores do 
sigilo argumentam que ele serve 
para proteger e permitir um jul-
gamento independente e objetivo. 
Para seus críticos, o fim do sigilo 
traria maior responsabilidade aos 
pareceres, impedindo retaliações 
pessoais protegidas pelo anonima-
to, além de ser mais coerente com 
a natureza pública da Fapesp. O 
professor Warwick Estevam Kerr 
se diz arrependido de ter implan-
tado o sigilo nos pareceres da 
entidade. 

Para o professor Roberto 
Romano, o sigilo estimula a 
imprudência nos pareceres. “Sob 
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pretexto de se manter uma norma 
ética, o que ocorre hoje, em larga 
escala, é o uso, por parte de pes-
quisadores imprudentes, do sigilo 

para afastar projetos com 
orientação diferente da do 
próprio parecerista. Não 
raro, os pareceres trazem 

ataques pessoais (chegando 
aos insultos, às ironias, à tentati-
va de desqualificação acadêmica) 
de pesquisadores cujos projetos 
discordam dos pontos de vista dos 
pareceristas.” 

O professor Romano conside-
ra que os abusos nos pareceres 
podem vir a desacreditar a pró-
pria fundação. “Se todos os pare-
ceristas e todos os candidatos aos 
recursos são pessoas públicas, se 
todos participam, por exemplo, 
de bancas públicas para exame 
de teses, por que as próprias pes-
quisas que geraram aquelas teses 
não podem ser beneficiadas com 

a clara responsabilidade 
das mesmas pessoas? 
Se alguém possui 
algo a dizer contra 
um trabalho, e se as 
suas bases científicas, 
humanísticas, éticas, são 
sólidas, nada pode preju-
dicar a sua respeitabilidade 
quando emite um juízo contrá-
rio ao projeto.”

Se o dinheiro é menor que a 
demanda por bolsas de mestrado, 
outro tipo de bolsa, a de pós-dou-
torado, justamente a que melhor 
remunera, cresce rapidamente. 
No período 1996-2001, o número 
de bolsas de pós-doutorado mais 
que quintuplicou, passando de 
136 bolsas, em 1996, para 710 em 
2001 (ver Tabela 3). Além disso, 
a duração da  bolsa de pós-dou-
torado foi prolongada: passou 
de dois para três anos, enquan-
to todas as outras tiveram seu 

tempo reduzido. E o prazo pode 
dobrar, chegando a seis anos, 
caso o pós-doutorando esteja 
associado a um dos programas  
da Fapesp: Projetos Temáticos, 
Centros de Pesquisa, Inovação e 
Difusão, Jovens Pesquisadores, 
Genoma e Biota. 

O reitor da Unicamp, pro-
fessor Carlos Henrique de Brito 
Cruz, que presidiu a Fapesp até 
junho de 2002, explica assim a 
política atual, em entrevista à 
revista eletrônica Com Ciên-
cia (www.comciencia.com.br): 
“Embora a maior parte seja 
de mestrado e doutorado, tem 
havido um crescimento — que 
temos estimulado e que estamos 
interessados em estimular — nas 
bolsas de pós-doutorado, porque 
consideramos que essa é uma 
maneira de trazermos para São 
Paulo pesquisadores excelentes 
para contribuirem nos projetos 
de pesquisa aqui no Estado”.

O doutorando José Menezes, 
da Associação de Pós-Graduan-
dos das USP (APG), acredita que 
o aumento de gastos com bolsas 
de pós-doutorado é uma política 
não de fomento à pesquisa, mas 
de emprego, para compensar a 

“A questão da importância do 
mestrado no contexto do processo 
de formação de pesquisadores 
deve receber uma resposta não 
dogmática, e sim pragmática. Por 
um lado, é bastante provável que 
haja situações em que seja útil que 
uma primeira etapa do processo 
de formação culmine com a feitura 
de uma dissertação de mestrado 
— por exemplo, situações em 
que, antes de aventurar-se numa 
pesquisa original, se julgue con-
veniente que o estudante realize 

um trabalho com menor grau de 
originalidade e independência, ou 
situações em que se planeje para o 
estudante um programa de forma-
ção sem continuidade temática per-
feita. (...) Em suma, os programas 
de mestrado devem ser entendidos 
como etapas possíveis — e mesmo 
desejáveis, em muitos casos — mas 
não indispensáveis do processo de 
boa formação de pesquisadores.” 
(Fapesp: “Algumas Normas e Dire-
trizes do Programa de Bolsas de 
Pós-Graduação”, 2001)

VISÃO “PRAGMÁTICA” 
DO MESTRADO

Programas especiais da Fapesp 

buscam aproximação com a 

iniciativa privada, inclusive 

em torno do Projeto 

Genoma
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Dirigentes da Fapesp são todos 

escolhidos pelo Governador, sem 

consulta à comunidade de 

pesquisadores 

falta de oportunidades de tra-
balho para pesquisadores, em 
universidades públicas, institutos 
ou empresas: “O problema da 
pós-graduação é um problema da 
crise da educação na totalidade. 
Há hoje o movimento dos jovens 
doutores. Como as públicas não 
contratam, estão dando bolsa de 
pós-doutorado para eles instala-
rem núcleos de pesquisa nas uni-
versidades privadas”.

Menezes refere-se ao programa 
Jovens Pesquisadores em Centros 
Emergentes, que visa criar novos 
centros de pesquisa, oferecendo 
recursos para auxílio e bolsas de 
quatro anos para jovens recém-
formados no doutorado. Embora 
a idéia seja estimular a criação 
de novos espaços de pesquisa, a 
Fapesp oferece bolsa onde não 
há vínculo empregatício entre o 
“jovem pesquisador” e o “centro 
emergente”. A Fapesp financia 
uma mão-de-obra sem o mínimo 
de estabilidade para desenvolver 
seu trabalho após o término da 
bolsa. O programa também é bas-
tante usado pelas universidades 
estaduais como forma de manter 
pesquisadores formados, sem 
que eles sejam contratados como 

docentes. Assim, a 
concessão de bolsas 
de pós-doutorado é 
usada como paliativo 
precário para univer-

sidades carentes de 
professores, ao mesmo 

tempo em que pesqui-
sadores qualificados não 

encontram emprego. O valor 
dessas bolsas varia de R$ 3.257,10 
a R$ 4.681,80.

Outra marca da atual diretoria 
da Fapesp é a declarada busca 
de uma maior aproximação com 
a iniciativa privada, visando o 
desenvolvimento de tecnologias 
de aplicação comercial imediata. 
O Programa Parceria Para Inova-
ção Tecnológica (PITE), lançado 
em 1995, financia a fundo per-
dido entre 20% e 70% do custo 
de projetos de desenvolvimento 
tecnológico apresentados por 
empresas. O Programa Inovação 
Tecnológica em Pequenas Empre-
sas (PIPE), criado em 1997, é 
apresentado, no folheto “Ino-
vação Tecnológica”, como “uma 
evolução nas práticas de apoio da 
Fundação, historicamente volta-
das ao pesquisador ligado a uma 
instituição de pesquisa”. 

Por meio do PIPE, a Fapesp 
fornece bolsas para pesquisado-
res atuarem dentro de empre-
sas. O modelo é o programa do 
governo norte-americano “Small 
Business Innovation Research”. 
Apesar do financiamento públi-
co, a propriedade intelectual 
dos resultados da pesquisa cabe 
inteiramente para a empresa e 
o pesquisador. Muito se fala do 
financiamento, pela iniciativa 

privada, da pesquisa na universi-
dade pública: eis aqui o inverso. 
Em 2000 a Fapesp investiu R$ 
4.286.613,00 neste programa.

A Fapesp passou também a 
exercer maior direcionamento da 
pesquisa, através dos programas 
que estabeleceu. Desse modo, 
estar ligado a projetos como o 
Biota, sobre biodiversidade no 
Estado de São Paulo, ou o Políti-
cas Públicas, concede aos pesqui-
sadores preferência na obtenção 
de recursos para pesquisas e bolsas 
para pós-graduação.

Outro projeto da Fapesp é o 
Centro de Pesquisa, Inovação 
e Difusão (Cepid), que fornece 
recursos entre R$ 300 mil e R$ 
2 milhões anualmente, por no 
mínimo cinco anos, para grupos 
multidisciplinares desenvolverem 
pesquisa de ponta. A Fapesp havia 
previsto inicialmente selecionar 
apenas cinco grupos para receber 
os recursos. No final a fundação 
decidiu apoiar os dez grupos que 
chegaram à fase final da seleção, 
aumentando os gastos com o pro-
grama. 

A iniciativa privada e os pro-
jetos temáticos estão juntos de 
maneira mais clara nas empre-
sas de biotecnologia criadas em 
torno da mais celebrada realiza-
ção recente da Fapesp, o Projeto 
Genoma. Empresas como a Scylla 
e a Alellyx são “incubadas” pelos 
pesquisadores nas universidades, 
graças ao conhecimento e recur-
sos humanos gerados pelos proje-
tos públicos de seqüenciamento. 
Depois são financiadas por empre-
sas de capital de risco, no caso de 
ambas a Votorantim Ventures, do 
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Apesar das negativas do presiden-
te da Fapesp, professor Carlos Vogt, 
que prestou declarações à imprensa 
em sentido oposto, os dados da ins-
tituição atestam que houve redução 
nos investimentos em pesquisa na 
área de ciências humanas e sociais, 
em termos percentuais, ao mesmo 
tempo em que cresceu a parcela de 
investimentos na área de biologia.

No período 1998-2000, os per-
centuais da parcela de verbas desti-
nada às ciências humanas e sociais 
declinaram ano a ano: 12,11% do 
total de recursos, em 1998; 10,76% 
em 1999; 9,03% em 2000. Houve 
uma pequena recuperação em 2001, 
quando a parcela investida subiu 
para 9,73% do total dos recursos, 
mesmo assim permanecendo em 
nível inferior ao de 1998. 

O índice da parcela destinada 
à biologia, por sua vez, saltou ini-
cialmente de 15,65% em 1998 para 
22,86% em 1999. Caiu nos anos 
seguintes, mas ainda situa-se num 
patamar acima do inicial: 21,94% 
em 2000 e 20,25% em 2001. A biolo-
gia tem hoje, portanto, mais do que 
o dobro dos recursos que as ciências 
humanas e sociais recebem. 

Assim, a biologia recebeu em 
2001, do montante de recursos 
investidos pela Fapesp, quase 11% 
a mais do que as ciências humanas 
e sociais, enquanto essa diferen-

ça não excedia os 3,5% em 1998. 
Em valores nominais redondos, a 
biologia recebeu R$ 117 milhões, 
enquanto as ciências humanas e 
sociais obtiveram R$ 56 milhões. 

Também a engenharia cresceu no 
período, depois de viver um declínio 
nas verbas recebidas por dois anos 
seguidos: ela saiu de 15,71%
em 1998 para 17,76% 
em 2001, com-
pensando assim 
a queda para 
14,31% em
1999 e 12,98% em 2000.

O crescimento das 
inversões em biologia, 
certamente relacionado 
com a prioridade concedida 
ao Projeto Genoma-

Fapesp e similares, desbancou 
até mesmo a área da saúde, que 
em 1998 recebeu a maior fatia 
dos recursos da Fapesp, 20,74%. 
O índice baixou para 20,61% no 
ano seguinte e 17,68% em 2000, 
e voltou a subir em 2001, para 

19,72%. 

VERBAS PARA HUMANAS CAEM, 
ENQUANTO BIOLÓGICAS RECEBEM MAIS

Pedro Estevam da Rocha Pomar
Editor da Revista Adusp

Tabela 6- Distribuição dos investimentos da 
Fapesp por área de conhecimento (em %)

Área 1998 1999 2000 2001
Agronomia e Veterinária 8,81 9,28 7,52 8,88
Arquitetura e Urbanismo 0,91 0,63 0,42 0,44
Astronomia e C. Espaciais 0,94 0,71 2,20 0,82
Biologia 15,65 22,86 21,94 20,25
Ciências Humanas e Sociais 12,11 10,76 9,03 9,73
Economia e Administração 0,51 0,70 0,52 1,00
Engenharia 15,71 14,31 12,98 17,76
Física 8,86 7,11 8,76 7,04
Geociências 3,58 2,77 2,36 2,60
Interdisciplinar 1,99 0,26 8,28 1,60
Matemática 2,90 2,69 1,97 2,49
Química 7,29 7,31 6,34 7,68
Saúde 20,74 20,61 17,68 19,72

Fonte: Fapesp



16

Setembro 2002 Revista Adusp

17

Setembro 2002Revista Adusp

grupo Votorantim, dona de um 
fundo de U$ 300 milhões para 
investimentos no setor e dirigida 
por Fernando Reinach, que traba-
lhou no Projeto Genoma da funda-
ção. Com esse sócio, os pesquisa-
dores alçam vôo próprio, criando 
suas empresas e comercializando o 
know-how adquirido. 

Em entrevista dada em março 
ao Jornal da USP, por ocasião da 
criação da Alellyx, o diretor cien-
tífico da fundação, José Fernando 
Perez, disse que o surgimento da 
empresa era “o coroamento de 
todo o trabalho da Fapesp em 
favor da formação de recursos 
humanos em biotecnologia”. Tam-
bém não mostrou preocupação 
com o êxodo de professores-chave 
no Projeto Genoma para criar suas 
empresas privadas. Os docentes 
ligados à Alellyx, três da Unicamp, 
um da USP e outro da Unesp, 
mudaram seu regime de trabalho 
na universidade para fundar a 
empresa. O que sugere conflitos 
de interesse, já que os pesquisado-
res, como participantes do Projeto  
Genoma, têm acesso aos bancos 
de dados de seqüenciamento da 
Fapesp e ocupam cargos de coor-
denação no projeto. 

Apesar da crescente interação 
entre fundos públicos e interes-
ses privados na Fapesp, o sistema 
de escolha dos seus dirigentes 
continua o mesmo, centrado no 
Governador do Estado. Dos 12 
membros do Conselho Superior, 
órgão máximo da fundação, seis 
são livremente escolhidos pelo 
Governador. Os outros seis tam-
bém são nomeados pelo Gover-
nador, a partir de listas tríplices 

apresentadas por universidades e 
institutos de pesquisa. O Conse-
lho Universitário da USP elabora 
listas para três vagas no conselho.  
O mandato de cada conselheiro 
da Fapesp dura seis anos, sendo 
maior, portanto, do que o manda-
to do Governador que o indicou.

O Conselho Superior elabora 
novas listas tríplices para que o 
Governador escolha o presidente 
e vice-presidente da fundação, 
bem como o Conselho Técnico-
Administrativo (CTA) da entidade, 
constituido por um diretor presi-
dente, um diretor científico e um 
diretor administrativo. Os dirigen-
tes da Fapesp não são, portanto, 
objeto de nenhum tipo de eleição, 
sendo designados por um sistema 
piramidal. Os setores diretamente 
interessados na gestão democrá-
tica e isenta do financiamento da 
pesquisa — pós-graduandos, pes-
quisadores e professores universi-
tários — não são consultados.

Outra questão é a passagem de 
dirigentes da Fapesp diretamente 
para as reitorias de universidades 
estaduais. Atualmente a Fapesp é 
a maior financiadora da pesqui-
sa nestas universidades, gerindo 
verbas da ordem de centenas de 
milhões de reais por ano, e desti-
nando mais de 70% delas à USP, 
Unesp e Unicamp (ver Tabela 5). 
Apesar de tamanho poder, dire-
tores e conselheiros da fundação 
disputam cargos nas universidades 
sem quaisquer restrições. O pro-
fessor Flávio Fava de Moraes ocu-
pou o cargo de diretor científico 
da fundação até 1993, quando saiu 
para ser reitor da USP. Em 2002 o 
então presidente da fundação, pro-

fessor Carlos Henrique de Brito 
Cruz, venceu as eleições para rei-
tor da Unicamp. Para substituí-lo 
na presidência da Fapesp assumiu 
um ex-reitor da própria Unicamp, 
professor Carlos Vogt, que dirigiu 
a universidade entre 1990 e 1994.

A posse do professor Vogt, que 
já fazia parte do Conselho Supe-
rior da Fapesp, não deve mudar 
os atuais rumos da fundação. O 
professor é vice-presidente da 
Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC). Entre 
1994 e 2001, foi também diretor-
executivo do Instituto Uniemp-
Fórum Permanente das Relações 
Universidade-Empresa.

A última renovação no CTA da 
entidade deu-se em 1996, com a 
substituição do professor Nelson 
Jesus Parada pelo professor Fran-
cisco Romeu Landi, da Escola 
Politécnica da USP, na presidên-
cia do colegiado. O diretor cientí-
fico José Fernando Perez, que nos 
últimos anos tornou-se o dirigente 
de maior expressão pública da 
Fapesp, e o diretor administrativo, 
Joaquim José de Camargo Engler, 
ambos também professores da 
USP, ocupam seus respectivos car-
gos desde 1993. Os mandatos são 
de três anos, com “possibilidade 
de reeleição”.

A Revista Adusp solicitou ao 
professor Perez uma entrevista 
sobre diferentes questões relacio-
nadas à Fapesp. O diretor cientí-
fico da Fapesp dispôs-se apenas a 
responder um questionário, mas 
depois também mudou de idéia. As 
perguntas enviadas não foram res-
pondidas (ver quadro Perguntas que 
o professor Perez não respondeu).
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A Revista Adusp contatou a 
assessoria de imprensa da Fapesp 
no dia 19 de abril, para marcar 
uma entrevista com o professor 
José Fernando Perez, diretor 
científico da fundação. No dia 7 
de maio a assessoria informou que 
não seria possível fazer a entre-
vista pessoalmente, e que seria 
mais fácil ao diretor responder às 
perguntas por e-mail. As questões 
foram enviadas na manhã do dia 
8 de maio. No dia 5 de junho o 
professor Perez entrou em conta-
to com a reportagem, por e-mail, 
informando que devido à sobrecar-
ga de funções, e ao compromisso 
prévio com outros textos, não seria 
possível responder às perguntas no 
prazo estipulado. Entre o envio das 
perguntas e a mensagem do pro-
fessor Perez, decorreram 28 dias, 
durante os quais o prazo acertado 
para o recebimento das respostas 
foi postergado várias vezes. 

A seguir, as perguntas que o pro-
fessor não respondeu:

1. Para o Sr., quais são os prin-
cipais papéis a serem desempe-
nhados pela Fapesp no desenvol-
vimento da pesquisa no Estado de 
São Paulo?

2. Houve uma limitação 
na porcentagem de gastos da 
Fapesp com bolsas de pós-gra-
duação em 30%, determinada 
pela própria Fapesp. Que razões
levaram a esta política?

3. Antigamente as bolsas eram 
avaliadas apenas pelo mérito do 

projeto. Como os gastos com bolsas, 
e conseqüentemente o número de 
bolsas, estão congelados, enquanto a 
demanda por bolsas cresce devido à 
maior procura e aos cortes de verbas 
no plano federal, isso não cria uma 
espécie de “vestibular por bolsas”, 
que excluiria bons projetos e influi-
ria no processo de avaliação?

4. A Fapesp instituiu uma avalia-
ção comparativa de projetos. Existem
muitas reclamações contra esse siste-
ma comparativo, já que não se sabe 
quem, nem quais são os critérios de 
quem faz esta análise comparativa. 
Quais são os critérios?

5. A Fapesp, e o sistema de pes-
quisa paulista que ela apoia, foram 
muito afetados pela redução do 
número de bolsas no plano federal, 
fato reconhecido nos próprios rela-
tórios de atividades da instituição.  
A Fundação tomou posição em re-
lação a estes cortes de investimento, 
em defesa da pesquisa científica?

6. Por que a Fapesp terminou 
com o fluxo contínuo de avaliação 
de projetos de mestrado, manten-
do-o para doutorado e doutorado 
direto, substituído no mestrado 
por duas “temporadas” de inscri-
ções? Não gera um transtorno o 
fato de que, neste novo sistema, a 
espera de aprovação de um proje-
to aumentou de um teto de 75 dias 
para até seis meses?

7. Porque foi reduzido o núme-
ro de bolsas de mestrado, do ano 
2000 para o ano 2001? A Fapesp 
está financiando, na USP, mais 

bolsas de doutorado do que de 
mestrado. Como o mestrado é a 
base do doutorado, não deveria ser 
o inverso?

8. A redução do número de 
bolsas de mestrado não estimula o 
mestrado profissionalizante em de-
trimento do mestrado acadêmico?

9. Por que foi criado o douto-
rado direto? Na prática ele não 
representa uma redução dos custos 
e tempo de formação do douto-
rado? Ele não teria um efeito ne-
gativo na qualidade da formação, 
já que o doutorado propriamente 
dito fica reduzido em dois anos, e 
com a apresentação de apenas um 
trabalho para banca, ao invés de 
dois? A Fapesp estaria estimulando 
o doutorado direto, na medida em 
que a reserva técnica do doutorado 
direto é maior que a do mestrado, e 
sua apreciação, contínua?

10.  Existem muitas críticas ao 
sigilo da autoria dos pareceres de 
projetos. Por que a autoria dos 
pareceres é mantida em sigilo? O 
anonimato dos pareceristas não 
pode dar margem a procedimentos 
condenáveis, tais como persegui-
ções a determinados pesquisado-
res, plágio de projetos etc.?

11. A Fapesp leva em conta a 
idade do pesquisador como um dos 
critérios para concessão de bolsas?

12. No relatório de atividades 
de 2000, a Fapesp declara que 
“Não existe, a rigor, demanda re-
primida por financiamento à pes-
quisa em São Paulo”. E que as bol-

PERGUNTAS QUE O PROFESSOR 
PEREZ NÃO RESPONDEU
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sas seriam aprovadas somente por 
mérito. Em 2001, no entanto, foi 
aprovada a avaliação comparativa 
e congelado o número absoluto de 
bolsas de mestrado e doutorado. O 
Sr. concorda com a afirmação de 
que não existe demanda reprimida 
no Estado de São Paulo?

13. Os valores das bolsas não 
sofrem reajuste desde novembro de 
1996. Por quê? Isso não prejudica a 
formação de novos pesquisadores, 
que não se sentem motivados a se-
guir carreira acadêmica diante dos 
baixos valores das bolsas? Eles não 
prejudicam a formação dos futuros 
recursos humanos nas áreas de ci-
ência e tecnologia?

14. O fim da dedicação exclusi-
va não seria uma precarização para 
justificar o baixo valor das bolsas? 

15. A Fapesp tinha como uma 
de suas principais funções finan-
ciar a formação de doutores para 
serem absorvidos pelas universi-
dades, principalmente as públicas, 
depois de formados. A redução 
da contratação de novos docentes 
pelas universidades públicas afetou 
a Fapesp? Isso tem relação com o 
aumento do número de bolsas de 
pós-doutorado? Por quê o tempo 
do pós-doutorado é maior na Fa-
pesp do que na Capes e no CNPq?
16.  O pós-doutorado e o incentivo à 
pesquisa em centros emergentes não 
se tornaram políticas de emprego e 
de subsídio público para a formação 
de núcleos de pesquisa nas universi-
dades privadas?

17. Existe na Fapesp uma políti-
ca de incentivar núcleos de pesqui-
sa em universidades particulares, 

através do programa de apoio a 
Jovens Pesquisadores em Centros 
Emergentes? O programa  conti-
nua não exigindo vínculo emprega-
tício do pesquisador com a institui-
ção? Se existe, há diferenças para 
a Fapesp em apoiar núcleos em 
universidade pública e em univer-
sidade privada?

18. Como são selecionadas as 
empresas com as quais a Fapesp de-
senvolve projetos? Como são geri-
dos os recursos desses projetos? São 
investimentos a fundo perdido?

19. No texto do folheto “Inova-
ção Tecnológica”, da Fapesp, está 
escrito que é uma “evolução nas prá-
ticas de apoio da Fundação” passar 
a conceder bolsas de pesquisa não 
só para instituições de pesquisa, mas 
para pesquisadores que atuam den-
tro das empresas. Por que a Fapesp 
considera isso uma evolução?

20. Por que a Fapesp retém 
parte dos ganhos das patentes 
registradas através do PAPI-
Nuplitec, enquanto no PIPE 
(Programa de Inovação Tecnoló-
gica em Pequenas Empresas) a 
iniciativa privada e o pesquisador 
detêm a propriedade intelectual 
de um projeto financiado com 
dinheiro público?

21. No artigo “O Sonho do 
Genoma Humano”, publicado na 
Revista Adusp 25, o geneticista 
Richard Lewontin questiona a 
prioridade dada aos investimen-
tos feitos nos chamados “projetos 
Genoma Humano”. O professor 
Crodowaldo Pavan considera que 
esse entendimento é válido tam-
bém para os demais genomas, na 

medida em que se deveria primei-
ro trabalhar o gene e só depois os 
genomas. Começar pelo genoma 
não faria sentido, portanto. Como 
o Sr. recebe essas considerações?

22. Muitos pesquisadores liga-
dos à Rede Onsa estão criando 
empresas privadas que nasceram 
do conhecimento desenvolvido 
em laboratórios das universidades 
públicas ligadas ao projeto. Uma 
dessas empresas pretende produ-
zir equipamento para seqüencia-
mento e diz que “começará do 
zero”, entretanto tanto o profes-
sor quantos os demais envolvi-
dos no projeto desenvolveram o 
know-how no programa público. 
Como o Sr. vê essa questão, 
sabendo-se que entre os clientes 
destas empresas estão os projetos 
públicos de seqüenciamento?

23. Na fase de pré-seleção dos 
Centros de Pesquisa, Inovação e 
Difusão (Cepids) foram pré-sele-
cionados 10 projetos dos quais, 
segundo a própria Fapesp, deve-
riam ter sido escolhidos 5. Entre 
eles havia o projeto do Centro 
de Estudos Metropolitanos do 
Cebrap. Não houve exclusões e 
as 10 propostas foram aprovadas, 
o que aumentou muito os gastos 
previstos da Fapesp com os Cepi-
ds (o número de grupos duplicou) 
e gerou comentários principal-
mente em relação à escolha do 
Cebrap. Em que posição ficou o 
Cebrap na avaliação das propos-
tas dos Cepids? Que verba anual 
o Cebrap recebeu pelo projeto em 
2001 e qual a verba gasta em todo 
o programa dos Cepids?
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DILEMAS DO 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL 
EM SÃO PAULOEM SÃO PAULO

José Tadeu Arantes
Jornalista
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O 
indiano Amartya 
Sen, prêmio Nobel 
de Economia de 
1993, define desen-
volvimento como o 
processo de amplia-

ção da capacidade de os indivíduos 
fazerem escolhas. “O que surpre-
ende nesta definição é que ela não 
se concentra imediatamente em 
fatores materiais, em indicadores 
econômicos, mas na ampliação do 
horizonte social da vida das pesso-
as”, escreve Ricardo Abramovay, 
da FEA-USP, no artigo “Conselhos 
além dos limites”, publicado na re-
vista do Instituto de Estudos Avan-
çados (dezembro de 2001). 

A base material do processo de 
desenvolvimento é absolutamente 

decisiva, reconhece o pesquisa-
dor. Deve, porém, ser encarada 
como um meio e não um fim. Pois 
não é óbvio que o crescimento 
econômico se associe de maneira 
automática a uma melhoria da 
qualidade de vida das pessoas e 
a uma ampliação de sua possibili-
dade de auto-realização. “Não se 
trata de restringir a ambição con-
tida na palavra desenvolvimento, 
mas ao contrário de impedir que 
ela se submeta aos puros impera-
tivos do crescimento econômico”, 
argumenta Abramovay.

Idéia particularmente válida 
em relação a São Paulo, cujas 
contradições desafiam os modelos 
tradicionais. O Estado exibe, si-
multaneamente, uma infra-estru-

tura sem paralelos no país e agu-
da degradação ambiental; serviços 
que alcançam padrões de primei-
ro mundo e índices alarmantes de 
violência; oportunidades raras de 
emprego e condições de trabalho 
extremamente estressantes. 

A atividade econômica paulis-
ta responde por cerca de 30% do 
PIB nacional. No entanto, segun-
do pesquisa da Fundação Seade, 
entre 1994 e 1998 o número de 
barracos e favelas cresceu 42% 
na Grande São Paulo. “São Paulo 
está perdendo progressivamente 
sua antiga hegemonia industrial, 
porque o alto custo de vida des-
favorece atividades competitivas”, 
diz o economista Paul Singer, 
da FEA-USP. “Por outro lado, o 

Embora decisiva, a base material do processo de 
desenvolvimento deve ser encarada como um meio 

e não um fim. Não é óbvio que o crescimento 
econômico se associe automaticamente a 
uma melhoria da qualidade de vida. Idéia 

particularmente válida no Estado de São Paulo, 
por exemplo: enquanto a atividade econômica 

paulista responde por cerca de 30% do PIB 
nacional, entre 1994 e 1998 o número de barracos 

e favelas cresceu 42% na Grande São Paulo
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“O 

executivo federal 

apropria-se da 

capacidade decisória 

dos governadores 

federados”

Estado abriga  a maior concen-
tração de universidades, centros 
de pesquisa, editoras, produtoras, 
empresas de mídia etc.”

São Paulo tem uma enorme 
importância na economia brasi-
leira. Por que seu governador não 
tem uma importância equivalente 
na política nacional? O primei-
ro passo para isso é politizar o 
debate sucessório. Quais são as 
respostas dos candidatos à corro-
são dos salários, ao desemprego, 
ao empobrecimento da popu-
lação, à favelização das áreas 
metropolitanas, à devastação do 
meio ambiente, à degradação 
dos espaços e relações de 
trabalho, à crise da pequena 
e média empresa? Como 
pretendem tirar proveito 
da liderança intelectual e 
científica do Estado? Até 
que ponto estão dispostos 
a somar forças com os 
representantes da socie-
dade civil organizada, a criar 
novos espaços para expressão 
da energia criadora da cidadania, 
a “democratizar a democracia”? 
Quais são, enfim, seus planos 
estratégicos para inserir São Paulo 
no terceiro milênio?

“Devemos distinguir dois tipos 
de iniciativas: aquelas que podem 
ser implementadas desde já, a par-
tir da capacidade atual do governo 
paulista; e aquelas que dependem 
de uma recuperação do modelo 
federativo, corroído pelas ações 
truculentas do governo federal, 
tanto no nível da receita quanto 
de concentração de decisões”, 
pondera o sociólogo Silvio Caccia 
Bava, fundador do Instituto Polis, 

duas vezes presidente e atual di-
retor da Associação Brasileira de 
Organizações Não-Governamen-
tais (Abong). 

“Nunca o Estado brasileiro 
arrecadou tantos impostos como 
agora. Há dez anos, eles corres-
pondiam a 22% do PIB. Hoje, 
representam 34%. Houve um 
crescimento de mais de 50% na 
arrecadação. O problema é que 
esses recursos estão cada vez 
mais concentrados nas mãos do 
governo federal e são desviados 
para o pagamento dos serviços da 

dívida pública, interna e externa. 
Enquanto 66% dos domicílios 
brasileiros não estão ligados à 
rede de esgoto, uma resolução 
do Conselho Monetário Nacio-
nal proíbe que o FGTS destine 
recursos, até constitucionalmente 
estabelecidos, para programas de 
saneamento básico e habitação”.

Caccia Bava aponta o parado-
xo de um sistema federativo no 
qual o executivo federal apro-
pria-se da capacidade decisória 
que deveria caber aos governa-

dores federados. “É necessária 
uma reforma política que refaça 
o pacto federativo e redistribua 
o poder”, afirma. “Da mesma 
forma que existe uma frente na-
cional de prefeitos, deve haver 
também uma articulação de go-
vernadores. As políticas definidas 
hoje na esfera federal contem-
plam principalmente os inte-
resses das grandes corporações 
transnacionais. Os governadores 
têm importante papel a cumprir 
no redirecionamento e na rede-
mocratização dessas políticas”.

Como exemplo de democra-
tização das políticas públicas, o 
sociólogo cita o que ocorreu na 
esfera da  saúde. “Há 20 anos, sur-
giu, em São Paulo, o Movimento 
Popular de Saúde, que propunha 
a constituição de conselhos pari-
tários para gerir e fiscalizar os 
equipamentos básicos na área. 
Hoje, apenas na cidade de São 

Paulo, existem 166 unidades de 
saúde fiscalizadas por esses con-

selhos, que reúnem 3.336 delega-
dos, eleitos em votação direta por 
250 mil pessoas”. 

Na sua opinião, os conselhos 
acumularam força suficiente para 
propor uma reforma descentrali-
zadora e participativa do sistema 
de saúde, o SUS, agora adotado 
em todo o território nacional. 
“Experiências semelhantes ocor-
reram também em outras áreas, 
como a da criança e do adoles-
cente. De modo que temos, atual-
mente, 27 mil conselhos de vários 
tipos no país. Trata-se de um for-
midável impulso democratizante, 
de baixo para cima, que o poder 
estadual precisa acolher”.
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U
m 
apelo atípico 
de mães e pais de 
alunos, na virada de 
2002, deu a medida 
do que o novo gover-

no do Estado de São Paulo terá de 
resolver ao definir suas políticas 
para o ensino básico dos próximos 
quatro anos. Eles pediam o retor-
no dos seus filhos a séries que já 
tinham cursado porque, mesmo 
avançando no ensino fundamental, 
continuavam semi-analfabetos. Um 
deles, matriculado na Escola Esta-
dual Cordélia Ribeiro Ragoso, em 
Ribeirão Preto, cursa hoje a sexta 
série e ainda peleja para ler e es-
crever.

C a s o s 
isolados, rebate 
o governo estadual. 
Mas, por todo o Estado, pro-
fessores atribuem diretamente ao 
sistema de progressão continuada, 
adotado em 1998 como um avanço 
nas políticas de educação, parte do 
fracasso da escola pública em sua 
missão de educar. Implantada de 
forma autoritária e pragmática para 
mudar as estatísticas de desempe-
nho da rede pública, a aprovação 
compulsória transformou-se em vilã 
a retirar dos professores o poder de 
cobrar dos alunos maior responsa-

bilidade com 
sua própria aprendizagem. 

O Sindicato dos Professores da 
Rede Estadual (Apeoesp) manifes-
tou-se contrariamente à prática ado-
tada na rede, e um projeto de lei na 
Assembléia Legislativa propõe sua 
suspensão temporária. As mudanças 
mais radicais, porém, são sugeridas 
por quem se opõe à retomada da 
reprovação, caso dos docentes da 

EDUCAÇÃO REPROVADA
Rita Freire

Jornalista

O fracasso da progressão continuada nos moldes hoje 
oferecidos, ao invés de reabilitar a reprovação, coloca 
em xeque a política educacional adotada pelo Estado



24

Setembro 2002 Revista Adusp

25

Setembro 2002Revista Adusp

Até 

1999 as 

turmas tinham no máximo 

35 alunos. Então, inverteu-se 

o critério e hoje 35 alunos 

é o número mínimo

Faculdade de Educação da USP 
ouvidos pela Revista Adusp, os quais 
consideram essa possibilidade um 
retrocesso imperdoável. 

Para estes, reprovada está a rela-
ção do governo com a rede de ensi-
no, e a reformulação de políticas 
deve começar já, mas do lado de 
fora dos gabinetes burocráticos. “A 
escola nunca foi chamada a dizer 
o que precisava para incorporar 
as mudanças, e todas as condições 
para isso lhes foram sonegadas”, diz 
o professor Vitor Henrique Paro. 

Falta de democracia na formu-
lação de políticas afeta também o 
ensino médio, aponta o professor 
José Sérgio Fonseca de Carvalho. 
“Um professor aplicador de um 
plano que não é seu desonera-se 
do êxito”, diz ele, lembrando 
que a Secretaria de Educação 
tem falado muito em auto-
nomia, mas na prática cen-
traliza tudo, até a avaliação. 
“É como se dissesse à escola: faça 
o que quiser, mas eu meço se está 
bom ou não.”

O sistema de progressão conti-
nuada, recomendado pelo artigo 
32 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB), é defendido, 
entre outras coisas, por impedir 
que a escola transforme o aluno no 
próprio vilão do fracasso escolar. 
“A reprovação dos alunos servia 
para mascarar o fato de que ainda 
não aprendemos direito a ensinar”, 
diz o professor Rubens Camargo. 
“O papel fundamental da escola é 
levar o aluno a gostar de aprender”, 
emenda o professor Paro. “Repro-
var a criança é culpá-la por uma 
incompetência que não é dela, é 
negá-la como um sujeito histórico, 

um ser de vontade. É uma estupi-
dez que existe há séculos e precisa 
ser eliminada”.

O próprio conceito de educar 
está em jogo nessa discussão, em 
que se procura superar a idéia da 
escola mera transmissora de con-
teúdos que o aluno deveria apre-
ender e reproduzir, na qual eram 
excluídos os que não se adaptassem 
e atendidas as demandas econômi-
cas da velha sociedade industrial. 

A professora Selma Garrido 
Pimenta, diretora da FE-USP, obser-

va que só na década de 1960 o Brasil 
expandiu o ensino para um contin-
gente maior da população, e mesmo 
com os novos conhecimentos sobre 
educação, o velho modelo continuou 
sendo usado de forma inercial. “O 
sistema público tomou providências 
para abrir vagas, mas não para criar 
condições para outra qualidade de 
trabalho pedagógico”, aponta. 

A escola, observa, viu-se perdida 
com as muitas reprovações, a enor-
me evasão — e várias explicações 
surgiram, a maioria delas precon-
ceituosa. Exemplo disso, observa 

ela, é dizer que o aluno não apren-
de porque não quer ou não tem res-
ponsabilidade, ou porque a família 
tem problemas e não o ajuda, ou 
porque teve azar de nascer em uma 
família pobre. “Nessa linha perver-
sa, o aluno é culpado até por ter 
nascido”, diz. 

A saída a ser adotada pelo 
próximo governo, segundo os edu-
cadores, é compreender que pro-
gressão continuada não se realiza 
na mera aprovação automática dos 
estudantes até o final de cada ciclo, 

como ocorre hoje. O conceito é de 
compromisso da escola em acom-
panhar o processo de aprendi-
zagem dos alunos e estimulá-los 
de forma criativa. O que requer 
autonomia de fato, professores 
preparados, envolvidos com o 
projeto escolar, e turmas de 
tamanho compatível.  

Algumas dessas bases 
foram simplesmente inverti-

das. A professora Lisete Arelaro 
lembra que as turmas tinham, no 

máximo, 35 alunos. Uma  resolução 
de 1999 inverteu o critério: hoje, 35 
alunos é o mínimo, e há salas que 
juntam duas turmas em uma só. “A 
sociedade precisa saber que o ensi-
no não é possível em uma sala com 
40 alunos”, diz o professor Paro. 

Na contramão da idéia de auto-
nomia, surgiram os exames exter-
nos à escola, como o Saeb, Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação 
Básica, ou o Saresp, Sistema de Ava-
liação de Resultados do Estado de 
São Paulo, “examinhos”, lastima o 
professor. O Saresp remete à velha 
saída das aulas de recuperação, 
e premia com bônus e viagens de 
lazer as escolas que se saem melhor 
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A 

munici palização transferiu 

para as prefeituras 

escolas e alunos e causou 

desorganização difícil 

de reverter

n a s provas, 
“extravagância que criou 
um ranking entre as escolas, 
em função das viagens”, criti-
ca a professora Lisete.

O ensino de oito anos, que 
concentraria em cada escola a 
oportunidade de desenvolver seu 
projeto para toda a fase do ensino 
fundamental, foi segmentado para 
facilitar a transferência dos alunos 
de primeira a quarta séries para as 
prefeituras, no processo de munici-
palização. A organização do ensino 
em dois ciclos, alternativa ao ensino 
seriado, não foi uma escolha peda-
gógica, observa o professor Camar-
go: se assim fosse, os dois ciclos 
seriam oferecidos na mesma escola. 

Pesa também, no seu entender, 
a falta de vínculos mais efetivos dos 
professores com a vida escolar, já 
que grande parte deles trabalha em 
mais de um lugar, sem a dedicação 
integral e duradoura que o governo 
deveria viabilizar. “Não dá mais 

para obrigar professores a dar aula 
em um monte de escolas. Quem vai 
da Lapa para a Penha fica o dia in-
teiro no trânsito. A escola não cria 
condições para que os professores 
estudem, criem projetos. Isso impe-
de a progressão ou qualquer outra 
idéia pedagógica de acontecer”.  

Outros problemas menciona-
dos: a redução da rede física feita 
em nome do enxugamento dos 
custos; a transferência de alunos 
de uma escola para outra em pleno 
processo de aprendizagem; e um 
isolamento tão grande da escola 

que hoje 
faz parecer 
natural a 
instalação 
de câmeras 

de vídeo 
para pro-

tegê-la da 
violência que aflige a comuni-
dade. 

O impacto da municipali-
zação, que transferiu escolas 
e alunos para as prefeituras, 
foi grande e promoveu uma 

desorganização da rede difícil 
de reverter. No Estado de São 

Paulo, durante 20 anos, até 1995, 
coube às escolas municipais atender 
cerca de 10% do total de alunos do 
ensino fundamental. O governo es-
tadual era o principal organizador 
e formulador de políticas para a 
rede. Hoje, porém, os municípios 
já atendem 33% do total de alunos 
desse segmento. Há cidades que, 
sem qualquer experiência anterior, 
assumiram integralmente as escolas 
de ensino fundamental. 

Para assumir matrículas com 
tanta rapidez, as prefeituras foram 
atraídas pelo Fundef, que distribui 
recursos aos governos estaduais e 
municipais segundo o número de 
alunos de suas redes. A professora 
Lisete Arelaro adverte: a Lei do 
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O 

Fundef 

deixou grande vazio 

de financiamento 

na educação das crianças 

de 0 a 6 anos

Fundef vigora só até 2006, e não se 
sabe o que vai acontecer a partir daí. 

Das 645 cidades paulistas, pouco 
mais de uma dezena organizou com 
critérios próprios o ensino. A gran-
de maioria simplesmente copiou as 
práticas do Estado, como carreiras 
e políticas para o magistério, “e isso 
em um contexto que coloca o Esta-
do como péssimo exemplo”, diz a 
professora: “Nos últimos dez anos, 
não contratou inspetores, serventes, 
escriturários, e há muitos professo-
res com vínculos precários”.

O Estado, por sua vez, trocou 
responsabilidades tradicionais por 
modelos do MEC. É o caso das 
escolas técnicas, que sempre ofe-
receram ensino básico e técnico 
ao mesmo tempo — e agora não 
podem mais fazer isso. É o caso 
dos currículos, que antes, bons 
ou ruins, eram elaborados le-
vando em conta a realidade de 
São Paulo. Hoje, o governo re-
comenda os Parâmetros Curricu-
lares Nacionais (PCN) e as prefeitu-
ras vão atrás. “A discussão curricular 
empobreceu e precisa ser retomada”, 
comenta o professor Camargo.

O Fundef também deixou um 
grande vazio de financiamento 
quando se trata da educação infan-
til, de zero a seis anos, geralmente 
subestimada, mas decisiva para a 
escolaridade posterior. As prefei-
turas deparam-se com os limites da 
Lei de Responsabilidade Fiscal e do 
próprio Fundef, e acabam optando 
pelo atendimento indireto desse 
segmento, por meio de instituições 
filantrópicas. 

Soluções que dependem do de-
sembolso de recursos estaduais in-
vocam outro assunto delicado para 

o governo. A Constituição Estadual 
determina a utilização de 30% das 
receitas do Estado para garantir a 
oferta de ensino público, mais até 
do que exige a Constituição Fede-
ral, que fixa o mínimo em 25%. O 
índice de 30%, porém, nunca foi 
cumprido, como apontou o relató-
rio de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito realizada em 2000, 
que serviu de base para recente de-
cisão judicial condenando o Estado 
a repor R$ 4 bilhões na educação 
(Informativo Adusp 121, 5/7/02). 

A oferta de ensino médio no 
Estado cresceu em mais de 80% 
de 1995 para cá, segundo dados do 
MEC, e o número de concluintes 
já beira os 400 mil alunos por ano. 
Mas o governo não deu conta de 
formar professores e atender neces-
sidades curriculares que extrapolem 
a idéia de curso pré-vestibular. O 
professor Carvalho aponta uma cul-
tura arraigada que atribui ao ensino 
médio essa função, subordinando a 
escola a um processo específico e 
extremamente seletivo. “O vestibu-
lar não é mensurador da qualidade 

do ensino, tampouco o Enem”, opi-
na, referindo-se ao Exame Nacional 
do Ensino Médio, que também tem 
sido apontado como alternativa ao 
próprio vestibular.

Concluir que essa escola está em 
crise porque abarca grande contin-
gente da população é um enorme 
preconceito, garante o professor. 
Ele estima que, hoje, mais de 95% 
dos professores do ensino médio da 
rede pública venham de faculdades 
privadas, e boa parte tem uma for-
mação muito ruim nas disciplinas 

que ensinam. “Uma grande tarefa 
foi colocar as crianças na escola, 
agora é preciso garantir formação 
do professor, planos de carreira 
e políticas de aperfeiçoamento 
da sua formação já em serviço”. 

O que existe de formação ou 
atualização de professores da 
rede estadual no ensino su-
perior público é considerado 

insuficiente: o Programa de 
Educação Continuada (PEC), 

que oferece cursos semi-presen-
ciais, e os projetos de formação de 
professores à distância, para aten-
der formalmente a LDB. Outras 
propostas, como a criação de Insti-
tutos Superiores de Educação, pre-
vistas em deliberações do Conselho 
Estadual de Educação (CEE 7/2000 
e CEE 8/2000), enfrentam resistên-
cias, afirma o professor Carvalho. 
“Quando se criam cursos de forma-
ção que sejam públicos, e que este-
jam na Zona Leste, por exemplo, a 
elite não quer ir e os considera de 
segunda linha”, diz ele. “A verdade 
é que não temos conseguido propor 
medidas de impacto, a não ser ini-
ciativas de grupos isolados dentro 
da universidade”, admite.
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
QUEREM MAIS VERBAS E 

EXPANSÃO SÉRIA
Almir Teixeira

Jornalista

As associações de docentes defendem a PEC 14/2000 para 
garantir o repasse mínimo de 9,57% do ICMS e pedem 
uma expansão consistente dos cursos regulares, baseada 

em contratações por concurso público. Já a Unesp aprova 
a criação de “unidades diferenciadas organizadas de modo 

conciso e administradas a custos baixos”

Trabalho sobre foto de Jorge A
lves
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Os 

campi criados agora pela 

Unesp não terão estrutura de 

pesquisa própria: as disciplinas 

serão dadas por docentes de 

outros campi

O 
ano de 2002 passará 
à história das uni-
versidades públicas 
paulistas como aque-
le em que o conflito 
existente nessas insti-

tuições, em torno da destinação das 
verbas, assumiu contornos inéditos 
ao ganhar as ruas das cidades e os 
espaços da mídia impressa e ele-
trônica, escapando aos muros dos 
campi. Assim foi com a greve dos es-
tudantes na Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da USP 
(FFLCH), e com as tentativas do 
movimento universitário de barrar a 
proposta de “expansão” da Unesp 
em moldes precários, finalmente 
aprovada no dia 29 de agosto.

Há duas frentes de luta, que 
se comunicam: uma, “interna”, 
diz respeito às prioridades na 
aplicação das verbas pelas 
respectivas reitorias. Outra, 
“externa”, é relativa à neces-
sidade de garantir e ampliar o 
repasse de verbas do governo esta-
dual, entre outros motivos porque 
o índice de 9,57% da cota-parte 
do ICMS obtido nos últimos anos 
não está garantido na Constituição 
Estadual, e também porque os re-
cursos atualmente recebidos são 
insuficientes para uma expansão 
do ensino superior público estadu-
al condizente com as exigências de 
uma educação de qualidade.

“Não acredito que os governos 
realizem as mudanças necessárias 
por iniciativa própria”, diz José 
Roberto Zan, presidente da Asso-
ciação dos Docentes da Unicamp 
(Adunicamp). Professor de Sociolo-
gia da Arte e da Cultura do Institu-
to de Artes da Unicamp, ele analisa 

que a luta que os movimentos estão 
desenvolvendo hoje deverá ter con-
tinuidade, para que sejam alcança-
das as metas de expansão de cursos 
regulares, “que exigem ampliação 
da infraestrutura e contratação de 
docentes e funcionários através de 
concurso público”.

O presidente da Associação dos 
Docentes da USP, professor Ciro 
Correia, do Instituto de Geociên-
cias, destaca como principais as 
seguintes reivindicações ao governo 
do Estado: 

1) apoio à aprovação da Pro-
posta de Emenda Constitucional 
(PEC) 14/2000, que garantirá a 
estabilidade mínima do percentual 
do ICMS destinado à universidade, 
afastando o risco de redução do 
percentual; 

2) destinação, com urgência, de 
recursos da Previdência Estadual 
para o pagamento dos aposenta-
dos das Universidades: “Queremos 
manter os aposentados na folha da 
universidade, mas queremos que 
venham recursos complementares 
da Previdência”; 

3) que o governo passe a tratar o 
volume de recursos destinados ao en-
sino superior em termos de percentu-
al do Produto Interno Bruto (PIB). 

Esta última medida fará com 
que o Estado assuma a respon-
sabilidade pela manutenção dos 
recursos públicos, sendo obrigado 
a melhorar seus mecanismos de ar-
recadação para evitar a evasão fis-
cal e assim garantir os recursos. A 
reivindicação da Adusp é de 1,5% 
do PIB do Estado para o ensino 
superior, seguindo recomendação 
da Unesco. A atual dotação não 
ultrapassa 0,6% do PIB. “Como 
resposta a este aporte de re-
cursos”, completa o professor 
Ciro, “a universidade fará uma 
expansão consistente e compe-
tente das vagas, mantendo seu 
padrão de qualidade”. 

Na avaliação do presidente 
da Associação dos Docentes 

da Unesp (Adunesp), profes-
sor Antônio Luís de Andrade, 

do Departamento de Educação da 
Unesp de Presidente Prudente, são 
“eleitoreiras” certas iniciativas rela-
cionadas à educação: “O projeto de 
expansão da Unesp é uma demons-
tração clara do poder de fogo que o 
governo estadual tem do ponto de 
vista da campanha eleitoral. A ten-
dência, para nós, é de radicalização 
do movimento em defesa da auto-
nomia e contra o tipo de expansão 
proposto pelo governo”.

Os presidentes das associações 
de docentes são unânimes em con-
siderar a greve dos estudantes da 
FFLCH-USP a maior vitória do 
ensino público alcançada neste ano. 
Foram 105 dias de greve, na qual os 
estudantes conquistaram a contra-
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tação de 92 docentes, contra os 12 
inicialmente oferecidos pela Comis-
são de Claros. O número representa 
um acréscimo de 27,5% ao quadro 
docente da Faculdade, a mais atin-
gida pela política de “enxugamento” 
do pessoal aplicada pelos reitores a 
partir de 1990 em toda a USP.

Como ressaltou o Informativo 
Adusp, a vitória mais importante do 
movimento da FFLCH-USP, encer-
rado no dia 14 de agosto, foi “políti-
ca, no sentido nobre do termo”, por 
haver revelado para todo o Brasil a 
situação dramática em que se encon-
tra a universidade pública no país.

Na Unesp os estudantes são 
pivô de um dificílimo embate com 
uma expansão realizadas às custas 
da precariedade. Um aporte de 
verbas complementares aprovado 
pela Assembléia Legislativa levou 
a Unesp a aprovar a criação de no-
vos campi nas cidades de Rosana, 
Dracena, Tupã, Ourinhos, Itapeva, 

Registro, Sorocaba e Iperó. Uma 
das críticas mais contundentes a 
essa ampliação é que os campi 
criados não terão uma estrutura 
de pesquisa própria, sendo as dis-
ciplinas ministradas por docentes 
pertencentes a campi próximos.

No Relatório sobre o Programa de 
Ampliação de Vagas da Unesp, de 19 
de março de 2002, constam como ca-
racterísticas das chamadas “unidades 
diferenciadas” o serem “organizadas 
acadêmica e administrativamente de 
modo conciso, mantidas em parce-
ria com municípios ou consórcio de 
municípios e administradas a custos 
baixos”. Tais princípios dificilmente 
podem ser compatíveis com uma uni-
versidade que busca equilibrar ensi-
no, pesquisa e extensão de qualidade.

O último enfrentamento com 
a Reitoria da Unesp ocorreu no 
dia 29 de agosto, quando cerca de 
400 estudantes, sob chuva, fizeram 
um protesto em frente ao prédio 

da Faculdade de Odontologia de 
Araçatuba, onde ocorreu a reunião 
do Conselho Universitário que 
aprovou o plano de expansão da 
Unesp. Os alunos pretendiam im-
pedir a entrada dos conselheiros, 
mas foram reprimidos pelo Pelotão 
de Choque da Polícia Militar, cujos 
soldados, acompanhados de cães, 
postaram-se no interior das depen-
dências universitárias. Esta foi a se-
gunda vez que o Conselho Univer-
sitário reuniu-se para votar o plano. 
Na primeira, em 14 de agosto, na 
Reitoria da Unesp, os estudantes 
ocuparam a sala de reuniões e con-
seguiram impedir as votações. 

A expansão questionável não 
se limita, porém, à Unesp. Tam-
bém a USP vem criando cursos no 
interior, enquanto na maioria das 
unidades atuais persistem números 
preocupantes de claros docentes, e 
continuam ocorrendo contratações 
em regime precário.                                                       

Jorge A
lves
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GERALDO ALCKMIN
“SUBSIDIÁRIAS FORTALECERÃO 

NOSSA CAIXA”

Prefeito de Pindamonhangaba 
aos 23 anos, pelo então MDB, 

depois deputado estadual (1982) 
e federal (1986). Elegeu-se vice-

governador em 1994 e 1998, 
pelo PSDB. Assumiu o governo 
após a morte de Mário Covas, 

em 2000. É candidato pela 
Coligação “São Paulo em Boas 
Mãos” (PSDB-PFL-PSD) e seu 
vice na chapa é Cláudio Lembo 
(PFL), reitor da Universidade 

Mackenzie. Alegando problemas 
de agenda, Alckmin respondeu às 

perguntas por e-mail

Revista Adusp - No Estado de 
São Paulo, a educação infantil de 
zero a seis anos ainda é uma hipóte-
se, e de zero a três anos nem existe. 
O que se vê é um atendimento indi-
reto, terceirizado, envolvendo enti-
dades filantrópicas e assistenciais. 
Qual a proposta do candidato para 
viabilizar um crescimento significa-
tivo da oferta de ensino infantil?

Alckmin- O Estado vem cum-

prindo o que está determinado na 
Constituição Federal, na Constitui-
ção Estadual e na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, ou 
seja, que compete aos municípios 
atuar prioritariamente no ensino 
fundamental e na educação infan-
til. Ao governo estadual cabe dar 
assistência aos municípios sem 
condições suficientes e às entidades 
filantrópicas, como, por exemplo, 

as Apaes. Isto já está e continuará 
a ser feito. Cabe observar que em 
nosso Estado a educação de crian-
ças de zero a seis anos é responsa-
bilidade dos municípios.

Revista Adusp- O que justificou 
a municipalização do ensino foi a 
lei de repasse de recursos por meio 
do Fundef. Como o governo vai se 
preparar para o final da vigência do 
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“Abandonar 

a progressão 

continuada seria 

retrocesso”

fundo em 2006? O que vai aconte-
cer depois?

Alckmin- A continuidade do Fun-
def vai depender de diretrizes a se-
rem definidas pela União. O Estado 
de São Paulo atuará, como sempre, 
no sentido de proceder às adequa-
ções necessárias, com vistas à univer-
salização do ensino fundamental.

Revista Adusp- Há um projeto 
de lei na Assembléia Legislativa 
extingüindo a progressão continua-
da. O candidato pretende manter a 
progressão continuada nos moldes 
atuais, sabendo-se que sua aplica-
ção vem sofrendo críticas da popu-
lação e de especialistas?

Alckmin- A progressão continu-
ada é um processo permanente de 
avaliação que foi implantado aten-
dendo à Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. Abandoná-lo 
seria um retrocesso muito grande. 
O que se fará são alguns ajustes de 
ordem pedagógica e administrativa, 
a partir de uma ampla discussão com 
entidades de classe do magistério e 
especialistas, a que demos início no 
semestre passado e que já resultaram 
em algumas propostas. Desde logo, 
fica evidente a necessidade de trans-
mitir a todos os envolvidos no pro-
cesso os fundamentos filosóficos, so-
ciológicos e psicológicos da progres-
são continuada, para se contrapor à 
noção equivocada de que se trata de 
“promoção automática”. Isso envolve 
também a contínua capacitação dos 
diretores de escola, supervisores de 
ensino, professores e demais envolvi-
dos no processo de aprendizagem.

Revista Adusp- Como planeja 
reverter o número excessivo de 

alunos em salas de aula? Qual será 
o limite?

Alckmin- Em primeiro lugar, é 
preciso destacar que, hoje, 99,8% 
da população do Estado de São 
Paulo entre um e 14 anos e 93,4% 
entre 15 e 17 anos são atendidos 
pelas escolas públicas e particula-
res. A educação fundamental e a 
média atendem 87,1% dos alunos 
do Estado. De fato, apesar do mui-
to que foi feito, em algumas áreas 
da Capital ainda ocorre um excesso 
de alunos, devido a fatores como 
migração, loteamentos clandestinos 
etc. Daí a meta de prosseguir na 
construção e ampliação de escolas, 
onde quer que se façam necessá-
rias, garantindo as melhores condi-
ções de atendimento para o aluno e 
de trabalho ao professor.    

Revista Adusp- A LDB prevê 
que até 2006 todos os professores 
tenham curso superior. Como o 
candidato pretende cumprir essa 
exigência? Pretende investir na 
criação dos Institutos Superiores de 
Educação tratados nas deliberações 
7/2000 e 8/2000 do Conselho Esta-
dual de Educação para formação de 
professores? Pretende envolver as 
universidades públicas na formação 
de professores para o ensino médio?

Alckmin- O Governo do Esta-
do já vem atuando intensivamente 
no sentido do cumprimento dessa 
exigência da LDB, principalmente 
através do Programa de Educação 
Continuada - Formação de Profes-
sores. A Unesp, em particular, tem 
sido de fundamental importância 
para que os professores titulares e 
estáveis da rede estadual tenham a 
formação universitária completada.

Revista Adusp- O Estado de 
São Paulo tem repassado às uni-
versidades públicas estaduais, 
desde 1995, o equivalente a 9,57% 
da arrecadação anual do ICMS. 
Uma vez no governo, o candidato 
pretende manter esse percentual? 
Como vê a reivindicação de pro-
fessores, funcionários e estudan-
tes, de aumento do repasse para 
11%? O candidato é a favor da 
constitucionalização de um per-
centual mínimo, tal como dispõe a 
PEC 14/2000?

Alckmin- Temos destinado às 
universidades públicas 9,57% da 
receita do ICMS e das verbas rece-
bidas como compensações da Lei 
Kandir, além de 1% da receita tri-
butária repassada à Fapesp. Estes 
investimentos no ensino superior 
e na pesquisa contribuem decisi-
vamente para o desenvolvimento 
do Estado e têm sido estratégicos 
para o Brasil. Os percentuais têm 
sido, e continuarão a ser, comple-
mentados à luz de projetos especí-
ficos apresentados pelas universi-
dades, como foi o caso da recente 
expansão de vagas de graduação. 
Quanto à constitucionalização de 
um percentual, sua complexidade 
técnica e jurídica exigiria estudos 
mais aprofundados.
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“Voto direto 

pode partidarizar 

debate 

universitário”

Revista Adusp- A lei da auto-
nomia universitária desobrigou o 
Tesouro estadual de arcar com a 
aposentadoria dos professores das 
universidades estaduais, transfe-
rindo essa despesa para a folha de 
pagamentos das próprias universi-
dades, o que representa para elas 
um elevado dispêndio. Qual a pos-
sibilidade, num novo governo do 
Sr., de o Tesouro vir a reassumir o 
pagamento das aposentadorias dos 
docentes universitários?

Alckmin- A autonomia univer-
sitária é uma conquista, mas deve 
ser entendida na sua amplitude de 
direitos e deveres. É natural que 
a Universidade, ao apreciar o seu 
orçamento, leve em conta a sua 
despesa de pessoal (ativo e inativo), 
não sendo razoável que o restante 
da sociedade fique responsável pelo 
pagamento das aposentadorias.

Revista Adusp- O atual sistema 
de escolha do Reitor e do Vice-Rei-
tor das universidades públicas esta-
duais fere a autonomia universitá-
ria, na medida em que se baseia na 
decisão pessoal do governador, que 
exerce sua preferência dentre uma 
lista tríplice eleita, por sua vez, por 
um colégio eleitoral restrito. O can-

didato estaria disposto a apoiar um 
sistema de escolha mais democráti-
co, por voto direto da comunidade 
universitária e que se encerrasse 
no âmbito das universidades, sem 
interferência do governador?

Alckmin- O atual sistema de es-
colha não fere a autonomia universi-
tária, já que a escolha do governador 
é limitada aos três nomes propostos 
pela Universidade. Quanto ao voto 
direto, ele pode induzir à partida-
rização do debate universitário, 
inibindo a prevalência dos valores 
acadêmicos. A escolha baseada em 
critérios de competência científica, 
visão de futuro e qualificação geren-
cial também prevalece nas melhores 
universidades do mundo.

Revista Adusp- O que o Sr. espe-
ra das universidades estaduais pau-
listas e como pensa em relacionar-se 
com elas, se reeleito governador?

Alckmin- Espero que elas con-
tinuem a ter um desempenho des-
tacado no sistema brasileiro de en-
sino superior, revelando com seus 
indicadores o bom uso dos recursos 
públicos. Tenho a certeza de que 
elas prepararão, cada vez mais, li-
deranças competentes para que São 
Paulo e o País possam enfrentar, 
com êxito, os desafios ao conheci-
mento humano, ao desenvolvimen-
to da ciência e da tecnologia. Meu 
relacionamento continuará a ser 
pautado pelo respeito à autonomia 
universitária e ao apoio à conso-
lidação do sistema de ensino e de 
inovação no Estado.

Revista Adusp- São Paulo repre-
senta 30% do PIB nacional, mas 
não tem uma presença equivalente 

no cenário político nacional, e está 
até sub-representado no Congresso, 
em termos da relação população-
número de parlamentares. O Sr. 
pretende dar maior peso político ao 
cargo de governador de São Paulo?

Alckmin- A sub-representação 
de São Paulo no parlamento, assim 
como a de outros estados, fere o 
próprio conceito de federação. É um 
resquício da legislação autoritária, 
que traz graves danos para todo o pa-
ís. Sem dúvida, vamos nos empenhar 
para tentar reverter essa situação, fa-
zendo valer o peso de São Paulo. 

Revista Adusp- Diante do de-
semprego cada vez mais agudo no 
Estado de São Paulo, chegando ao 
índice de 20% no ABC e na região 
metropolitana da Capital, que me-
didas pretende implantar?

Alckmin- O ABC é e continuará 
sendo objeto de projetos especiais 
de desenvolvimento e geração de 
emprego e renda. Além de investi-
mentos expressivos que fizemos na 
região, temos diversas parcerias com 
os municípios da região, inclusive por 
meio da Câmara do Grande ABC. Já 
adotamos, também, diversas políticas 
tributárias para fortalecer setores 
importantes da sua economia, como 
o moveleiro e a indústria automobi-
lística. Também estamos criando ali 
pólos profissionalizantes e de educa-
ção técnica. A segunda etapa do Ro-
doanel, bem como a duplicação da 
Rodovia dos Imigrantes, transforma-
rá a região em um verdadeiro “porto 
seco”, um centro logístico estratégico 
para o desenvolvimento.

Revista Adusp- O Sr. pensa em 
adotar estratégias de desenvolvi-
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mento regional? Como elas pode-
riam combinar-se com o combate 
ao desemprego?

Alckmin- Sim. Hoje, o concei-
to mesmo de desenvolvimento já 
supõe uma percepção regional da 
produção econômica. Há uma espe-
cificidade das vocações, das cadeias 
produtivas de cada região do Esta-
do, induzidas até pela articulação da 
infra-estrutura disponível. A geração 
de renda é diretamente proporcional 
ao estímulo que o governo possa dar 
ao desenvolvimento regional: for-
mando mão-de-obra, adotando a po-
lítica tributária adequada, investindo 
em portos, aeroportos, estradas para 
escoar a produção.

Revista Adusp- Há “espaço” para 
uma reforma agrária nos limites do 
Estado? O Sr. tem planos de desa-
propriação de latifúndios e metas de 
assentamento de trabalhadores ru-
rais sem-terra? Que relacionamento 
pretende manter com o MST?

Alckmin- Sem se afastar do prin-
cípio da legalidade, o Governo do 
Estado tem mantido uma relação 
madura com o MST. A postura 
firme na implementação dos as-
sentamentos tem evitado maiores 
conflitos. Dentro dos parâmetros 
constitucionais, e em sintonia com 
o Ministério da Reforma Agrária, 
daremos prosseguimento às inicia-
tivas relativas à questão.

Revista Adusp- Há evidências de 
que a sonegação fiscal é muito alta, 
o que acarreta perdas óbvias na 
consecução de recursos para saú-
de, educação, saneamento básico, 
transportes, segurança pública e de-
mais áreas sociais. De que modo o 

pretende enfrentar esse problema?
Alckmin- O equilíbrio orçamen-

tário, para a retomada da capacida-
de de investimento do Estado, tem 
sido uma das marcas da nossa ges-
tão. Mas nós não o alcançamos pelo 
aumento dos tributos — muitos dos 
quais foram até diminuídos — mas 
sim pelo rigor na aplicação dos re-
cursos públicos e pelo combate à 
sonegação, para o que intensifica-
mos o uso da tecnologia da infor-
mação. Continuaremos nessa linha, 
recorrendo ao apoio do Ministério 
Público e à ação policial, sempre 
que necessários.  

Revista Adusp- O colapso do 
setor elétrico não só causou enor-
me sacrifício para a maior parte da 
população brasileira, como provo-
cou uma retração da economia, em 
razão do racionamento e da majo-
ração das tarifas. Diante do impor-
tante parque de geração elétrica 
existente no Estado, e da necessi-
dade de impulsionar o crescimento 
econômico, que medidas poderiam 
ser adotadas pelo futuro governo 
estadual para evitar uma nova crise 
de abastecimento?

Alckmin- Diferentemente do 
ano passado, quando nesta época já 
estávamos enfrentando restrição de 
energia, atualmente há suficiente 
reserva hídrica e termelétrica. Tam-
bém não há risco de racionamento 
em 2003. Para a frente, é acompa-
nhar o cumprimento dos cronogra-
mas de obras de geração e trans-
missão de energia. Este governo 
acrescentou 3.000,6 MW, dos 14.005 
MW existentes no Estado, e estão 
previstos, até 2007, mais 6.773,6 
MW, entre hidreléticas, termelétri-

cas e co-geração.  É uma energia 
que poderá ser utilizada por todo 
o sistema interligado, e não só de 
forma isolada por São Paulo. 

Revista Adusp- O Sr. dará conti-
nuidade à política de privatizações 
praticada desde 1994? Qual é o fu-
turo da Nossa Caixa, único banco de 
que o Estado dispõe atualmente?

Alckmin- A Nossa Caixa tem 
um papel cada vez mais importan-
te no desenvolvimento de São Pau-
lo. É o agente financeiro de fundos 
criados por este governo, como o 
Fundo de Aval, voltado ao peque-
no e ao micro empresário, e o Fun-
do de Desenvolvimento do Vale 
do Ribeira. Para fortalecê-la, en-
caminhamos projeto à Assembléia 
Legislativa abrindo suas atividades 
para sete novos nichos de atuação, 
entre os quais os de seguro, leasing, 
cartão de crédito. Como o banco 
não tem experiência nestas áreas, 
as subsidiárias que serão criadas 
contarão com a parceria da inicia-
tiva privada, que participará em 
51% do seu capital. Em contrapar-
tida, 49% das ações da Nossa Cai-
xa serão abertos ao setor privado, 
mantendo ela, porém, o controle 
acionário, com 51%.
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Revista Adusp – No Estado de São 
Paulo, a educação infantil de zero a 
seis anos ainda é uma hipótese, e de 
zero a três anos nem existe. O que 
se vê é um atendimento indireto, 
terceirizado, envolvendo entidades 
filantrópicas e assistenciais. Qual a 
proposta do candidato para viabili-

zar um crescimento significativo da 
oferta de ensino infantil?
Cabrera – Antes de mais nada, não 
quero ser leviano. Não quero ser 
o tipo de político que promete e 
depois não vai cumprir. Temos uma 
regulamentação constitucional a 
ser seguida. Essa regulamentação 

dá certas atribuições, no que diz 
respeito ao município, ao Estado e 
à União. O município não tem cum-
prido essa regulamentação. A edu-
cação vai ser uma das prioridades do 
nosso governo, ao lado de emprego 
e segurança. Sou evangélico e há um 
provérbio na Bíblia que diz o seguin-
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te: ensine a criança no caminho que 
deve andar, e até quando envelhe-
cer, dele não se desviará. 
Em primeiro lugar, temos que dar 
atenção à motivação do professor. A 
figura, a presença do professor, em 
muitos casos, é muito mais impor-
tante do que aquilo que está sendo 
ensinado. Não há nenhum Estado 
brasileiro que tenha um professo-
rado tão habilitado, tão capacitado, 
como nós temos em São Paulo. 
Estou dizendo no ensino médio, 
em comparação a outros Estados, 
sem nenhum tipo de discriminação. 
Então, deve-se motivar esse profes-
sorado, e aí inclui a questão salarial. 
O governador tem que estar presen-
te, temos que buscar outros recursos 
e aumentar o percentual que hoje o 
governo gasta nessa área. Você vai 
perguntar como. Primeiro, combaten-
do a sonegação. Hoje temos, estima-
tivas extra-oficiais, a cada real pago, 
quatro são sonegados. Nós temos que 
estudar uma maneira de contornar 
isto. Segundo, a cobrança da dívida do 
Estado. Hoje temos uma inadimplên-
cia muito grande — é necessário que 
se use o bom senso, que se entenda a 
situação que o empresariado está pas-
sando, mas que ele possa pagar essa 
dívida. Há estimativas de quase um 
orçamento anual a ser recebido em 
dívidas do Estado. 
Revista Adusp- O que justificou a 
municipalização do ensino foi a lei 
de repasse de recursos por meio 
do Fundef. Como o governo vai se 
preparar para o final da vigência do 
fundo em 2006? 
Cabrera- O governo está pecando, 
porque já é o momento de se pre-
parar, e nós estaremos atentos para 
que esse segmento possa ser atendi-

do. Hoje a maior preocupação da 
população, depois do emprego, é a 
questão da segurança. E segurança 
passa por educação. Nada é mais 
verdadeiro do que abrir uma escola 
e fechar uma cadeia. É necessá-
rio fazer um esforço concentrado 
agora, porque temos a certeza de 
que teremos um gasto menor em 
outras áreas, como a segurança, se 
educarmos nossas crianças.
Revista Adusp- Há um projeto de 
lei na Assembléia Legislativa extin-
güindo a progressão continuada. O 
candidato pretende mantê-la nos 
moldes atuais, sabendo-se que sua 
aplicação vem sofrendo críticas da 
população e de especialistas?
Cabrera – Serei contra, a não ser 
que alguém me convença do contrá-
rio. Não temos uma avaliação corre-
ta e, principalmente, nós desestimu-
lamos o aluno. Imagine aquele aluno 
que está passando ano após ano e 
vendo ao seu lado aquele compa-
nheiro que não está estudando, que 
é indisciplinado, e que a progressão 
está dando a oportunidade de ele 
continuar. Isso não é justo. Temos 
que viver num sistema justo.
Revista Adusp- Como o candidato 
planeja reverter o número excessi-
vo de alunos em salas de aula? Há 
casos de registros de superlotação 
em escolas da capital. Em seu 
governo, qual seria o limite ideal?
Cabrera – Faço parte do Conselho 
Deliberativo do Mackenzie, uma 
instituição privada, séria, hoje com 
quase 40 mil alunos. Isso me deu 
uma proximidade muito grande 
com a área da educação. Temos 
que buscar a eficiência — não estou 
dizendo privatizar, longe disso, isso 
é obrigação, é responsabilidade do 

Estado. Mas temos que buscar no 
nosso sistema educacional o que nós 
chamamos de uma boa gestão, a boa 
eficiência. Às vezes a gente assiste 
filas em determinadas escolas: é 
que os pais insistem em matricular 
seus filhos naquela escola em que o 
professorado tem um nível de capa-
cidade de ensino maior. Nós temos 
que ter essa distinção de não achar 
que tudo é uma questão de construir 
novas escolas, até porque nós temos 
prédios inclusive inacabados. 
Revista Adusp- Seria fazer um pla-
nejamento?
Cabrera – Sim. A minha idéia era 
fazer um grande censo no sistema 
educacional em São Paulo para 
termos a informação correta. Nin-
guém faz uma ação de governo sem 
saber informações muito corretas. 
E temos que atuar para realmente 
ter um sistema que seja à altura do 
aluno. O ideal seria até 20 alunos. 
Às vezes isso não vai ser possível 
no primeiro ano de governo. Temos 
que contemporizar e procurar 
encontrar uma solução.
Revista Adusp- A LDB prevê 
que até 2006 todos os professores 
tenham curso superior. Como o 
candidato pretende cumprir essa 
exigência? Pretende investir na 
criação dos Institutos Superiores de 
Educação tratados nas deliberações 
7/2000 e 8/2000 do Conselho Esta-
dual de Educação para formação de 
professores? Pretende envolver as 
universidades públicas na formação 
de professores para o ensino médio?
Cabrera – O Paraná deu um exem-
plo no que diz respeito à reciclagem, 
à atualização do seu professorado. 
Isso tem que ser trazido também 
para São Paulo. Nossos centros 
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superiores de ensino, principalmente 
as nossas três universidades públicas, 
podem dar uma contribuição imensa 
nessa hora. O governo tem que, até 
financeiramente, auxiliar esses pro-
fessores para que possam estar em 
um nível adequado de ensino. 
Revista Adusp- O governo tem repas-
sado às três universidades públicas 
estaduais, desde 1995, o equivalente 
a 9,57% da arrecadação anual do 
ICMS. Uma vez no governo, senhor 
pretende manter esse percentual? 
Como vê a reivindicação de profes-
sores, funcionários e estudantes, de 
aumento do repasse para 11%? O 
candidato é a favor da constituciona-
lização de um percentual mínimo, tal 
como dispõe a PEC 14/2000? 
Cabrera – Sim, sou favorável. 
Temos que achar um percentual 
adequado.
Revista Adusp- E os 11% seria esse 
percentual?
Cabrera – Aí eu queria fazer um 
grande desafio às universidades. 
Hoje, temos 9,57%. No primeiro 
ano de governo, ou nos primeiros 
seis meses, manteria esses 9,57% e 
faria uma proposta justa a todas as 
universidades. Talvez o Estado tenha 
a maior parcela de culpa nessa situa-
ção, mas temos que reconhecer que 

as universidades, embora tenham 
ganhado a autonomia, hoje o gover-
nador não tem ingerência. Se eu dis-
ser aqui para você que eu vou fazer 
isso ou aquilo nas universidades, 
estou sendo demagógico. Então acho 
que é necessário reconhecer que nós 
temos que promover mudanças 
profundas na gestão administrativa 
das três universidades. Não sei se 
seria 11%, mas encontraríamos um 
denominador comum, e em contra-
partida as universidades dariam um 
sacrifício, porque para o governo vai 
ser um sacrifício, o cobertor é curto. 
Ela tem a autonomia para propor, 
inclusive. 
Revista Adusp- Contudo, a lei da 
autonomia universitária acabou 
também trazendo graves problemas 
de caixa, uma vez que desobrigou o 
Tesouro a arcar com as aposenta-
dorias dos professores das univer-
sidades estaduais. Qual a possibili-
dade, em um eventual governo do 
Sr., de o Tesouro vir a reassumir o 
pagamento das aposentadorias dos 
docentes universitários? 
Cabrera – Esse problema não é 
apenas da universidade. Hoje é um 
problema geral, no que diz respeito 
à Previdência. São Paulo não é um 
Estado, São Paulo é um país. Então 
São Paulo tem que traduzir a sua 
força econômica em força política. E 
temos que ter a presença nas grandes 
discussões nacionais: reforma tributá-
ria, reforma fiscal, reforma política. 
Não adianta querermos resolver ape-
nas o problema das universidades. Já 
temos a questão das aposentadorias 
nas prefeituras também. É uma ques-
tão dramática. E o Estado não pode 
protelar mais isso, porque o rombo 
é lá na frente e as gerações futuras é 

que vão pagar por isso. Então temos 
que sentar e ter uma grande discus-
são nacional a respeito da aposenta-
doria dentro do âmbito nacional. Eu 
encaixaria a questão das aposentado-
rias nas universidades dentro dessa 
discussão nacional.
Revista Adusp- O Sr. disse que o 
governador não tem ingerência nas 
universidades públicas estaduais. 
Contudo, o atual sistema de escolha 
do Reitor e do Vice-Reitor das uni-
versidades públicas estaduais fere a 
autonomia universitária, na medida 
em que se baseia na decisão pessoal 
do governador, que exerce sua prefe-
rência dentre uma lista tríplice eleita, 
por sua vez, por um colégio eleitoral 
restrito. O Sr. estaria disposto a 
apoiar um sistema de escolha mais 
democrático com o voto direto da 
comunidade universitária e que se 
encerrasse no âmbito das universida-
des, sem interferência do governo? 
Cabrera – De momento, não. Não 
vou tangenciar. O governador é 
eleito para administrar o orçamento 
do Estado, e a partir do momento 
em que as universidades dependem 
desse orçamento, é justo que o 
governador que foi eleito pelo seu 
povo — que não chegou ali sem 
mais nem menos e foi imposto, não 
estamos vivendo mais em um regi-
me ditatorial — tem o respaldo da 
preferência do povo que aqui vive e 
que paga o seu imposto e que gera 
o orçamento. Se houvesse um com-
promisso das universidades para que 
parcela do seu orçamento viesse da 
iniciativa privada, seria diferente. 
Vocês estão me pedindo uma con-
cessão. Para toda concessão temos 
que exigir uma contrapartida. 
Sou presbiteriano. Na Universidade 
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de Princeton, ligada à minha igreja, 
grande parcela dos recursos vem 
da iniciativa privada. Vão me dizer: 
bom, mas lá nos Estados Unidos 
a mentalidade é diferente. Vamos 
começar a mudar isso aqui também. 
Havendo essa mudança e esse com-
prometimento, aí sim acho justo as 
universidades terem a sua autono-
mia e talvez a eleição direta do seu 
Reitor. Digo isso porque nós temos 
que também tomar cuidado porque 
poderá haver um corporativismo. Sei 
que isso não passa pela cabeça de 
ninguém, mas a partir do momento 
em que o próprio corpo interno da 
universidade elege o seu Reitor, 
quem pode garantir que não have-
rá um corporativismo interno, sem 
pensar naquilo que é o Estado? São 
questões que têm que ser colocadas, 
e de uma maneira sincera. 
Revista Adusp- Nesse sentido, a 
criação de fundações dentro das uni-
versidades estaduais paulistas seria...
Cabrera – Sim, esse é o grande passo, 
esse é o grande passo! Porque falta 
fundação envolvendo o setor privado 
na área da educação. Veja bem, não 
quero ser mal interpretado: jamais 
vou abrir mão do que é uma obri-
gação do setor público, a educação. 
Há uma frase — sou do interior, da 
área rural — que diz o seguinte: nos 
momentos de crise, a solução é tirar 
o “s”. Fica “crie”. Nós temos que ser 
criativos. Nesses momentos de crise, 
temos que reflexionar sobre esses 
assuntos e procurar criar alternativas. 
Essa pode ser uma alternativa. Na 
área da saúde, temos fundações fan-
tásticas administrando hospitais com 
excelentes índices em termos de efi-
ciência no atendimento à população. 
Isso com certeza é um grande passo 

para estarmos implementando na 
área educacional.
Revista Adusp- Se eleito, o que o 
senhor espera das universidades 
estaduais de São Paulo e como 
pensa em relacionar-se com elas?
Cabrera – Podem esperar um gover-
nador altamente sensibilizado para a 
área da geração de conhecimento. As 
universidades terão um professor que 
estará atento não só ao ensino supe-
rior, mas a todos os níveis de ensino, 
e espero, em contrapartida, que as 
universidades possam continuar a 
colocar São Paulo na liderança do 
processo da geração do conhecimen-
to. E espero ter uma reciprocidade 
nessa oportunidade de tratamentos 
justos. Vocês querem um aumento de 
percentual de ICMS? Qual é a con-
trapartida da universidade? Dentro 
desse tipo de diálogo de concessões 
e contrapartidas vocês vão ter um 
trabalho a quatro mãos com o gover-
nador de São Paulo.
Revista Adusp- São Paulo represen-
ta 30% do PIB nacional, mas não 
tem uma presença equivalente no 
cenário político nacional, e está até 
sub-representado no Congresso, em 
termos da relação população-núme-
ro de parlamentares. O senhor pre-
tende dar maior peso político ao 
cargo de governador de São Paulo? 
Cabrera – Sem dúvida alguma. Esse 
será o principal ponto da nossa 
campanha ao governo de São Paulo. 
Durante toda a minha gestão de 
ministro da Agricultura, nunca rece-
bi dois parlamentares de São Paulo 
juntos no meu gabinete. Ia um par-
lamentar sozinho e apresentava suas 
idéias. No entanto, por exemplo, 
qualquer questão do Piauí, vinha o 
governador, vinham os senadores, 

os deputados federais, os deputados 
estaduais, vinha prefeito, vinha todo 
mundo, oposição e situação unidos 
pelo bem do Piauí. Esse exemplo 
deve ser trazido para São Paulo. A 
figura do governador pode galvani-
zar essas forças e pressionar. 
Não é exagero dizer que não temos 
uma verdadeira democracia no Bra-
sil, porque a democracia tem dois 
grandes pilares: a participação, que 
hoje nós temos, você vai lá e vota; e 
a representação, que nós não temos. 
Hoje não temos “um homem, um 
voto”, e isso tem que ser mudado. 
Revista Adusp- Diante do desem-
prego cada vez mais agudo no 
Estado de São Paulo, chegando ao 
índice de 20% no ABC e na região 
metropolitana da Capital, que 
medidas pretende implantar?
Cabrera – Queria fazer uma ressalva: 
não é só na Capital ou região metro-
politana. Na Baixada Santista, por 
exemplo, vai de 18% a 20%, depen-
dendo do município. Apesar de o 
problema do desemprego ser nacio-
nal, ele não é tão agudo nos outros 
estados como é aqui em São Paulo.
Ninguém vai resolver a questão do 
desemprego apenas no governo de 
São Paulo. Temos que ter um novo 
presidente mudando a questão 
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nacional. Por isso tenho um can-
didato à Presidente da República 
que se chama Ciro Gomes. Acho 
um descalabro ter um candidato a 
governador aqui em São Paulo que 
não tem candidato para a Presidên-
cia da República. Não é qualquer 
um que sobe no meu palanque. 
Você tem que ter um projeto 
nacional para resolver o problema 
estadual. A questão do desempre-
go passa, sem dúvida alguma, pela 
mudança da política econômica. 
Além disso, São Paulo tem que 
traduzir sua força econômica numa 
força política e ir adiante, brigar, 
defender aquilo que é nosso. Quan-
tas e quantas vezes governadores 
de outros estados, que são muito 
bem vindos, vêm aqui em São Paulo 
fazer palestras sobre incentivos 
fiscais para levar indústrias nossas, 
que vão embora para lá. Se for a 
Jundiaí, vai ver que lá tinha um 
bairro que se chamava Cica, mas a 
Cica foi embora. A Sadia foi embo-
ra, a Perdigão foi embora, 50 frigo-
ríficos foram embora nos últimos 
quatro anos e o Estado continua de 
braços cruzados. O governador tem 
que estar atuante. 
Montar na Secretaria da Fazenda 
um centro de inteligência altamente 
capacitado para informar o gover-
nador setor por setor, o que for 
necessário para atuar e defender 
aquilo que a gente tem. São Paulo 
não pode continuar tendo essa san-
gria de empregos. Fico abismado de 
ver o governo totalmente paralisado. 
Vou defender, vou brigar, e uma das 
idéias é reativar as barreiras interes-
taduais. Hoje você não tem nenhu-
ma barreira no Estado do lado de 
São Paulo. Você cruza aqui para 

o Rio de Janeiro, quando está na 
Dutra, você tem a barreira apenas 
do lado do Rio de Janeiro. A mer-
cadoria, quando entra aqui em São 
Paulo, passa sem fiscalização. 
Minha idéia é reativar essa barreira, 
e na hora em que chegar um cami-
nhão, você diz: “Você está entrando 
com incentivo fiscal, então vai reco-
lher essa diferença aqui, se não, não 
vai entrar no Estado de São Paulo”. 
Enfim, partir para a “guerrilha”, 
para garantir. Você está sendo dis-
criminatório em relação aos outros 
estados? Não. O que a gente tem 
que mostrar para o resto do Brasil é 
o seguinte: que o Brasil só vai bem 
se São Paulo for bem. Aqui é arre-
cadada praticamente metade dos 
impostos federais. O IPI, o Imposto 
de Renda... Daqui vai sair o Orça-
mento da União, que vai resolver 
o problema da criança carente no 
Nordeste, da educação no Vale do 
Jequitinhonha. Nossa indústria 
tem que ir bem para a gente gerar 
recursos para minimizar essas desi-
gualdades sociais.
Revista Adusp- Caberia adotar 
estratégias de desenvolvimento 
regional? Elas podem ajudar a 
combater o desemprego?
Cabrera – Um dos pontos do nosso 
programa são as agências regionais 
de desenvolvimento. Mas que fun-
cionem. Não posso falar que a nossa 
política para a Baixada Santista, 
a questão portuária, a questão de 
turismo, a questão de pesca, vai ser 
a mesma que a do Vale do Parana-
panema. São regiões distintas e essas 
agências serão os pólos aglutinado-
res de idéias, de reflexões para que 
busquemos uma solução específica 
para cada uma daquelas regiões. 

No caso do emprego, temos uma 
proposta do primeiro emprego: 
o Estado dará um incentivo fiscal 
para aquelas empresas que con-
tratem os recém-formados e que 
caracterize o que nós chamamos de 
primeiro emprego. Porque hoje se 
formam, inclusive em nível superior 
ou numa escola técnica, e o estu-
dante recém-formado não consegue 
ter acesso ao mercado de trabalho 
porque a oferta é tão grande, e 
como ele ainda não tem experiên-
cia curricular, as indústrias acabam 
rejeitando. Então daremos um 
incentivo fiscal para essas indústrias 
que contratarem recém-formados. 
Revista Adusp- Há “espaço” para 
uma reforma agrária nos limites 
do Estado? O senhor tem planos 
de desapropriação de latifúndios 
e metas de assentamento de tra-
balhadores rurais sem-terra? Que 
relacionamento pretende manter 
com o MST?
Cabrera – Existe, mas isso não é 
atribuição do Governo de São Paulo. 
Vi uma entrevista longa de um can-
didato a governador dizendo que ele 
vai fazer a reforma agrária. Isso não 
é uma atribuição constitucional do 
Estado. O Estado não pode desa-
propriar. Então, esse é o primeiro 
ponto que tem que ser esclarecido. 
Ninguém como candidato a governa-
dor pode assumir um compromisso 
na área da reforma agrária, a não ser 
que a Constituição seja mudada. 
Sou favorável à municipalização da 
reforma agrária. A proposta, que 
fiz quando era ministro da Agri-
cultura, e deixei essa proposta lá 
no Congresso, é a municipalização 
do Imposto Territorial Rural (ITR), 
que seria a principal fonte de efe-
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tivação da reforma agrária. Quer 
dizer, não vamos apenas transferir 
a obrigação, mas também o bônus. 
Especificamente hoje, o que pode-
mos fazer é dar assistência técnica, 
até financeira para os assentados, 
como no caso do Pontal do Parana-
panema. Mas fazer reforma agrária 
não podemos, porque não há como 
desapropriar a terra. 
Temos que fazer uma grande reu-
nião, um grande pacto na região do 
Pontal do Paranapanema, para que 
ali se crie uma situação jurídica defi-
nitiva. Hoje não se sabe quem que é 
dono. Há realmente um grande pro-
blema. O Estado tem que atuar, tem 
que ser o mediador desse confronto 
entre os proprietários que ali estão, 
que a gente não sabe se são ou não 
são donos, e aqueles que querem 
terra. Você tem uma fazenda de 100 
alqueires, então o fazendeiro vai 
legalizar o que fica remanescente 
para ele e na outra parte trabalhado-
res serão assentados. Enfim, o Esta-
do tem que ser o mediador. 
Revista Adusp- O senhor falou em 
vários pontos da entrevista sobre 
combate à sonegação fiscal. Há evi-
dências de que a sonegação fiscal 
é muito alta, o que acarreta perdas 
óbvias na consecução de recursos 
para saúde, educação, saneamento 
básico, transportes, segurança públi-
ca e demais áreas sociais. Como pre-
tende enfrentar esse problema? 
Cabrera – Temos que dar até um 
certo poder de polícia à Secretaria 
da Fazenda. Ninguém aqui vai ser 
autoritário, nada disso, mas temos 
que evitar a sonegação, porque não 
há como você atender a todas as 
demandas sociais se todos não con-
tribuírem. O Estado vai ser cobrado 

por isso. Então, nada mais justo de 
que nós termos a contrapartida da 
sociedade com o pagamento dos seus 
impostos. Há uma grande relação 
entre o pagamento do imposto com 
aquilo que o Estado retribui. Mas 
há um desânimo hoje do cidadão em 
dar a sua parcela de contribuição, 
porque ele vê tantas denúncias de 
corrupção, dinheiro desviado, não 
se sente nem um pouco estimulado 
a pagar o seu imposto. Então, num 
primeiro momento, temos que fazer 
um grande pacto com a sociedade: “a 
proposta é que você vai ter um gover-
no de mãos limpas, um governo sério, 
honesto, que nada mais é do que a 
nossa obrigação, e que todo e cada 
centavo arrecadado será efetivamen-
te aplicado nas áreas essenciais”. Se 
isso não for feito, também nós vamos 
prejudicar aqueles que pagam. É difí-
cil hoje aquele que paga o imposto 
ter que concorrer de uma maneira 
desleal, predatória, com o seu vizinho 
que é um sonegador.
Revista Adusp- O colapso do setor 
elétrico não só causou enorme sacri-
fício para a maior parte da população 
brasileira, como provocou uma retra-
ção da economia, em razão do racio-
namento e da majoração das tarifas. 
Diante do importante parque de 
geração elétrica existente no Estado, 
e da necessidade de impulsionar o 
crescimento econômico, que medidas 
poderiam ser adotadas pelo futuro 
governo estadual para evitar uma 
nova crise de abastecimento?
Cabrera – O governo federal tem 
grande parcela de responsabilidade. 
O apagão talvez seja a maior con-
tribuição que o Fernando Henrique 
deixou nesse país. Isso vai ter um 
reflexo imenso no futuro em termos 

de geração de novos postos de traba-
lho. Então, há necessidade urgente 
de termos uma união, um trabalho a 
quatro mãos com o governo federal 
nessa questão. A situação é tão dra-
mática, que São Paulo pode resolver 
parcela desse problema, mas nós 
temos que realmente trabalhar em 
conjunto com o governo federal 
para solucionar este problema. E 
infelizmente nós já vimos a experiên-
cia aqui em São Paulo, aconteceram 
grandes privatizações, vendemos 
parte do patrimônio público, a dívi-
da do Estado aumentou e a questão 
da energia está aí como uma heran-
ça maléfica para a sociedade.
Revista Adusp- O senhor dará con-
tinuidade à política de privatizações 
praticada desde 1994? 
Cabrera – Não, no momento não. Há 
de se repensar toda essa situação.
Revista Adusp- A Nossa Caixa fica 
com o governo, então?
Cabrera – Fica. E a Nossa Caixa 
vai ser o grande agente financia-
dor dessas agências regionais de 
desenvolvimento, financiador do 
pequeno produtor rural, da equali-
zação de uma taxa de juros, enfim, 
vai ser realmente um instrumento 
fomentador do progresso em todo o 
Estado de São Paulo.
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ANAÍ CAPRONI
“APOIAMOS A PEC 14/2000 
COMO MEDIDA TRANSITÓRIA”

Servidora afastada do Poder 
Judiciário de São Paulo, 
estudante de Direito na 

Faculdade do Largo São 
Francisco, a candidata a 

governadora do Partido da 
Causa Operária (PCO) tem 35 

anos. Militou no movimento 
estudantil. Na década de 80, 
participou do movimento de 
oposição metalúrgica de São 
Paulo (Momsp). Atualmente, 

é membro da Executiva 
Nacional do PCO
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Revista Adusp - No Estado de 
São Paulo, a educação infantil de 
0 a 6 anos ainda é uma hipótese, 
e de 0 a 3 anos nem existe. O que 
se vê é um atendimento indireto, 
terceirizado, envolvendo entidades 
filantrópicas e assistenciais. Qual é 
a proposta da candidata para via-
bilizar um crescimento significativo 
da oferta de ensino infantil?

Caproni - Ao contrário da 
propaganda oficial, que procura 
mostrar uma situação de avanço 
na educação brasileira durante 
os oito anos de governo FHC, a 
realidade aponta uma situação de 
terra arrasada. O sistemático cor-
te de verbas na educação pública, 
assim como acontece na saúde, 
vem deteriorando a cada dia os 
serviços prestados à maioria pobre 
da população. As verbas que deve-
riam sustentar a educação pública 
são, em grande parte, desviadas 
para os bolsos dos capitalistas do 
ensino privado (através de sub-
sídios, isenção de impostos etc.) 
e para o pagamento da eterna 
dívida externa aos países imperia-
listas. O resultado dessa política é 
a deterioração e o retrocesso nas 
áreas sociais. 

O atendimento para as crian-
ças na faixa de zero a seis anos 
é precário. O PCO defende que 
todas as empresas e locais de es-
tudo sejam obrigadas a construir 
creches para receber os filhos de 
suas funcionárias/estudantes. Além 
disso, o PCO defende que o gover-
no construa creches e “escolinhas”, 
tantas quantas forem necessárias 
para atender o conjunto da popu-
lação, sempre públicas, gratuitas e 
de qualidade.

Revista Adusp - O que justificou 
a municipalização do ensino foi a 
lei de repasse de recursos por meio 
do Fundef. Como o governo vai se 
preparar para o final da vigência do 
fundo em 2006? O que vai aconte-
cer depois?

Caproni- O PCO vem denun-
ciando a municipalização da edu-
cação desde o início. Trata-se de 
uma manobra do governo: num 
primeiro momento, apresenta para 
os municípios o canto de sereia do 
dinheiro fácil (através do Fundef); 
num segundo momento, como deve 
acontecer a partir de 2006, corta os 
recursos e deixa o ensino ao Deus 
dará! Uma das primeiras medidas 
de um governo do PCO seria o 
cancelamento das municipalizações 
já realizadas. De uma forma mais 
ampla, o partido defende a nacio-
nalização da educação, ou seja, 
que a qualidade seja a mesma em 
todo o país, e que o governo federal 
conceda ao setor todas as verbas 
necessárias.

Revista Adusp - Há um projeto 
de lei na Assembléia Legislativa 
extinguindo a progressão continua-
da. A candidata pretende manter a 
progressão continuada nos moldes 
atuais, sabendo-se que sua aplica-
ção vem sofrendo críticas da popu-
lação e de especialistas?

Caproni - O ensino público, em 
especial da faixa que vai do ensi-
no fundamental ao médio, é de 
baixa qualidade, não prepara os 
estudantes para o ensino superior 
e, tampouco, para a vida profissio-
nal. Um exemplo gritante disso é 
a chamada “aprovação automáti-
ca”, que visa evitar gastos com a 
permanência do aluno na escola, 

ainda que ele não tenha conse-
guido assimilar o aprendizado. É 
a mais pura demonstração de que 
os governos FHC-Covas-Alckmin 
não têm qualquer preocupação 
com o futuro da juventude brasi-
leira, e muita preocupação com os 
critérios do FMI.

Revista Adusp - Como a can-
didata planeja reverter o número 
excessivo de alunos em salas de 
aula? Qual será o limite?

Caproni - O número excessivo 
de alunos em salas de aula é ape-
nas um entre os muitos malefícios 
gerados com a política de Covas-
Alckmin para a educação. Desde 
o primeiro mandato, há oito anos, 
este governo vem fechando salas 
de aula, demitindo professores 
e cortando verbas da educação. 
Como mostrou um estudo feito 
pela CPI da Educação da Assem-
bléia Legislativa, recentemente, o 
governo Covas-Alckmin desviou 
aproximadamente R$ 5 bilhões 
da educação pública no Estado 
de São Paulo nestes anos. Infeliz-
mente, a Prefeitura petista de São 
Paulo vai pelo mesmo caminho, 
ao aprovar na Câmara projeto 
que reduz em 5% as verbas para 
a educação na capital paulista. 
O PCO defende que a educação, 
bem como os demais serviços 
prestados à população, tenham 
prioridade absoluta no governo, 
e que nenhuma verba pública se-
ja repassada a grupos capitalistas 
(sob a forma de isenções fiscais, 
subsídios etc). Com isso, será pos-
sível oferecer um ensino público 
de qualidade, em todos os níveis, 
e colocar em cada sala de aula não 
mais do que 25 alunos.
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Revista Adusp - A LDB prevê 
que até 2006 todos os professores 
tenham curso superior. Como a 
candidata pretende cumprir esta 
exigência? Pretende investir na 
criação dos Institutos Superiores 
de Educação tratados nas delibera-
ções 7/2000 e 8/2000 do Conselho 
Estadual de Educação para for-
mação de professores? Pretende 
envolver as universidades públicas 
na formação de professores para o 
ensino médio?

Caproni- O conteúdo da LDB, 
no que diz respeito à formação 
de professores, vem sendo inter-
pretado pelo governo estadual de 
maneira deturpada, ao sabor dos 
interesses dos grupos privados de 
educação. Ao definir que estas 
dezenas de milhares de professo-
res deverão ter curso superior até 
2006, promovem uma corrida à ti-
tulação que vem sendo suprida de 
duas formas. 

Primeira, as universidades par-
ticulares “deitam e rolam” com 
a criação de cursos de Pedagogia 
rápidos e de baixa qualidade, com 
o único objetivo de atrair os deses-
perados professores que tentam se 
titular a toque de caixa.

Segunda, as universidades pú-

blicas, particularmente a Unesp, 
já começaram a oferecer cursos de 
Pedagogia aligeirados, à distância, 
com qualidade bastante inferior aos 
que oferece em sua rede normal, 
sob pretexto de atender à demanda 
criada pela LDB. Além da qualida-
de questionável destes cursos, há o 
perigo real de que a exceção vire 
regra e que este passe a ser o tipo 
de formação de professores ofereci-
da pela universidade pública.

Para o PCO, a solução deste 
problema se insere na proposta 
que o partido tem para o conjunto 
da educação no país: estatização 
de toda a rede de ensino privado 
e fim do vestibular, para que todos 
tenham acesso à educação superior 
pública, gratuita e de qualidade. 

 Revista Adusp - O Estado de 
São Paulo tem repassado às univer-
sidades públicas estaduais, desde 
1995, o equivalente a 9,57% da ar-
recadação anual do ICMS. Uma vez 
no governo, a candidata pretende 
manter esse percentual? Como vê 
a reivindicação de professores, fun-
cionários e estudantes, de aumento 
do repasse para 11%? A candidata 
é a favor da constitucionalização de 
um percentual mínimo, tal como 
dispõe a PEC 14/2000?

Caproni- O PCO apóia a co-
munidade acadêmica em sua rei-
vindicação de aumento das verbas 
para as universidades estaduais 
paulistas, no caso para 11%. De 
um modo geral, um governo do 
PCO investiria todos os recursos 
necessários para que o conjunto do 
ensino superior passe a ser público 
e gratuito no Estado. Ao deixar de 
priorizar os interesses dos grupos 
capitalistas, o governo teria verbas 

suficientes para priorizar educa-
ção, saúde etc. Quanto à PEC 14/
2000, que insere na Constituição 
Estadual a garantia do percentual 
mínimo de 9,57% para as universi-
dades estaduais paulistas, o PCO a 
apóia como medida transitória, ca-
paz de impedir retrocessos (como 
a possibilidade de o governador 
rebaixar este índice, já que ele não 
consta em lei). No entanto, o par-
tido entende que a luta deva ser 
pela elevação das verbas.

Revista Adusp - A lei da auto-
nomia universitária desobrigou o 
Tesouro estadual de arcar com a 
aposentadoria dos professores das 
universidades estaduais, transfe-
rindo essa despesa para a folha 
de pagamentos das próprias uni-
versidades, o que representa para 
elas um elevado dispêndio. Qual 
é a possibilidade, num governo da 
Sra., de o Tesouro vir a reassumir o 
pagamento das aposentadorias dos 
docentes universitários?

Caproni- Repassar os encargos 
com as aposentadorias para as 
universidades estaduais foi uma 
manobra do governo. Com isso, 
reduziu as verbas para este setor 
sensivelmente. O PCO defende 
que as verbas repassadas para as 
universidades destinem-se exclu-
sivamente para o pagamento do 
pessoal da ativa e para o investi-
mento em laboratórios, equipa-
mentos, salas de aula, biblioteca 
etc. Quanto aos aposentados, 
devem ser pagos diretamente pelo 
Tesouro, resguardando-se seus di-
reitos de paridade com os da ativa 
(reajustes, benefícios etc).

Revista Adusp - O atual sistema 
de escolha do Reitor e do Vice-
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Reitor das universidades públicas 
estaduais fere a autonomia univer-
sitária, na medida em que se baseia 
na decisão pessoal do governador, 
que exerce sua preferência dentre 
uma lista tríplice eleita, por sua 
vez, por um colégio eleitoral res-
trito. A candidata estaria disposta 
a apoiar um sistema de escolha 
mais democrático, por voto direto 
da comunidade universitária e que 
se encerrasse no âmbito das uni-
versidades, sem interferência do 
governador?

Caproni- Para o PCO, a uni-
versidade deve ser dirigida pela 
própria comunidade, sem qualquer 
interferência política do poder do 
Estado. Não é aceitável que todas 
as decisões concentrem-se nas 
mãos de uma única pessoa, quase 
como num regime monárquico. O 
partido defende que o poder seja 
exercido pelos segmentos direta-
mente envolvidos, estes sim esco-
lhidos democraticamente e pro-
porcionalmente pela comunidade 
acadêmica, ou seja, um governo 
tripartite de estudantes, professo-
res e servidores.

Revista Adusp - O que a Sra. 
espera das universidades esta-
duais paulistas e como pensa em 
relacionar-se com elas, se eleita 
governadora?

Caproni- Que elas passem a 
atender integralmente os interesses 
da maioria da população, através 
das seguintes formas: livre acesso 
(fim do vestibular) de todos os inte-
ressados em estudar; que o governo 
garanta todas as verbas necessárias 
para isso; direcionamento da pes-
quisa para os interesses do conjunto 
da população e do desenvolvimento 

nacional, e não apenas dos grupos 
capitalistas; transformação das uni-
versidades estaduais em centros de 
produção e manifestação de cultura 
e tecnologia.

Revista Adusp - São Paulo re-
presenta 30% do PIB nacional, mas 
não tem uma presença equivalente 
no cenário político nacional, e está 
até sub-representado no Congresso, 
em termos de relação população-
número de parlamentares. A Sra. 
pretende dar maior peso político ao 
cargo de governador de São Paulo?

Caproni- Mesmo do ponto 
de vista de um regime burguês 
democrático, a estruturação do 
regime político no Brasil é muito 
antidemocrática. De um lado, os 
Estados estão representados de 
maneira desproporcional ao seu 
peso na federação, não do ponto 
de vista econômico, mas sim do 
tamanho de sua população. São 
Paulo, que concentra a maior po-
pulação do país, por exemplo, tem 
uma representação similar à de 
Roraima, um dos Estados menos 
habitados. Por trás dessa política, 
há um temor da burguesia de am-
pliar essa representação para São 
Paulo, pois isso também abre uma 
possibilidade de maior interven-
ção da classe operária paulista (de 
longe, a maior e mais organizada 
do país) na situação política, o 
mesmo acontecendo com os esta-
dos mais desenvolvidos do país. 

O PCO propõe uma reforma no 
sistema político, que garanta uma 
presença proporcional aos Estados 
no Congresso, de acordo com a sua 
população. Propõe, ainda, a extin-
ção do Senado, que funciona como 
uma Câmara alta, com poucos re-

presentantes, criada para controlar 
a Câmara dos Deputados. Quanto 
a dar um maior peso ao cargo de 
governador de São Paulo, o PCO 
entende que é preciso dar maior 
força política à população traba-
lhadora, a partir da criação de con-
selhos populares.

Revista Adusp - Diante do de-
semprego cada vez mais agudo no 
Estado de São Paulo, chegando ao 
índice de 20% no ABC e na região 
metropolitana da Capital, que me-
didas pretende implantar?

Caproni- O altíssimo índice de 
desemprego no país é o produto 
mais cruel da política do governo 
FHC e seus seguidores nos estados. 
É a forma encontrada para jogar 
sobre os trabalhadores o ônus da 
crise capitalista. O PCO defende as 
seguintes medidas para combater o 
desemprego:

1- Redução da jornada de tra-
balho para 35 horas semanais, sem 
corte nos salários, para que todos 
possam trabalhar. Que os patrões 
reduzam suas margens de lucros 
para se adequar a esta medida.

2- Apoio estatal ao pequeno 
empreendedor urbano e rural, com 
concessão de crédito barato e in-
fra-estrutura material e tecnológica 
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para que possa trabalhar. Nenhum 
subsídio aos grandes capitalistas.

3- Reforma agrária ampla, com 
confisco do latifúndio e concessão 
de crédito e infra-estrutura para os 
sem-terra poderem trabalhar.

4- Plano estatal emergencial de 
obras públicas (construção de hos-
pitais, creches, escolas, moradias 
populares etc).

Revista Adusp - A Sra. pensa 
em adotar estratégias de desenvol-
vimento regional? Como elas pode-
riam combinar-se com o combate 
ao desemprego?

Caproni- Num governo do PCO, 
as medidas acima seriam transpos-
tas para o âmbito estadual.

Revista Adusp - Há “espaço” 
para uma reforma agrária nos limi-
tes do Estado? A Sra. tem planos 
de desapropriação de latifúndios 
e metas de assentamento de tra-
balhadores rurais sem-terra? Que 
relacionamento pretende manter 
com o MST?

Caproni- As constantes ocupa-
ções de terra no Pontal do Parana-
panema e outras regiões paulistas 
são a prova de que é necessária 
uma ampla reforma agrária no 
Estado, assim como em todo o 
país. Quanto aos detalhes de uma 

medida como essa, teriam que ser 
discutidos com os próprios sem-
terra e os camponeses de pouca 
renda, através das organizações por 
eles reconhecidas, como é o caso do 
MST e dos sindicatos rurais.

Revista Adusp - Há evidências 
de que a sonegação fiscal é muito 
alta, o que acarreta perdas óbvias na 
consecução de recursos para saúde, 
educação, saneamento básico, trans-
portes, segurança pública e demais 
áreas sociais. De que modo a Sra. 
pretende enfrentar esse problema?

Caproni- No Brasil, é público 
e notório que quem paga impos-
to, de fato, são os trabalhadores, 
seja através do Imposto de Renda, 
seja através da taxação sobre as 
mercadorias e serviços (ICMS, IPI 
etc). Os capitalistas encontram mil 
meios para sonegar. O PCO defen-
de a criação de um imposto único 
sobre o capital, ou seja, nenhum 
imposto sobre os trabalhadores. 
Para impedir a sonegação, o parti-
do defende o controle operário da 
produção, com a abertura do livro-
caixa das empresas e fim de todo o 
segredo industrial. 

Revista Adusp - O colapso do 
setor elétrico não só causou enor-
me sacrifício para a maior parte 
da população brasileira, como 
provocou uma retração da econo-
mia, em razão do racionamento e 
da majoração das tarifas. Diante 
do importante parque de geração 
elétrica existente no Estado, e da 
necessidade de impulsionar o cres-
cimento econômico, que medidas 
poderiam ser adotadas pelo futuro 
governo estadual para evitar uma 
nova crise de abastecimento?

Caproni- A crise no setor ener-

gético é produto direto da política 
do governo FHC. Seguindo as 
ordens do FMI, nos últimos anos, 
o governo cortou os investimen-
tos neste setor progressivamente, 
assim como o fez com os demais 
setores públicos. Ao contrário do 
que fez o governo FHC, o PCO 
defende que os trabalhadores e a 
população pobre não arquem com 
nenhum ônus decorrente dessa cri-
se (através do aumento de tarifas, 
criação de novas taxas, subsídio a 
empresas privadas etc). Cabe ao 
governo federal investir todos os 
recursos necessários para que o 
setor energético atenda a demanda 
existente. Uma medida importan-
te, que seria tomada no âmbito de 
um governo do PCO em São Pau-
lo, seria a reestatização de todas 
as empresas energéticas que foram 
privatizadas no Estado.

Revista Adusp - A Sra. dará 
continuidade à política de privati-
zações praticada desde 1994? Qual 
é o futuro da Nossa Caixa, único 
banco de que o Estado dispõe atu-
almente? 

Caproni- O PCO é contra 
as privatizações. A proposta do 
partido é reestatizar todas as 
empresas que foram privatizadas 
(inclusive o Banespa), como for-
ma de defender os interesses da 
população. Sob direção privada, 
estas empresas têm atuado contra 
os interesses da população, atra-
vés da demissão de trabalhadores, 
queda na qualidade dos serviços, 
aumento de preços etc. Veja-se 
o exemplo de serviços essenciais, 
como água, luz e telefone, que su-
biram até cinco vezes mais do que 
a inflação nos últimos anos.
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JOSÉ GENOÍNO
“PRECISAMOS DE UMA ECONOMIA 

QUE VOLTE A CRESCER”
No final dos anos 60, engajou-se na luta 

contra a ditadura militar, participando da 
preparação da Guerrilha do Araguaia e 

sendo preso por esse motivo. Foi professor 
de cursinho e ajudou a fundar o PT. 
Em 1982 foi eleito para seu primeiro 
mandato de deputado federal. Atuou 

no impeachment de Collor e na CPI do 
Orçamento. Foi reeleito para o quinto 

mandato de deputado federal em 1998. 
Na Coligação PT-PCdoB-PCB, tem como 

vice o sindicalista Luis Marinho (PT)

Revista Adusp – No Estado de 
São Paulo, a educação infantil de 
0 a 6 anos ainda é uma hipótese, 
e de 0 a 3 anos nem existe. O que 
se vê é um atendimento indireto, 
terceirizado, envolvendo entidades 
filantrópicas e assistenciais. Qual a 
proposta do candidato para viabili-
zar um crescimento significativo da 
oferta de ensino infantil?

Genoíno – Temos que ter um 
programa para a criança e o ado-
lescente por faixa etária no Estado 
de São Paulo. Esse programa deve 
perpassar todo o governo não só 

na área da educação como na área 
da assistência, na área do acom-
panhamento da saúde, na área da 
assistência à família. É fundamen-
tal ter uma meta: garantir toda 
criança, todo adolescente na escola 
durante os quatro anos de governo. 
Segundo, tirar todas as crianças e 
adolescentes da rua durante um 
período de oito anos de governo. 
Terceiro, materializar a nossa visão 
do artigo 227 da Constituição, que 
considera a criança e o adolescente 
como prioridade absoluta.

Para garantir isso, temos que ca-

pacitar a rede pública, fazer ações 
combinadas com as prefeituras e até 
ações combinadas com entidades 
sem fins lucrativos que possam, nu-
ma parceria com o Estado, estabele-
cer um verdadeiro contrato solidário 
com a criança e o adolescente. Isso 
envolve as ações de governo estadu-
al, prefeituras e sociedade civil.

Revista Adusp – O que justificou a 
municipalização do ensino foi a lei de 
repasse de recursos por meio do Fun-
def. Como o governo vai se preparar 
para o final da vigência do fundo em 
2006? O que vai acontecer depois?

D
aniel G

arcia
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Genoíno – Primeiro, o Fundef 
é uma lei federal, e isso tem que 
ser discutido no plano federal. A 
idéia de aproximar os serviços do 
cidadão é positiva, mas esse modelo 
de municipalização nós criticamos. 
Queremos um sistema único de 
educação como existe na saúde, pa-
ra você ter uma municipalização so-
lidária, com gestão compartilhada, 
garantindo a responsabilidade do 
Estado, a responsabilidade das pre-
feituras, garantindo a mesma quali-
dade de ensino. A municipalização, 
do jeito que foi feita, transfere a 
competência, mas não os recursos 
para atender a população da rede 
pública do ensino municipalizado.

Não sou contra a tese da munici-
palização do serviço, eu sou contra 
esse modelo de municipalização. Te-
mos que alterá-lo e ter um modelo 
único, com competências comparti-
lhadas e com gestão compartilhada. 

Revista Adusp – Há um projeto 
de lei na Assembléia Legislativa 
extingüindo a progressão continua-
da. O candidato pretende manter a 
progressão continuada nos moldes 
atuais, sabendo-se que sua aplica-
ção vem sofrendo críticas da popu-
lação e de especialistas?

Genoíno – O projeto que acaba 
com a progressão continuada é do 
líder da bancada do PT, e concordo 
com a proposta. A progressão con-
tinuada virou promoção automáti-
ca, isso nós temos que acabar. Ao 
acabar com a promoção automáti-
ca, não podemos voltar ao sistema 
antigo, porque o sistema antigo era 
a exclusão pela repetência.

Temos que mudar o sistema de 
avaliação, para que leve em conta 
o empenho do aluno, o interesse, a 

permanência na escola e o nível de 
aprendizado. Para isso, você precisa 
ter menos alunos por sala de aula, e 
mais professores.

É necessário investir no apoio 
ao professorado, tanto do ponto de 
vista salarial, quanto do ponto de 
vista pedagógico, do conhecimento, 
da técnica que a pedagogia pode 
hoje oferecer. E temos condições 
de fazer isso nos apoiando nas três 
universidades estaduais paulistas, 
que têm os melhores cursos de 
pedagogia do Brasil e de São Paulo.

Revista Adusp – Como o can-
didato planeja reverter o número 
excessivo de alunos em salas de 
aula? Qual será o limite?

Genoíno – Temos que trabalhar 
com o limite universal, que é de 35 
alunos por sala de aula. Se não conse-
guirmos implantá-lo de imediato, de-
vemos ter esse limite como objetivo a 
ser alcançado durante o governo. 

Revista Adusp – A LDB prevê 
que até 2006 todos os professores 
tenham curso superior. Como o 
candidato pretende cumprir essa 
exigência? Pretende investir na 
criação dos Institutos Superiores de 
Educação tratados nas deliberações 
7/2000 e 8/2000 do Conselho Esta-
dual de Educação para formação de 
professores? Pretende envolver as 
universidades públicas na formação 
de professores para o ensino médio?

Genoíno – Em primeiro lugar, 
temos que aumentar o número de 
vagas e o acesso à universidade. 
A universidade pública precisa 
aumentar o número de campi e de 
vagas, e precisamos melhorar o en-
sino fundamental e médio.

Agora, temos um obstáculo que 
é exatamente a limitação orçamen-

tária de 9,57% do ICMS. Nós te-
mos compromissos em gastar mais 
com segurança, com saúde, temos 
que gastar mais com geração de 
emprego, então vamos buscar um 
meio de ampliar essa dotação.

De imediato, nós temos que lutar 
junto ao governo federal para aumen-
tar os investimentos federais na área 
da educação superior do estado de 
São Paulo. São Paulo é responsável 
por 43% dos impostos federais e a 
contrapartida não é justa. Portanto, o 
governo de São Paulo vai exigir do go-
verno federal maior transferência do 
orçamento federal na área da educa-
ção, para que tenhamos universidades 
federais aqui. Esse é outro caminho 
para cumprir com esse objetivo.

Por fim, precisamos estabelecer 
uma relação das três universidades es-
taduais com a sociedade paulista. Te-
mos que potencializar o envolvimento 
da Unicamp, USP e Unesp, dos cursos 
de pedagogia, no investimento do pro-
fessorado. E podemos fazer convênios 
com algumas instituições não estatais, 
instituições sérias, algumas públicas 
não lucrativas, que podem contribuir 
com essa tarefa de formar professores 
no estado de São Paulo.

Revista Adusp – Por exemplo?
Por exemplo a Fundação Santo 

André, a Feob em São João da Boa 
Vista, as PUCs que podem ajudar 
muito nesse sentido, não só de au-
mentar o número de vagas como ga-
rantir a capacitação do professorado.

Revista Adusp – O Estado de 
São Paulo tem repassado às univer-
sidades públicas estaduais, desde 
1995, o equivalente a 9,57% da ar-
recadação anual do ICMS. Uma vez 
no governo, o candidato pretende 
manter esse percentual? Como vê 
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“Acabar com 

a promoção 

automática sem 

voltar à repetência”

a reivindicação de professores, fun-
cionários e estudantes, de aumento 
do repasse para 11%? O candidato 
é a favor da constitucionalização de 
um percentual mínimo, tal como 
dispõe a PEC 14/2000?

Genoíno – Num primeiro mo-
mento, nosso projeto é fazer São 
Paulo voltar a crescer, gerar mais 
riqueza, mais emprego, mais opor-
tunidade. O nosso programa é di-
namizar a economia de São Paulo, 
priorizando o setor produtivo, as re-
giões econômicas, as cadeias produ-
tivas, a vocação de São Paulo tanto 
para o mercado externo como para 
o mercado consumidor interno.

Se nosso compromisso é apostar 
no crescimento, vamos, mantendo 
os 9,57%, ter uma dotação maior, 
porque vamos ter uma maior arre-
cadação. Por outro lado, queremos 
combater a guerra fiscal, a sonega-
ção. Vamos ter uma administração 
fiscal transparente e extremamente 
rigorosa, aperfeiçoando o sistema 
informatizado, o sistema de governo 
eletrônico, o sistema de ética fiscal.

Num primeiro momento, é difícil 
ter condições de aumentar o repasse 
sem aumentar o crescimento de São 
Paulo. Porque, aumentando de início, 
e o dinheiro para educação? E o di-
nheiro para saúde, e o dinheiro para 
segurança? E o dinheiro para gerar 
emprego, e o dinheiro para moradia? 
E o dinheiro para habitação popular? 
É necessária uma mediação. Então, 
esse objetivo deve ser perseguido, 
mas de imediato eu pretendo alavan-
car a economia de São Paulo.

Algumas vinculações constitucio-
nais são corretas, pela importância 
da educação, pela importância da 
saúde. Essa vinculação é necessária 

para garantir o financiamento de 
políticas sociais que são essenciais 
para a qualidade de vida.

Revista Adusp – A lei da auto-
nomia universitária desobrigou o 
Tesouro estadual de arcar com a 
aposentadoria dos professores das 
universidades estaduais, transferindo 
essa despesa para a folha de paga-
mentos das próprias universidades, o 
que representa para elas um elevado 
dispêndio. Qual a possibilidade, num 
governo do Sr., de o Tesouro vir a 
reassumir o pagamento das aposen-
tadorias dos docentes universitários?

Genoíno – Acho muito difícil 
o Tesouro assumir, porque, se o 
Tesouro assume, esse dinheiro vai 
faltar em algum lugar. Vai faltar 
na segurança, na moradia, na saú-
de, na geração de emprego. Então 
temos que buscar uma solução 
para que se organize a previdência 
complementar dos funcionários pú-
blicos, inclusive das universidades, 
respeitando os direitos, criando um 
sistema compartilhado, inclusive de 
gestão pública, entre contribuintes, 
aposentados e o próprio Estado.

Essa previdência complementar 
tem que ser também uma previdên-
cia de capitalização. Se você joga na 
conta do Tesouro, não tenho condi-
ções de aumentar a carga tributária. 
Tenho que diminuir a carga tributá-
ria, para aliviar o setor produtivo e 
a pequena e média empresa. Temos 
que buscar uma solução negociada 
não só com os professores das uni-
versidades como com outras cate-
gorias de funcionários públicos.

Revista Adusp – O atual sistema 
de escolha do Reitor e do Vice-Rei-
tor das universidades públicas esta-
duais fere a autonomia universitá-

ria, na medida em que se baseia na 
decisão pessoal do governador, que 
exerce sua preferência dentre uma 
lista tríplice eleita, por sua vez, por 
um colégio eleitoral restrito. O can-
didato estaria disposto a apoiar um 
sistema de escolha mais democráti-
co, por voto direto da comunidade 
universitária e que se encerrasse 
no âmbito das universidades, sem 
interferência do governador?

Genoíno – Tem que haver um 
sistema de parceria entre o governo 
do Estado e a autonomia da uni-
versidade. A escolha da direção da 
universidade tem que ser democra-
tizada, toda a comunidade tem que 
participar, professores, funcionários e 
estudantes. E você estabelecer, nessa 
escolha, uma mediação de represen-
tatividade. Mas o governador não 
pode se omitir; depois do filtro, da 
consulta, levar em conta, numa lista, 
o seu juízo. Porque você não pode 
ter uma universidade isolada das po-
líticas do governo. A universidade é 
sustentada pela sociedade. Se a socie-
dade paga para existir a universidade 
e o governo do Estado é eleito pela 
sociedade, ele tem uma co-responsa-
bilidade na maneira de administrar a 
universidade, respeitando sempre a 
autonomia da universidade. Eu não 
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eliminaria o papel do governador em 
algum momento da escolha.

Revista Adusp – O Sr. acha que, 
se todo o processo se desse dentro 
da universidade, haveria um isola-
mento das políticas do Estado?

Genoíno – Qualquer instituição 
do Estado não pode ser totalmente 
independente. Todas as instituições 
do Estado têm que tem um grau de 
interdependência. Por exemplo, as 
universidades têm que ter uma fun-
ção social, a universidade tem que 
dar uma contrapartida à sociedade, 
porque a sociedade é que sustenta a 
universidade. Agora, a universidade 
não é um Estado isolado, então 
temos que estabelecer uma relação 
mediada, com a comunidade uni-
versitária e as políticas públicas do 
Estado, sem quebrar a autonomia.

Revista Adusp – O que o Sr. pen-
sa das universidades estaduais pau-
listas e como pensa em relacionar-se 
com elas, se eleito governador?

Genoíno – Em primeiro lugar, 
respeitando a autonomia, temos que 
discutir com as universidades a rela-
ção de contribuição, de cooperação 
com um projeto econômico para São 
Paulo. Temos que discutir, respeitan-
do a autonomia, projetos de pesqui-
sa, projetos de extensão, projetos 
de apoio à comunidade, projetos de 
apoio às populações mais carentes, 
projetos de apoio às políticas sociais, 
eu já me referi aí por exemplo à área 
da educação. Outro exemplo seria a 
área de assessoria administrativa 
para muitas prefeituras que não têm 
nenhuma técnica de administração.

Todo estudante que tem acesso 
ao ensino público — e ele tem que 
continuar público por uma questão 
de princípio, somos contra a priva-

tização direta ou indireta da univer-
sidade pública — é sustentado pela 
sociedade via ICMS. A juventude 
que está em uma universidade pú-
blica deveria dar uma contrapartida 
à comunidade gratuitamente, com 
trabalhos comunitários. 

Há muito tempo defendo esse 
projeto. Não é trabalho para o 
Estado. São trabalhos na área da 
saúde, na área da assistência ad-
ministrativa, na área educacional... 
Essa juventude que está numa uni-
versidade pública tinha que ter um 
contrato de solidariedade com a 
sociedade, principalmente a socie-
dade que não pode pagar políticas 
públicas. Os trabalhos comunitários 
poderiam estar inclusive dentro das 
próprias exigências curriculares.

Revista Adusp – São Paulo repre-
senta 30% do PIB nacional, mas não 
tem uma presença equivalente no 
cenário político nacional, e está até 
subrepresentado no Congresso, em 
termos da relação população-núme-
ro de parlamentares. O Sr. pretende 
dar maior peso político ao cargo de 
governador de São Paulo?

Genoíno – Claro, o governador 
de São Paulo tem que defender os 
interesses do Estado de São Paulo. 
Tanto na hora de discutir o orça-
mento, na hora de defender as em-
presas que geram emprego aqui, na 
hora de defender uma reforma tri-
butária e fiscal, para São Paulo não 
sofrer as conseqüências da guerra 
fiscal, como na hora de exigir para 
o Estado uma contrapartida na área 
dos investimentos sociais.

São Paulo é um Estado-Nação, 
ele é hoje uma força no que se ar-
recada, no que se produz e no que 
se exporta, e tem o direito de exi-

gir do governo federal uma maior 
presença no Estado. E para isso o 
governador tem que ser um arti-
culador, junto com as prefeituras, 
com a área empresarial, com os 
trabalhadores e a sociedade civil de 
um modo geral, da defesa dos inte-
resses do Estado de São Paulo.

Revista Adusp – Diante do de-
semprego cada vez mais agudo no 
Estado de São Paulo, chegando ao 
índice de 20% no ABC e na região 
metropolitana da Capital, que me-
didas o Sr. pretende implantar?

Genoíno – Primeiro mudar esse 
modelo econômico, que privilegiou 
privatizações e a administração de 
uma dívida que só cresceu durante 
a gestão do tucanato. Ela era de 
R$ 13 bilhões e agora está em R$ 
95 bilhões. Essa dívida foi uma 
negociação mal feita com o gover-
no federal, nós temos que tratar a 
questão do pacto federativo na ges-
tão da dívida de São Paulo.

Segundo, temos que apoiar o 
setor produtivo que mais gera em-
prego, regionalizando a economia 
de São Paulo com um processo de 
interiorização. Em cada região, 
vamos apoiar as cadeias produti-
vas que mais geram emprego, na 
agroindústria, na indústria, no ser-
viço, na agricultura e na pecuária, 
incentivando por área econômica 
ou por região as redes de pequenas 
e médias empresas, para que elas 
possam entrar na competitividade.

Por último, precisamos de progra-
mas emergenciais. Por exemplo, reto-
mar a construção civil, voltada para a 
construção popular. Além de você dar 
um direito ao cidadão que é uma casa 
para ele viver, você emprega muita 
gente na construção da casa e nos in-
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“Temos que apoiar 

o setor produtivo e 

criar agência para 

o comércio exterior”

sumos para a construção civil. Incenti-
var a agricultura é uma área em que o 
retorno do emprego é imediato.

O setor do turismo é pouco desen-
volvido no Estado e São Paulo tem 
uma potencialidade para o turismo. 
Turismo religioso, ecológico, turismo 
radical, turismo nas praias, turismo 
familiar. Incentivar a área de turismo, 
que gera muito emprego.

Por último, nós temos que com-
binar com o governo federal uma 
política de combate aos juros altos, 
uma política de maior autonomia e 
de defesa dos interesses brasileiros 
e de São Paulo no comércio exte-
rior. O protecionismo norte-ameri-
cano prejudica e muito a economia 
de São Paulo, a laranja, o suco de 
laranja, o açúcar, e o aço.

Defendo que São Paulo tenha 
uma secretaria, uma agência es-
pecial para o comércio exterior, 
para desburocratizar o setor, atrair 
investimentos, facilitar a disputa 
dos nossos produtos no mercado 
externo. E ao mesmo tempo tra-
balhar com o comércio exterior do 
país para que tenhamos um peso 
cada vez maior na nossa pauta de 
exportações, diminuindo o nosso 
déficit em contas correntes e princi-
palmente na balança comercial.

A política econômica recessiva e 
de juros altos afeta muito nosso Es-
tado. São Paulo tem que trabalhar 
em parceria com o governo federal 
— por isso queremos eleger Lula, 
para resolver nacionalmente a ques-
tão dos juros altos, da submissão à 
comunidade financeira internacio-
nal e da falta de apoio ao setor pro-
dutivo. Precisamos redirecionar o 
BNDES e a Nossa Caixa, com uma 
área voltada para os investimentos 

sociais, os investimentos produti-
vos, maior geração de empregos e 
distribuição de renda.

Por outro lado, temos que criar 
programas de economia solidária, pa-
ra, através do sistema de redes, agre-
gar as pessoas, e você dá um empur-
rão para que essas pessoas ingressem 
no mercado. Nós vamos aumentar 
a renda mínima, voltada para a bol-
sa-trabalho, bolsa-escola. Agora, os 
programas de renda mínima têm que 
estar vinculados com o futuro, com a 
possibilidade de emprego, de ter uma 
oportunidade. Por que se você ficar 
só na assistência você não resolve. 
Por isso que nós temos que ter uma 
economia que volte a crescer.

Revista Adusp – O Sr. pensa em 
adotar estratégias de desenvolvi-
mento regional? Como elas pode-
riam combinar-se com o combate 
ao desemprego?

Genoíno – Nós só podemos de-
senvolver o Estado de São Paulo se 
for com uma política de regionalizar 
o crescimento. Temos que apostar 
nas vocações de cada região e in-
tegrá-las. E, em cada região, diver-
sificar as vocações econômicas. Por 
exemplo, o setor álcool-açucareiro. 
Você tem que agregar atividades 
econômicas correlatas. O setor da la-
ranja idem, agregar atividades corre-
latas e de subsistência. As vocações 
que são secundárias podem também 
vir a ocupar o papel principal.  

Se eu quero desenvolver as regi-
ões, o governo do Estado tem que ter 
agências regionais de desenvolvimento 
econômico, tem que ter uma estrutura 
descentralizada. Ao mesmo tempo vo-
cê tem que ter consórcios de cidades 
que têm a mesma localização e a mes-
ma vocação. Por exemplo: consórcios 

de bacias hidrográficas, consórcios de 
cidades que são instâncias hidromine-
rais, de cidades turísticas...

Nas áreas das bacias, nas po-
líticas de preservação das nossas 
represas e dos nossos rios, para as 
áreas de mananciais, nós temos que 
ter políticas articuladas com as pre-
feituras. Não adianta o governo ter 
políticas isoladas. E nas regiões me-
tropolitanas e econômicas, políticas 
públicas com gestão compartilhada.

Revista Adusp – Há “espaço” pa-
ra uma reforma agrária nos limites 
do Estado? O Sr. tem planos de desa-
propriação de latifúndios e metas de 
assentamento de trabalhadores rurais 
sem-terra? Que relacionamento pre-
tende manter com o MST?

Genoíno – Em primeiro lugar 
um relacionamento de negociação. 
O MST é uma coisa e o PT é outra. 
Somos sujeitos políticos diferentes. 
O governo do PT quer negociar 
com o Movimento dos Sem-Terra, 
fazer reforma agrária em terras 
devolutas e transformar as ter-
ras improdutivas em produtivas. 
Combinar uma política de reforma 
agrária com uma política agrícola, 
viabilizar os assentamentos  para 
dar condições de produtividade na 
terra, escoamento da produção e 
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garantir os investimentos sociais 
das áreas assentadas. Com escolas, 
moradia, lazer etc. São Paulo pode 
ter uma política de reforma agrária 
combinada com uma política de 
modernização da agricultura, da 
pecuária, do agronegócio.

Revista Adusp – Há evidências 
de que a sonegação fiscal é muito 
alta, o que acarreta perdas óbvias na 
consecução de recursos para saúde, 
educação, saneamento básico, trans-
portes, segurança pública e demais 
áreas sociais. De que modo o Sr. 
pretende enfrentar esse problema?

Genoíno – Primeiro, moderni-
zando a estrutura fiscal do Estado. 
Segundo, combatendo a guerra fiscal. 
Terceiro, fazendo uma reforma tribu-
tária e fiscal no Estado de São Paulo 
e no Brasil, diminuindo os impostos 
sobre a classe média, sobre os traba-
lhadores, aliviando o setor produtivo 
e agravando no setor especulativo. 
Nós podemos inclusive diminuir a 
alíquota do ICMS diminuindo a so-
negação. Isso pode ser um contrato 
com a sociedade, na medida em que 
há uma colaboração da sociedade em 
relação às políticas de transparência, 
de modernização, de criar uma cultu-
ra na sociedade de exigir nota, de exi-
gir o investimento correto do dinhei-

ro, de exigir o que podemos chamar 
de uma ética fiscal e tributária.

Revista Adusp – O colapso do 
setor elétrico não só causou enorme 
sacrifício para a maior parte da po-
pulação brasileira, como provocou 
uma retração da economia, em razão 
do racionamento e da majoração das 
tarifas. Diante do importante parque 
de geração elétrica existente no Esta-
do, e da necessidade de impulsionar 
o crescimento econômico, que medi-
das poderiam ser adotadas pelo futu-
ro governo estadual para evitar uma 
nova crise de abastecimento?

Genoíno – Primeiro garantir o se-
tor de geração de energia hidrelétri-
ca como setor estatal e público. Não 
se deve privatizar mais nenhuma 
usina, nem a transmissão. Segundo, 
ter uma política de investimento na 
capacidade de geração hidrelétrica, 
que no Estado de São Paulo está 
limitada, porque a nossa capacidade 
de geração está vinculada à existên-
cia das bacias. Podemos investir na 
co-geração de energia. Por exemplo, 
a energia do bagaço da cana deveria 
ter um programa de agregação na 
co-geração com a rede principal.

Nós podemos melhorar a trans-
missão da energia no Estado de São 
Paulo. E garantir a influência do 
setor público na distribuição que foi 
privatizada, para que a política tarifá-
ria, a questão das áreas mais carentes, 
a necessidade de ter um programa de 
iluminação pública, exija das empre-
sas distribuidoras uma contrapartida 
em relação à competência delas en-
quanto empresas privadas. A esfera 
pública tem que ser mais atuante, 
mais ativa, nos serviços que foram 
privatizados, como a área de energia.

Revista Adusp – Não pode haver 

problemas, deputado, em relação 
aos contratos? Ou é apenas uma 
questão de negociação?

Genoíno – Nós não vamos estati-
zar o que foi privatizado na área de 
energia. É não privatizar mais nada na 
geração de energia e transmissão. O 
que foi privatizado, garantir a esfera 
pública. E negociar contratos, onde 
tiver gordura, onde tiver erro, vamos 
negociar, respeitando os contratos, 
mas negociando o atendimento à po-
pulação, principalmente o conforto da 
população, o acesso à população mais 
carente e desonerar o setor produtivo.

É a mesma política que nós vamos 
ter em relação aos pedágios. Nós não 
temos condições de reestatizar as 
estradas, é um erro reestatizar, mas 
podemos ter uma política pública de 
diminuir o número de pedágios, dis-
cutir a tarifa dos pedágios, e garantir, 
através do governo, uma fiscalização 
mais rigorosa da qualidade.

Revista Adusp – O Sr. dará con-
tinuidade à política de privatizações 
praticada desde 1994? Qual é o fu-
turo da Nossa Caixa, único banco de 
que o Estado dispõe atualmente?

Genoíno – Temos que interrom-
per as privatizações. Geração de 
energia hidrelétrica, água, a área 
de saneamento e a Nossa Caixa 
não podem ser privatizados. Nossa 
Caixa tem que ser um banco capita-
lizado, forte, que tenha uma carteira 
de fomento para as regiões mais 
carentes, os setores econômicos 
mais débeis e que tenha condições 
de financiar obras sociais de grande 
envergadura, que geram emprego e 
garantem a qualidade de vida. Pode 
ser um banco comercial na captação, 
na capitalização, mas com uma fina-
lidade que é atender à sociedade.
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Revista Adusp – No Estado de 
São Paulo, a educação infantil de 
zero a seis anos ainda é uma hipóte-
se, e de zero a três anos nem existe. 
O que se vê é um atendimento indi-
reto, terceirizado, envolvendo enti-
dades filantrópicas e assistenciais. 
Qual a proposta do candidato para 
viabilizar um crescimento significati-
vo da oferta de ensino infantil?

Maluf – Nas creches, acho que 
a descentralização administrativa 
é a melhor solução. Ou seja, você 
ter convênios com as prefeituras 

municipais para que os prefeitos 
assumam isso. Estou vendo aqui um 
relatório, por exemplo, de cidades 
do interior: Macatuba, Duartina, 
Agudos, Arealva, Iacanga. É evi-
dente que quando existe uma recla-
mação numa determinada creche 
da cidade, esta reclamação pode ser 
feita ao prefeito, que todo mundo 
sabe onde mora, a rua que mora, e 
tem uma responsabilidade até admi-
nistrativa e eleitoral. Você consegue 
uma maior eficiência do sistema.

Se a reclamação tivesse que ser 

feita aqui na escola Caetano de 
Campos, onde é a sede da Secretaria 
da Educação, ou na Secretaria da 
Promoção Social, pode ter certeza 
de que nem a mãe e nem o prefeito 
iriam conseguir uma audiência. Creio 
plenamente que a melhor eficiência e 
produtividade, melhor relação custo-
benefício do investimento, se dá com 
a responsabilidade dos prefeitos. 

É lógico que São Paulo é uma 
cidade que é um Estado. Mas se 
você pegar o próprio Estado de São 
Paulo, com 645 municípios, com 

PAULO MALUF
“QUEBRARAM SÃO PAULO”
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Eleitoral. Elegeu-se prefeito de São Paulo 
em 1992. Candidato a Governador pela 

Coligação “Resolve São Paulo” (PPB–PL–
PTN–PSDC), Maluf, de 71 anos, tem como 

vice Heitor Pinto e Silva Filho, presidente 
da Associação Nacional das Universidades 

Particulares e reitor da Universidade 
Bandeirante de São Paulo (Uniban) 

D
an

ie
l G

ar
ci

a



52

Revista AduspAdusp

53

Setembro 2002Revista AduspSetembro 2002

“O Estado não 

respeitou, na 

municipalização, 

direitos adquiridos”

toda certeza em 640 a descentrali-
zação vai funcionar muito mais. 

Revista Adusp – O que justificou a 
municipalização do ensino foi a lei de 
repasse de recursos por meio do Fun-
def. Como o governo vai se preparar 
para o final da vigência do fundo em 
2006? O que vai acontecer depois?

Maluf – Você tem uma parte, por 
assim dizer, teórica, da estratégia 
de uma melhor educação, e depois 
a parte, por assim dizer, de implan-
tação, prática. Teoricamente, sou 
favorável à municipalização, porque 
repito o argumento: é mais fácil à 
mãe do aluno de Presidente Pru-
dente cobrar do prefeito do que vir 
cobrar do secretário da Educação, 
que está a 600 quilômetros. Nesse 
aspecto, a responsabilidade da esco-
la de primeiro grau ficar com o pre-
feito, acho que filosofia está certa. 

Agora, tudo isso foi feito no 
governo do Estado de maneira ata-
balhoada. Não foram respeitados 
certos direitos adquiridos. Exemplo: 
uma professora substituta, que dava 
aula no Estado há dez anos, mas que 
era substituta pura e simplesmente 
porque o Estado não tinha feito 
concurso, ganhava, vamos supor, 
1.200 reais. O governo do Estado 
esqueceu os seus direitos adquiridos, 

e quando a passou para a Prefeitura 
ela foi com o salário da Prefeitura 
local, que era de 600 reais. Ora, a 
diminuição de salário eu acho uma 
bruta injustiça social num país onde 
o salário já é muito baixo. Segundo 
lugar: em certas cidades, a profes-
sora já estava há muitos anos numa 
determinada escola num certo ende-
reço. Quando foi municipalizada, 
porque ela era substituta, o prefeito 
a jogou a 20 quilômetros. Aí, outra 
injustiça, porque ela não ganhava 
para pagar a gasolina.

Revista Adusp – Falta planeja-
mento? 

Maluf – Faltou um mínimo de 
investigação sobre as condições 
locais. Então, se fez de maneira 
genérica para todo o Estado. Mas 
as condições de uma cidade como 
Santo André são muito diferentes 
de Andradina. Então, a municipa-
lização, filosoficamente, estou de 
acordo. A sua implantação foi feita 
com milhares de erros e com muita 
gente criticando a municipalização. 
Essa crítica não deveria existir.

Revista Adusp – Há um projeto 
de lei na Assembléia Legislativa 
extingüindo a progressão continua-
da. O candidato pretende manter a 
progressão continuada nos moldes 
atuais, sabendo-se que sua aplica-
ção vem sofrendo críticas da popu-
lação e de especialistas?

Maluf – Não. Vou pura e sim-
plesmente acabar. Sou aluno da 
USP, e confesso que fiquei com 
oito graus de miopia, que a Escola 
Politécnica me deu pelo excesso de 
aulas. As aulas da Politécnica eram: 
as teóricas quatro horas durante a 
manhã. Das 8 horas ao meio-dia. 
Depois tinha laboratório das 14 às 

18 horas, e à noite tinha que fazer 
projetos em casa. Pois bem. Eu não 
me queixo. Muito ao contrário, eu 
sou muito grato à USP. Então, o que 
é progressão continuada? Um nome 
pomposo para uma grande porcaria. 
É o aluno passar de ano sem que 
seja conferida a freqüência, sem que 
haja avaliação... Tira essa foto aqui 
do jornal Agora [dirigindo-se ao fotó-
grafo da Revista Adusp]. Pega mais 
o jornal do que o Maluf. [Lendo as 
chamadas] “Alunos chegam à quin-
ta série sem saber escrever”. Quer 
dizer, isto é para qualquer Secretá-
rio da Educação se suicidar. 

“Pais pedem que filhos sejam 
reprovados”. Pode tirar também 
essa. Isso aconteceu fisicamente 
comigo, em Piracicaba. Uma mãe 
me pegou pelo braço e me pediu 
um favor: que eu fosse para a esco-
la e pedisse pela reprovação do seu 
filho, não pela aprovação. Estava 
na quarta série, e não sabia tam-
bém escrever. Então, eu sou contra 
a progressão continuada e vou aca-
bar com a progressão continuada 
em todo o Estado de São Paulo. Vai 
ter que ser uma progressão a-va-li-
a-da. O aluno deve fazer a sua pro-
vinha mensal, seu exame semestral. 
Se não souber o suficiente, faz recu-
peração, se não souber o suficiente, 
faz como eu — eu fiz segundas épo-
cas [dependência]. Nunca repeti de 
ano, nem repeti uma matéria. Faz a 
segunda época e todo mundo tem 
certeza que passa de ano sabendo.

Revista Adusp – Como o can-
didato planeja reverter o número 
excessivo de alunos em salas de 
aula? Qual seria o limite ideal?

Maluf – Para mim, o limite ideal 
é 40, ou até 35. Agora, por que tem 
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excesso de aluno? Não tem excesso 
de aluno, tem falta de construção 
de escolas. Ou seja, eu construí no 
meu período, de quatro anos, 998 
escolas. Não tem cidade sem escola 
construída. Pega uma cidade lá do 
meio do interiorzão [procurando em 
relatórios]. Catanduva: construção 
da Escola Vitorino Pereira. Alunos 
beneficiados: 1.365 em 13 salas de 
aula. Reforma da Escola Barão do 
Rio Branco, reforma e ampliação da 
escola Elias Dechá [relata obras em 
escolas realizadas em cidades do Vale 
do Paraíba e em São Carlos]. Então, 
não é que tem aluno demais. O Esta-
do não cumpriu com a sua obrigação 
de construir novas escolas.

Revista Adusp – O Sr. falou do 
plano de construção de novas uni-
dades de ensino. Mas a LDB diz que 
até 2006 todos os professores devem 
ter curso superior. O professor de 
magistério vai ter que fazer um 
curso superior para poder dar aula. 
Como o senhor pretende cumprir 
com essa exigência? Investindo em 
Institutos Superiores de Educação? 
Pretende envolver as universidades 
públicas na formação de professores 
para o ensino médio?

Maluf – Quando prefeito, fiz um 
convênio com a USP, onde havia 
inclusive reciclagem de professores 
municipais. A palavra reciclagem 
muitas vezes é mal entendida. Todos 
nós temos que nos reciclar. Quem 
não se reciclou não viveu. Nisso a 
USP pode ajudar muito o Estado em 
convênios para melhorar e reciclar 
os professores. Agora, essas leis são 
muitas vezes feitas desconhecendo 
um pouco a realidade local, porque 
você não tem um Brasil. Você tem 
27 brasis. O que vale para São Paulo 

eu não sei se você pode aplicar em 
Roraima ou no Acre. Também você 
tem direitos adquiridos dos profes-
sores, que têm estabilidade. Você 
não pode exigir dele algo se ele é 
estável. Você não pode demiti-lo, 
pô! Então, há que se ter um certo 
tempo de implementação da lei.

Revista Adusp – O governo tem 
repassado às três universidades públi-
cas estaduais, desde 1995, o equiva-
lente a 9,57% da arrecadação anual 
do ICMS. Uma vez no governo, o 
Sr. pretende manter esse percentual? 
Como vê a reivindicação de profes-
sores, funcionários e estudantes, de 
aumento do repasse para 11%? 

Maluf – Temos que manter a 
autonomia universitária, mas vou 
entrar num ponto polêmico. Outro 
dia eu li um artigo do professor 
[José] Goldenberg — não sei se 
você leu no Estado de S. Paulo 
— e ele fala um pouco daquelas 
aposentadorias precoces da USP, 
que evidentemente vão dar uma 
sobrecarga no orçamento da USP. 
Temos que rever muitas coisas, por-
que a USP, como sempre, foi uma 
universidade de pesquisa. E vou 
entrar num outro ponto polêmico. 
Não tenho informações de que a 
pesquisa hoje tenha um grande 
investimento. Os grandes gastos 
são com pessoal mesmo. Está com 
mais de 90% com gasto de pessoal 
e aposentado. Então, tem que abrir 
a caixa-preta, respeitar a autono-
mia, dar aos grêmios acadêmicos 
representatividade para esse estu-
do, e sem paixão nem radicalismo, 
verificar as razões das doenças da 
falta de orçamento, diagnosticar e 
dar o remédio.

Revista Adusp – Seria possível, 

estabelecido esse índice, constitu-
cionalizá-lo, tal como dispõe a PEC 
14/2000?

 Maluf – Mas o problema não é 
o índice. Você pode dar 11 ou pode 
dar 50. E depois de algum tempo 
verificar que os 50 foram usados de 
maneira imprópria ou equivocada. 
Então o problema é o seguinte: 
é discutir, se nós estamos numa 
democracia, por mais que se respei-
te a autonomia da USP, não custa 
nada perguntar o que é que vocês 
estão fazendo com o dinheiro. Se 
chegar à conclusão de que tem um 
orçamento maior para aposentado 
do que para professor da ativa, tem 
que acender um sinal amarelo e 
verificar o que está acontecendo. 

Revista Adusp – Há a possi-
bilidade, então, em um eventual 
governo do Sr., se constatado que 
este comprometimento da folha de 
pagamento com inativos é muito 
alto, transferir o pagamento de 
aposentados para o Estado?

 Maluf – Isto aqui é como cober-
tor de pobre: você cobre a cabeça e 
descobre o pé. Se transferisse para o 
Estado, algum médico vai reclamar 
que não tem remédio no hospital de 
Sorocaba, outro vai dizer que faltou 
giz na escola de Andradina. Com 
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todo o meu respeito, eu sou polêmi-
co, eu falo a verdade, o assunto tem 
que ser discutido no seguinte senti-
do: as universidades têm autonomia, 
mas quem paga imposto é que tem 
obrigação de saber onde está sendo 
gasto o dinheiro.

Revista Adusp – Dentro da discus-
são da autonomia universitária, hoje 
a escolha para Reitor e Vice-Reitor 
na universidade é feita de maneira 
indireta, um colegiado pequeno 
elege uma lista tríplice e a envia ao 
Governador, que decide, o que fere 
a autonomia universitária. O Sr. pre-
tende mudar esse sistema e...

Maluf – Sempre nomeio o pri-
meiro. Agora, se o Governador foi 
eleito, ele tem uma responsabilida-
de com a sociedade. Ninguém pode 
recriminar o Governador por esco-
lher o segundo. Aliás, no caso do 
procurador de justiça, o governador 
Covas não escolheu o primeiro, 
escolheu o segundo que era Luiz 
Antonio Marrey. Então, ou você 
muda a lei, ou o Governador tem 
um arbítrio para exercer a lei. Eu 
sempre escolhi o primeiro.

Revista Adusp – O que o Sr. 
espera das universidades estaduais 
de São Paulo e como pensa em 
relacionar-se com elas?

Maluf – Eu, que sou aluno da 
USP, espero que elas continuem for-
mando futuros governadores, enten-
deu? Que seja uma escola de elite, 
e que realmente forme professores. 
Mas que não seja só uma universi-
dade formadora, formadora de bons 
profissionais, mas seja uma formado-
ra de sementes, que amanhã podem 
ser inclusive professores em outras 
universidades do país e que possam 
levar a sabedoria daquilo que foi 

aprendido em São Paulo para outros 
lugares. Agora, eles podem esperar 
muito de mim, porque o último gran-
de aumento para os professores da 
USP, o último grande reconhecimen-
to, quem deu foi o governador Paulo 
Maluf e o professor da USP Afonso 
Pastore, que era meu secretário da 
Fazenda. Depois daquilo, ninguém 
mais teve a consideração que nós 
tivemos com a USP.

Revista Adusp – São Paulo repre-
senta 30% do PIB nacional, mas não 
tem uma presença equivalente no 
cenário político nacional, e está até 
sub-representado no Congresso, em 
termos da relação população-núme-
ro de parlamentares. O Sr. pretende 
dar maior peso político ao cargo de 
governador de São Paulo? 

Maluf – Ninguém deu mais peso 
político do que o Paulo Maluf, nin-
guém. E veja, o peso político não é 
dado por ter 70 deputados ou 120. 
Pode ser até que com 120 deputa-
dos você tenha um peso político 
menor, porque se eu perguntar: 
“Me dê rápido o nome de dez dos 
70 deputados”, não sei se você con-
segue me dar. Então o problema da 
representatividade não é o núme-
ro, é a qualidade, e quando eu fui 
governador de São Paulo, empurrei 
o governo federal para medidas 
de geração de emprego, para um 
aumento da exportação, para uma 
democratização na concessão dos 
meios de comunicação do interior, 
que era feito tudo por concorrência 
pública, trouxe recursos do gover-
no federal para todas as áreas, da 
educação, de saúde, de estradas, fiz 
os primeiros convênios para fazer 
as estradas aqui no Estado de São 
Paulo, as estradas vicinais 

Reequipei, por exemplo, a Fepa-
sa, que foi destruída de maneira 
criminosa neste governo tucano. 
Trouxe inclusive para São Paulo 
uma coisa que se julgava um sonho, 
por que quando foi desapropriada 
a Light, a Light foi para o gover-
no federal. Eu trouxe a Light 
para São Paulo. E lamento muito 
que o governo tucano vendeu a 
Eletropaulo, que é de São Paulo, 
“Eletricidade de São Paulo”, para 
os franceses, para uma estatal fran-
cesa. Com Paulo Maluf governador, 
o peso de São Paulo vai ser grande, 
independentemente de saber se 
temos 70 ou 80 deputados.

Revista Adusp – No setor da 
energia elétrica, o Brasil passou por 
um verdadeiro colapso no setor da 
energia elétrica. O racionamento, 
o aumento de contas levou a uma 
retração da economia. O governo 
de São Paulo era proprietário de 
uma importante parte da geração 
de energia elétrica...

Maluf – Possuía. Temos agora 
caça-níqueis estrangeiros querendo 
coletar uma conta de luz alta para 
mandar seus dividendos para as 
matrizes estrangeiras.

Revista Adusp –... mas nos últi-
mos anos passamos por uma políti-
ca de privatização...

Maluf – Não, uma política de 
doação!

Revista Adusp –... do parque 
elétrico do Estado, que medidas 
podemos esperar do Sr. para evitar 
uma crise de abastecimento?

Maluf – Em primeiro lugar, não 
sou Mandrake, nem Jesus Cristo, 
para fazer milagres. Houve uma 
política criminosa. Não de geração 
de energia elétrica. Uma política 
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criminosa de geração de caixa, de 
dinheiro, através da entrega das 
nossas hidrelétricas para os estran-
geiros. A Eletropaulo foi entregue 
para a Eletricitè de France, que só 
tem interesse, evidentemente, em 
mandar dividendos para a França. 
A Paulista de Força e Luz foi entre-
gue para o grupo VBC, Votoran-
tim, Bradesco e Camargo Corrêa, 
empreiteiros e banqueiros. 

A Cesp Paranapanema, com 
as represas de Jurumirim, Salto 
Grande, Lucas Nogueira Garcez, 
Xavantes, Capivara e Rosana Ita-
quaruçú — veja, estou citando de 
cor, não estou lendo, é bom que se 
diga — feitas por mim, sendo que 
estas duas últimas foram entregues 
aos americanos. A Cesp Tietê foi 
entregue também para os america-
nos, ou seja, entregamos as usinas 
de Laras, Laranjal Paulista, Barra 
Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão, 
Salto Avanhandava e Três Irmãos. 

Sobraram as de Porto Primavera, 
Jupiá e Ilha Solteira — que a cora-
gem de um juiz impediu a doação. 
Então, o que o governo tucano quis 
não foi gerar energia, ele quis gerar 
dinheiro para pagar banqueiros, 
porque, na verdade, a dívida inter-
na, que era de 13 bilhões de reais, 
com todas as vendas, foi para 93 
bilhões de reais, sete vezes. 

Outro crime que foi cometido: 
na matriz energética, você podia ter 
as termoelétricas, e o gás que vem 
da Bolívia hoje é distribuído pela 
Comgás em São Paulo, e a Comgás 
foi entregue para a British Gas, para 
os ingleses. Então, há uma coisa 
esdrúxula: o gás da Bolívia é pago 
em dólares e o lucro da Comgás é 
pago em libras esterlinas para a sua 

matriz, quer dizer, tudo isso está 
sendo feito sem que não haja nin-
guém com personalidade que reaja. 

Revista Adusp – É possível 
reverter esse quadro?

Maluf – Mas como reverter?! 
Vou agora desapropriar?! Onde 
é que tem dinheiro para isso?! 
Quebraram São Paulo. Estou lhe 
dizendo que a dívida foi de 13 para 
93! E ninguém sabe o que fizeram 
com o dinheiro das vendas. E não 
foi só isso que venderam, venderam 
o Banespa também. Cadê os sete 
bilhões [de reais] do Banespa?

Revista Adusp – Então, o Sr. não 
pretende manter a política de priva-
tizações no Estado?

Maluf – Não venderei nada! E 
não é que não vou privatizar, não vou 
mais entregar nada para ninguém!

Revista Adusp – A Nossa Caixa 
continua do governo?

Maluf – A Nossa Caixa continua 
do governo de São Paulo, a Sabesp 
do governo de São Paulo e a Cesp 
vai tentar ser de novo uma semente 
para a ampliação da matriz energé-
tica paulista. Olha, falavam muito, 
no passado, quando eu era garoto, 
estudante, do “polvo canadense”, 
contra a Light. Pois o governo bra-
sileiro fez muito bem: comprou a 
Light, e por um valor muito barato. 
Fez a Light brasileira, e precisou vir 
um governo dito social-democrata 
para entregar de novo a Light para 
uma estatal francesa. Quer dizer, 
se os estrangeiros quisessem aqui 
nomear um homem de extrema- 
direita para desmantelar todo o 
parque nacional brasileiro e entre-
gá-lo para os estrangeiros, não teria 
nomeado ninguém melhor que os 
tucanos. Os tucanos fizeram um 

serviço, neste aspecto. Excelente 
contra o Brasil.

Revista Adusp – Política para 
combater o desemprego no Estado 
de São Paulo... 

Maluf – Mas que você quer? 
Um milhão e 838 mil desemprega-
dos, Deus queira que você não seja 
o próximo. [Levantando-se e convi-
dando a reportagem a se retirar]

Revista Adusp – E com relação à 
sonegação de impostos? São Paulo 
pretende entrar na guerra fiscal?

Maluf – São Paulo vai obrigar 
os outros estados a fazer a reforma 
fiscal, que o Fernando Henrique 
prometeu oito anos e não fez. E a 
primeira coisa que eu vou fazer, eu 
vou igualar, até eles virem conver-
sar e chegarmos a um denominador 
comum. A Constituição tem que 
valer para todos os estados brasilei-
ros, não só para 26.

Revista Adusp – Existe espaço 
para reforma agrária no Estado de 
São Paulo ou...

Maluf – [Em pé na porta de 
saída] Ainda tem, ainda tem... 
Pequena, mas tem. Não tem muita 
terra disponível. Ainda tem... E eu 
sou a favor da reforma agrária e 
contra a invasão de terras por pes-
soas que não são proprietárias.
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PINHEIRO PEDRO
“A PRIVATIZAÇÃO É FACTÍVEL, 

MAS É PRECISO CRIAR AGÊNCIAS 
REGULADORAS”

Advogado, 43 anos, membro do 
Conselho Consultivo da Fundação 
de Estudos e Pesquisas Aquáticas 
(Fundespa, ligada ao IO-USP), 

Fernando Pinheiro Pedro foi secretário 
municipal do Verde e do Meio Ambiente 

durante a breve gestão de Régis de 
Oliveira na Prefeitura de São Paulo, 
em 1999. Foi também membro do 

Conselho Estadual do Meio Ambiente 
(Consema), de 1992 a 1998 e presidente 

da Comissão de Meio Ambiente da 
OAB-SP entre 1995 e 1997. Candidato 

do Partido Verde, tem como vice 
Cláudio Turtelli, também do PV 
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Revista Adusp – No Estado de 
São Paulo, a educação infantil de 
0 a 6 anos ainda é uma hipótese, 
e de 0 a 3 anos nem existe. O que 
se vê é um atendimento indireto, 
terceirizado, envolvendo entidades 
filantrópicas e assistenciais. Qual a 
proposta do candidato para viabili-
zar um crescimento significativo da 
oferta de ensino infantil?

Pinheiro Pedro – Existe uma 
Emenda 14, que é do Presidente da 
República, que, no apagar das luzes 
das eleições de 1996, transferiu pa-
ra os municípios a responsabilidade 
pela formação dos alunos do cha-
mado primário, do 1º grau, entre 
a 1ª e 4ª séries. Que acontece? Os 
municípios de uma hora para ou-
tra assumiram integralmente essa 
responsabilidade no Estado de São 
Paulo, a própria Secretaria de Edu-
cação transferiu as crianças como 
quem se desfaz de carga. 

Mas aconteceu algo pior: essa 
mesma Emenda 14 pegou o que a 
Constituição reservava aos muni-
cípios para a educação e engessou 
no governo federal, sendo que esse 
fundo só deveria ser revertido para 
o município se ele efetivamente 
passasse a cuidar do ensino básico. 
Com isso, vários programas assumi-
dos pelos municípios no interior de 
São Paulo — o ensino pré-infantil 
e o ensino e a educação do jovem 
adulto, os planos de alfabetização 
— hoje estão relegados a segundo 
plano, quando não, terceirizados ou 
a cargo de entidades filantrópicas. 
Isso é uma coisa muito ruim.

O que nós propomos? Que se 
crie no Estado o chamado Fundeb. 
Ou seja, em vez de se estabelecer 
um fundo para desenvolvimento de 

ensino básico, de ensino de primeiro 
grau, se estabeleça um fundo espe-
cial do governo do Estado destinado 
às prefeituras que desenvolverem 
programas de ensino básico, não so-
mente àqueles da primeira à quarta 
série, mas sim a pré-escola, as cre-
ches e o ensino do jovem adulto.

Revista Adusp – O que justificou 
a municipalização do ensino foi a 
lei de repasse de recursos por meio 
do Fundef. Como o governo vai se 
preparar para o final da vigência do 
fundo em 2006? O que vai aconte-
cer depois?

Pinheiro Pedro – Estamos pre-
tendendo é criar desde já o Fundeb, 
que efetivamente seria o repasse 
para uma visão mais ampla desse 
ensino. Nós entendemos que a 
municipalização do ensino básico 
é importante, mas achamos que 
o Estado deve ter sua quota de 
responsabilidade, porque ele tam-
bém integra o bolo fiscal, ele come 
sempre a maior parte. E, no caso 
específico da educação, ele está 
bastante desobrigado.

Revista Adusp – Há um projeto 
de lei na Assembléia Legislativa 
extinguindo a progressão continua-
da. O candidato pretende manter a 
progressão continuada nos moldes 
atuais, sabendo-se que sua aplica-
ção vem sofrendo críticas da popu-
lação e de especialistas?

Pinheiro Pedro – Sou totalmen-
te contra o programa da educação 
continuada. Primeiro, porque parte 
do pressuposto de que todo brasi-
leiro é hipossuficiente e deve ser 
patrocinado pelo Estado e conde-
nado a se formar mesmo que não 
esteja preparado para tanto. Então, 
essa visão burocrática do ensino 

deve ser totalmente combatida. Por 
outro lado, também não podemos 
restabelecer a autoridade integral 
do professor, infelizmente: hoje, 
se houver esse restabelecimento, 
quem vai ficar mais exposto ainda 
às intempéries da vida é o próprio 
professor. 

O Estado retirou totalmente 
do professor a autoridade sobre a 
classe e, o que é pior, a autoridade 
sobre os alunos, a ponto de termos 
hoje escolas que não funcionam às 
sextas-feiras simplesmente porque 
os alunos não aparecem. Há casos 
de violência escolar terrível, de pro-
fessores serem colocados para fora 
da classe por terem dado nota baixa 
para aluno.

Deveríamos estabelecer a pos-
sibilidade de esses professores ava-
liarem os alunos em conselho, algo 
similar ao que se faz nas escolas 
militares, por exemplo. 

Revista Adusp – O Sr. acredita 
que deveria haver um retorno da 
reprovação ou a reprovação tam-
bém é uma coisa que já deve ser 
deixada de lado?

Pinheiro Pedro – A gente deve 
estabelecer algo similar à depen-
dência. Mas eu não descarto a 
possibilidade de se reprovar aluno, 
quer dizer, não é condenando o 
aluno a passar que nós vamos pre-
pará-lo para a vida. Pelo contrário. 
Infelizmente, faz parte do mundo 
competitivo em que vivemos.

Revista Adusp – Como o can-
didato planeja reverter o número 
excessivo de alunos em salas de 
aula? Qual será o limite?

Pinheiro Pedro – Essa é uma boa 
pergunta porque se depende muito 
do tipo de aula que se é dada. Por 
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exemplo, Educação Física é uma 
coisa que permite que as ativida-
des sejam promovidas em coletivos 
maiores. Já aulas que merecem 
uma atividade mais reflexiva exigem 
turmas menores. Isso vai depender 
muito do sistema de aparelhamento 
da escola. É necessário estabelecer 
uma média-padrão por classe. No 
caso do ensino básico, assim como 
no ensino superior, essa média não 
pode superar obviamente os 30, 40 
alunos por classe. 

Revista Adusp – A LDB prevê 
que até 2006 todos os professores 
tenham curso superior. Como o 
candidato pretende cumprir essa 
exigência? Pretende investir na 
criação dos Institutos Superiores de 
Educação tratados nas deliberações 
7/2000 e 8/2000 do Conselho Esta-
dual de Educação para formação 
de professores? Pretende envolver 
as universidades públicas na for-
mação de professores para o ensino 
médio?

Pinheiro Pedro – A gente deve 
combater o academicismo na for-
mação de professores. Essa busca 
pela qualificação necessariamente 
não significa capacitação. A didáti-
ca pode ser aperfeiçoada, mas não 
se aprende. Ou o indivíduo tem di-
datismo ou ele não tem. Não é qua-
lificando um indivíduo até com um 
curso de pós-pós graduação que vo-
cê vai dar algo que ele não possui, 
que é didática. Didática é um dom. 
Então, me preocupo bastante com 
essa necessidade de o professor 
ser sempre de ensino superior por-
que, para o ensino básico e médio, 
muitas vezes você tem professores 
capacitados e que não necessaria-
mente estão nessa linha.

Existe hoje na legislação a possi-
bilidade de formação seqüencial. E 
o curso que está estabelecido como 
Institutos Superiores de Educação 
se enquadra nos cursos seqüenciais, 
o indivíduo pode se formar em 
dois anos. Seria uma capacitação 
similar ao que a gente chama de 
capacitação do tecnólogo. O que 
deve ser feito? Temos a Fundação 
Paula Souza, que é um dos grandes 
patrimônios da educação pública 
no Estado, e que se responsabiliza 
pelos cursos técnicos estaduais, que 
são muito procurados. 

Então, é possível que haja um 
casamento entre a Secretaria de 
Ciência e Tecnologia, responsável 
pelo ensino técnico, e a Secretaria 
de Educação. Esse casamento não 
houve nas últimas duas gestões por 
pura idiossincrasia entre a Secretá-
ria de Educação, ligada ao ensino 
profissional social (Senac, Senai), 
e o Secretário de Ciência e Tecno-
logia, que tinha posicionamento 
ideológico diferenciado. 

Por conta dessa idiossincrasia 
entre a Rose Neubauer e o José 
Aníbal, se desenvolveu uma série 
de convênios superonerosos com o 
Senai e o Senac, para desenvolver 
cursos de tecnólogos e de ensino 
superior, sem se aproveitar o patri-
mônio que estava a cargo da Funda-
ção Paula Souza e da Fatec porque 
pertencia a outra Secretaria. 

Revista Adusp – O Estado 
de São Paulo tem repassado às 
universidades públicas estaduais, 
desde 1995, o equivalente a 9,57% 
da arrecadação anual do ICMS. 
Uma vez no governo, o candidato 
pretende manter esse percentual? 
Como vê a reivindicação de pro-

fessores, funcionários e estudantes, 
de aumento do repasse para 11%? 
O candidato é a favor da consti-
tucionalização de um percentual 
mínimo, tal como dispõe a PEC 
14/2000?

Pinheiro Pedro – A constitucio-
nalização de um percentual mínimo 
já demonstrou ser eficaz em vários 
setores da administração pública. A 
gente precisa entender ser um ensi-
no público e gratuito. Nem sempre 
o ensino público deve ser gratuito. 
O conceito no Brasil é que todo 
o ensino público é gratuito, e isso 
nem sempre deve ocorrer. Sou a 
favor da gente efetivamente perma-
necer e incentivar a universidade 
pública, mas ela nem sempre deve 
ser gratuita.

A capacitação de pessoas que 
são economicamente hipossufi-
cientes deve ser priorizada para o 
ensino público e gratuito. E muitas 
vezes tem pessoas capacitadas eco-
nomicamente que não precisariam 
usufruir do ensino gratuito, tendo 
condições de retribuir economica-
mente para que ele se aperfeiçoe, 
inclusive. Essa é a primeira questão 
importante.

Com base nisso, a gente vai 
transformar também a questão do 
ensino fazendo com que as univer-
sidades invistam mais em determi-
nados cursos, principalmente os de 
capacitação, extensão universitária, 
pós-graduação lato sensu (a espe-
cialização) e a pós-graduação como 
um todo, captando recursos nesses 
cursos para poder dinamizar justa-
mente os programas de ensino gra-
tuito. E até mesmo o famoso ensino 
à distância, que já está na hora de 
começar a ser abordado pela uni-
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versidade pública. E, num segundo 
momento, a gente pode pensar num 
engessamento constitucional. Por 
que eu falo que num primeiro mo-
mento deve haver essa redefinição? 
Porque se houver um engessamento 
constitucional antes, esses valores 
serão gastos em demandas que ne-
cessariamente não deveriam rece-
ber esses créditos.

Revista Adusp – A lei da auto-
nomia universitária desobrigou o 
Tesouro Estadual de arcar com a 
aposentadoria dos professores das 
universidades estaduais, transfe-
rindo essa despesa para a folha de 
pagamentos das próprias universi-
dades, o que representa para elas 
um elevado dispêndio. Qual a pos-
sibilidade, num governo do Sr., de o 
Tesouro vir a reassumir o pagamen-
to das aposentadorias dos docentes 
universitários?

Pinheiro Pedro – O que eu vejo 
é muito professor em plena capaci-
dade intelectual e às vezes mesmo 
física para poder continuar pres-
tando serviço para a universidade 
e vendo-se impedidos de fazer. 
Temos uma discussão séria entre 
as fundações ligadas a professores 
dos cursos da Universidade de São 
Paulo — e a fundação é referente à 
capacidade que os professores têm 
de continuar uma vida acadêmica 
ativa e fazer uso dessas situações 
fundacionais para continuarem a 
dar aulas e ganhar dinheiro com 
isso, até para completarem suas 
aposentadorias — e a Universida-
de reagindo como um organismo a 
esse tipo de atividade.

Então, USP, Unesp, são univer-
sidades que estão gerando aposen-
tados precoces em plena capacida-

de de continuar a prestar serviços. 
Esse pessoal poderia muito bem 
ser deslocado, com uma mudança 
estatutária qualquer, para o que 
a gente chama de ensino público 
não gratuito. E a gente conseguiria 
uma diminuição muito grande na 
chamada demanda de elevação das 
aposentadorias tão somente por 
conta dessa possibilidade do indiví-
duo continuar prestando serviços. 

Revista Adusp – O atual sistema 
de escolha do Reitor e do Vice-Rei-
tor das universidades públicas esta-
duais fere a autonomia universitá-
ria, na medida em que se baseia na 
decisão pessoal do governador, que 
exerce sua preferência dentre uma 
lista tríplice eleita, por sua vez, por 
um colégio eleitoral restrito. O can-
didato estaria disposto a apoiar um 
sistema de escolha mais democráti-
co, por voto direto da comunidade 
universitária e que se encerrasse 
no âmbito das universidades, sem 
interferência do governador?

Pinheiro Pedro – Essa discussão 
é antiga. A gente precisa estabe-
lecer uma diferenciação entre co-
gestão universitária, divisão técnica 
da produção intelectual e divisão 
social da produção intelectual. Se 
a gente admitir os estudantes, os 
professores e os funcionários como 
representantes de igual capacidade 
de voto na realização da chamada 
democratização do ensino, então 
nós temos que ampliar essa demo-
cratização do ensino para a comu-
nidade diretamente afetada pela 
extensão universitária. Porque, se a 
sociedade é a real destinatária dessa 
produção cultural e educativa, é ela 
que deveria opinar. Essa mecânica 
eu não admitiria.

A mecânica deveria ser respeitar 
a autonomia universitária dentro 
dos conselhos universitários. O  
Conselho Universitário deveria 
assumir essa responsabilidade, e 
não o faz por puro comodismo. 
Não há uma demanda política dos 
conselhos universitários porque 
eles se sentem muito tranqüilos em 
fazer a indicação, e permitir que 
haja a eleição, e aí a responsabilida-
de passa a ser do governador.

A responsabilidade do ensino 
é, a priori, do docente. Não é do 
estudante, porque é um ser passivo 
nesta questão, e muito menos do 
funcionário, que é o encarregado 
do suporte — então, nem deveria 
opinar. E o Conselho Universitário 
já é a linha democrática, porque 
dele participam os representantes 
da sociedade, do setor produtivo e 
do próprio corpo discente.

Revista Adusp – O que o Sr. 
espera das universidades estaduais 
paulistas e como pensa em relacio-
nar-se com elas, se eleito governa-
dor?

Pinheiro Pedro – O Poder Públi-
co é um só. Poder Público, para o 
cidadão, o contribuinte, significa 
todos os aparelhos de Estado reu-
nidos. E a universidade pública 
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integra o Poder Público. Então, a 
integração do governador do Esta-
do com os centros universitários 
que lhe são afetos, principalmente 
os públicos, deve ser integral.

Falta ainda muita coisa para a 
universidade pública para que ela 
possa se assenhorar de várias políti-
cas públicas do Estado. Por exemplo, 
é tradição em países evoluídos que 
as universidades desenvolvam todos 
os programas relativos à segurança 
pública, à defesa do órgão público, 
ao serviço de inteligência. As uni-
versidades no Estado de São Paulo, 
e no Brasil como um todo, são 
completamente separadas da imple-
mentação das políticas de segurança 
pública. Então, no meu entender, o 
trabalho das universidades deve ser 
intimamente articulado com a chefia 
executiva do Estado de São Paulo.

Revista Adusp – São Paulo repre-
senta 30% do PIB nacional, mas não 
tem uma presença equivalente no 
cenário político nacional, e está até 
subrepresentado no Congresso, em 
termos da relação população-núme-
ro de parlamentares. O Sr. pretende 
dar maior peso político ao cargo de 
governador de São Paulo?

Pinheiro Pedro – Com certeza. 
O governo federal sempre se preo-

cupou em reduzir profundamente 
a capacidade de decisão do Estado 
de São Paulo na República, na fe-
deração. Geisel, na década de 70, 
fechou o Congresso e modificou a 
Constituição, estabelecendo aquelas 
proporções de parlamentares. Temos 
a federação “conspirando” contra 
São Paulo. Mas a pujança econômica 
paulista é enorme. Após um desen-
volvimento muito grande na federa-
ção, São Paulo continua capitanean-
do. Está sempre um passo à frente. 

Devemos deixar de ter uma 
preocupação com a federação. Não 
devemos nos sentir culpados face a 
isso e nem vítimas. São Paulo tem 
condições de andar com pernas pró-
prias e contribuir profundamente 
com a federação. O que é preciso? 
Reestruturar o Estado administra-
tivamente para que ele possa capi-
tanear a federação brasileira neste 
terceiro milênio; identificar, dentro 
do Estado de São Paulo, quais são 
os próximos pontos a serem abor-
dados pela economia moderna. 

Revista Adusp – Diante do 
desemprego cada vez mais agudo no 
Estado de São Paulo, chegando ao 
índice de 20% no ABC e na região 
metropolitana da Capital, que medi-
das o Sr. pretende implantar?

Pinheiro Pedro – Fui presidente 
da comissão de Meio Ambiente da 
OAB por quase dez anos, e nes-
se período eu pude acompanhar 
bastante as demandas de desenvol-
vimento do Estado. Participamos 
ativamente da criação do Fórum do 
ABC; participamos da discussão dos 
movimentos de criação do pólo de 
desenvolvimento da Zona Leste, na 
região metropolitana de São Paulo; 
estudamos e analisamos os eixos 

de desenvolvimento no interior do 
Estado, a implantação das áreas me-
tropolitanas da Baixada Santista, do 
Vale do Paraíba, da região de Cam-
pinas; e as discussões advindas da 
implantação da política estadual de 
recursos hídricos, de 1991 até agora. 

Para voltar a ter emprego no 
Estado, precisa-se fazer uma opção 
séria e decidida pelo desenvolvi-
mento, um desenvolvimento sus-
tentável. E o desenvolvimento sus-
tentável se faz com três vertentes e 
uma perspectiva. A perspectiva é o 
futuro, e as três vertentes são a res-
ponsabilidade social, o Estado cum-
prindo a sua parte com programas 
de inclusão social que passem pela 
educação continuada e progressiva; 
programas de habitação, urbaniza-
ção de lotes urbanos; e o desenvol-
vimento de planejamentos por uni-
dades de planejamento, que são as 
bacias hidrográficas. Fazer com que 
as bacias hidrográficas integrem os 
municípios nelas estabelecidos e 
possam desenvolver pólos próprios 
e regionais de desenvolvimento.

Revista Adusp – O Sr. pensa em 
adotar estratégias de desenvolvi-
mento regional? Como elas pode-
riam combinar-se com o combate 
ao desemprego?

Pinheiro Pedro – O combate ao 
desemprego tem que ser feito exa-
tamente como tal, como combate. 
Temos que trabalhar com o que eu 
chamo de redução social da pobre-
za, que não quer dizer eliminação 
física dos pobres. Pelo contrário. O 
que temos que fazer é um progra-
ma de inclusão social.

Ao sul do Equador, os bancos 
são muito mais poderosos que ao 
norte do Equador porque estão 



60

Setembro 2002 Revista Adusp

61

Revista AduspAdusp Setembro 2002

“Nossa 

preocupação é a 

reforma agrícola, 
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desobrigados a financiar os pobres. 
Todo programa de financiamento 
— a casa popular, o crédito pessoal 
— que os bancos desenvolvem ao 
norte do Equador, eles não fazem 
ao sul. Por isso eles acumulam muita 
riqueza e se preocupam apenas em 
financiar grandes projetos e negócios 
econômicos. Temos ao sul do Equa-
dor 85% quase da população urbana 
morando irregularmente. O Estado 
de São Paulo não está fora disso. Pelo 
contrário, temos hoje nas regiões 
periféricas das cidades quilômetros e 
quilômetros quadrados de loteamen-
tos clandestinos, de favelas, de áreas 
irregularmente ocupadas, cuja lega-
lização é obstruída pela lei, muitas 
vezes pela lei de caráter ambiental.

São milhões de indivíduos que 
poderiam já há muito ter um acesso 
a um microcrédito. E os próprios 
programas de microcrédito estabele-
cidos em São Paulo, como o Banco 
do Povo, criam esse empecilho. Na 
hora de fazer a carta de aval o cara 
tem que ter um avalista que tenha 
propriedade, portanto você vê que 
é uma falácia o Banco Popular. Esse 
bloqueio faz com que os bancos acu-
mulem riquezas, que o Estado não 
se preocupe em fazer a regularização 
fundiária e urbana, e os pobres conti-
nuem como estão, sem perspectivas.

Revista Adusp – Há “espaço” 
para uma reforma agrária nos limites 
do Estado? O Sr. tem planos de desa-
propriação de latifúndios e metas de 
assentamento de trabalhadores rurais 
sem-terra? Que relacionamento pre-
tende manter com o MST?

Pinheiro Pedro – Os verdes têm 
uma discussão muito clara sobre isso. 
Não temos uma preocupação com a 
reforma agrária. A nossa preocupa-

ção é com a reforma agrícola. Não 
adianta dividirmos a terra se não 
soubermos o que queremos dela. A 
discussão nossa é profunda com o 
Movimento dos Sem Terra nesse sen-
tido. Primeiro, porque entendemos 
que uma coisa é atender à demanda 
e outra é induzir a demanda. O MST 
hoje induz a uma demanda, não aten-
de a uma demanda e não representa 
essa demanda, que é a demanda de 
regularização fundiária no campo. 

Temos pólos de pobreza relaciona-
dos com a questão fundiária no meio 
rural no Estado de São Paulo: Pontal 
do Paranapanema, Vale do Ribeira e 
a depressão periférica em direção ao 
vale do Paranapanema. Outro pólo 
importante é o litoral sul paulista, que 
está perdendo muito da sua produção 
agrícola, por conta da urbanização 
crescente dos municípios. São fenô-
menos de caráter ambiental.

Na setorização por bacias hidro-
gráficas, estabelecendo-se pólos de 
planejamento localizados, vamos con-
seguir que os municípios estabeleçam 
efetivamente, de maneira integrada, 
que tipo de cultura agrícola preten-
dem desenvolver. Determinado tipo 
de cultura exige extensão, e não exis-
te melhor instrumento para ser apli-
cado que o Estatuto da Terra, a meu 
ver o melhor estatuto ambiental rural 
existente no país, porque estabelece o 
módulo rural de acordo com o tipo 
de cultura que vai se processar. 

Revista Adusp – Há evidências 
de que a sonegação fiscal é muito 
alta, o que acarreta perdas óbvias na 
consecução de recursos para saúde, 
educação, saneamento básico, trans-
portes, segurança pública e demais 
áreas sociais. De que modo o Sr. 
pretende enfrentar esse problema?

Pinheiro Pedro – Tenho um tra-
balho na área de segurança pública 
muito grande, há 17 anos eu advogo 
na área penal militar e administrati-
va disciplinar, e participei profissio-
nalmente da solução de vários con-
flitos envolvendo, inclusive, a Recei-
ta Federal com a Polícia Federal no 
Estado de São Paulo. Profissional-
mente, ajudando a Receita Federal a 
solucionar esses questões no âmbito 
da competência — atritos violentos, 
sérios, relacionados à atribuição de 
competências nos nossos portos, que 
são os maiores do Brasil. 

Tenho observado, até com a ex-
periência que adquiri em diálogo 
com a polícia italiana, que o cerne 
do crime organizado está na sone-
gação. Você não vai combater um 
tráfico de drogas, um tráfico de 
armas, a evasão de divisas, o con-
trabando e a lavagem de dinheiro 
correndo atrás de um molequinho 
na frente da favela porque está tra-
ficando. Você vai combater fazendo 
um trabalho de inteligência muito 
sério, com a utilização de test force 
— aliás, grande parte dos policiais 
que foram para o exterior comigo 
fazendo cursos são hoje os respon-
sáveis pela organização dos test for-
ce na polícia brasileira. 
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A sonegação fiscal ocorre por 
duas questões. Primeiro, nós temos 
uma política fiscal confiscatória. 
Não é o Estado de São Paulo que 
vai poder resolver. Isso é um pro-
blema da União. No âmbito de 
São Paulo, a gente deve resolver a 
questão da carga, porque é ela que 
gera ICMS. E hoje nós temos um 
problema muito sério relacionado à 
fiscalização dessas áreas. A Receita 
paulista não mais tem cuidado da 
fiscalização. Ela precisa trabalhar 
em forças tarefas vinculadas ao 
Ministério Público, à Polícia Civil 
a à Polícia Militar para combater o 
tráfico, o contrabando e o roubo de 
cargas no Estado de São Paulo.

Revista Adusp – O colapso do 
setor elétrico não só causou enor-
me sacrifício para a maior parte da 
população brasileira, como provocou 
uma retração da economia, em razão 
do racionamento e da majoração das 
tarifas. Diante do importante parque 
de geração elétrica existente no Esta-
do, e da necessidade de impulsionar 
o crescimento econômico, que medi-
das poderiam ser adotadas pelo futu-
ro governo estadual para evitar uma 
nova crise de abastecimento?

Pinheiro Pedro – O Partido Verde 
tem sido o primeiro a discutir essa 
questão no Estado de São Paulo e, há 
dez anos, era tido como louco. Há cin-
co anos, o PV era um bando de am-
bientalistas malucos que falavam que 
a gente ia ter um colapso de energia 
elétrica e que ia sofrer problemas de 
falta de água. Então, aquela previsão 
se realizou. Para infelicidade de todos, 
porque bastava o governo ter planeja-
do. E não o fez. O governo federal e o 
governo estadual. Acontece que hoje 
isso é uma questão estratégica.

Temos hoje todo um redesenho 
da base da matriz energética bra-
sileira voltada para o que nós fala-
mos de economia do terceiro milê-
nio, que é o ambiente de regulação. 
Há 20 anos, o mundo tem entrado 
em processo de desfazimento do 
Estado provedor para a introdução 
do Estado regulador. E a expansão 
da matriz e da base econômica se 
faz hoje pela atividade privada, sen-
do resguardado o interesse público 
por meio de agências reguladoras. 
Isso se faz no mundo todo. 

A questão da energia tem que se 
travar pelo ambiente de regulação. 
Questão energética é prioritariamen-
te federal. Ao Estado de São Paulo 
compete harmonizar o seu planeja-
mento territorial com o planejamento 
federal na implantação da estratégia 
de política energética. Nos últimos 
anos foi que o Estado de São Paulo 
se empenhou em fazer valer interesses 
locais, muitas vezes não condizentes 
com o interesse nacional, obstruindo 
a implantação da estratégia da União 
para a solução do problema. 

Qual é a função das termelétricas 
e das fontes alternativas de distribui-
ção de energia? Fazer com que no 
decorrer na energia nos linhões, elas 
sirvam como verdadeiras pilhas, que 
evitam que o sistema caia, e possam 
vender energia diretamente para 
consumidores prioritários, que ficam 
livres do sistema tradicional. Não 
vejo nenhum problema no ambiente 
de regulação. Só quero que ele fun-
cione no Estado de São Paulo.

E o que o Estado tem que fazer? 
Utilizar-se de suas 21 unidades, que 
são as bacias hidrográficas, para criar 
um plano de suportabilidade para o 
uso múltiplo das águas destinadas à 

energia, e com isso facilitar ou obs-
truir definitivamente, de acordo com 
a suportabilidade de cada bacia, os 
problemas de geração de energia. 
Isso é vontade política do Estado.

Revista Adusp – O Sr. dará con-
tinuidade à política de privatizações 
praticada desde 1994? Qual é o 
futuro da Nossa Caixa, único banco 
de que o Estado dispõe atualmente?

Pinheiro Pedro – A política de 
privatização brasileira foi importan-
te, mas, no caso do Estado de São 
Paulo, ela precisa ser melhor equa-
cionada. Digo isso com referência à 
questão das estradas. É necessário a 
gente equacionar definitivamente a 
política de pedágios e a fiscalização, 
criar um agência estadual, ou então 
uma integração maior com a agência 
federal de transportes — a gente 
tem que integrar a estrutura admi-
nistrativa do Estado de São Paulo ao 
ambiente de regulação, articulando 
os órgãos ambientais e os pólos de 
desenvolvimento às agências regu-
ladoras federais, e criando agências 
reguladoras estaduais, como uma 
agência de bacias estadual, e agência 
ambiental, não como está hoje. Por 
isso a privatização, no meu enten-
der, é factível, mas não pode cair na 
tentação da globalização. 

O banco público é fundamental 
no Estado de São Paulo principal-
mente para atender o pequeno 
crédito. A Nossa Caixa tem crescido 
porque para ela têm sido destinadas 
as contas da população mais pobre, 
que estavam no antigo Banespa e 
que, em certa medida, não foram ab-
sorvidas pelo sistema do Santander. 
A privatização da Nossa Caixa pode 
significar a exclusão social de grande 
parte da população de São Paulo.
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DIRCEU TRAVESSO
“VERBA PARA EDUCAÇÃO E SAÚDE, 

SÓ ROMPENDO COM O MODELO”
Funcionário da Nossa Caixa desde 

1984, o candidato do PSTU a 
Governador foi diretor do Sindicato 

dos Bancários de São Paulo e integra 
a CUT Nacional. Começou sua 

militância em 1977, na Universidade 
Federal de São Carlos. Desde 

1998, atua na construção da Rede 
Internacional de Solidariedade, que 

liga sindicatos de todo o mundo. 
Cidinha Lamas, também do PSTU, é 

a candidata a vice-governadora

Revista Adusp- No Estado de São 
Paulo, a educação infantil de zero 
a seis anos ainda é uma hipótese, e 
a de zero a três anos nem existe. O 
que se vê é um atendimento indi-
reto, terceirizado, envolvendo enti-
dades filantrópicas e assistenciais. 
Qual é a proposta do candidato para 
viabilizar o crescimento significativo 
da oferta de ensino infantil?

Travesso - Creche pública. Não 
há outra possibilidade. Não tenho o 
dado exato de São Paulo, mas o dado 
do Brasil: de cada dez crianças de zero 
a três anos, nove estão sem creche. 

As crianças que têm creche hoje são 
essencialmente as creches privadas, as 
creches particulares. Quer dizer, aqui 
há necessidade de criar um sistema 
público de educação infantil que é a 
criação de creches. Vamos bater com 
um tema recorrente em todo esse 
debate sobre que política e o que 
fazer, que é como financiar.  E não há 
nenhuma outra possibilidade de fazer 
isso. Para ter creche pública é neces-
sário reverter o modelo econômico. 
Esse é, na minha opinião, o grande 
debate que vai estar colocado nesse 
processo eleitoral.

Revista Adusp - O que justificou a 
municipalização do ensino foi a lei de 
repasse de recursos por meio do Fun-
def. Como o governo vai se preparar 
para o final da vigência do fundo, em 
2006? O que vai acontecer depois?

Travesso - Na verdade, a muni-
cipalização é um processo de deso-
brigação do Estado com a educação 
pública. Ou seja, por trás do discurso 
de descentralização e democratiza-
ção, criou-se um mecanismo perver-
so de empurrar para os municípios 
a crise da falta de verbas, ou seja, 
jogar para as comunidades. Aqui 
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volta a mesma discussão: tem-se que 
acabar com essa história do Fundef 
e avançar numa política de verba 
para a educação. É o debate do “um 
terço”. Não há nenhuma possibili-
dade de ter uma educação pública 
séria neste país com os elementos 
centrais se você não tiver um terço 
das verbas públicas destinadas a um 
projeto educacional. E, dentro disso, 
investimentos na escola pública. Para 
nós, do PSTU, o primeiro elemento 
é acabar imediatamente com essa 
coisa do Fundef. Acabar com esse 
processo de municipalização e trazer 
de volta para a mão do Estado. Isso 
não significa que a gestão, o debate, 
a articulação de política pública esta-
dual não passe também pela relação 
com o município. Mas essa relação 
não pode ser a desobrigação em rela-
ção ao financiamento.

Revista Adusp- Com relação 
ainda ao ensino infantil e médio, 
há um projeto de lei na Assembléia 
Legislativa extinguindo a progressão 
continuada. O candidato pretende 
manter a progressão continuada nos 
moldes atuais, sabendo-se que sua 
aplicação vem sofrendo críticas da 
população e de especialistas? 

Travesso - De jeito nenhum! Todos 
esses elementos têm a ver com o obje-
tivo geral que tem sido a política do 
governo que é, mais uma vez, a retira-
da do Estado da prestação dos servi-
ços essenciais públicos. A progressão 
continuada, da forma como está 
implantada, nada mais é exatamente 
que transformar a escola num grande 
depósito de crianças, sem nenhum 
objetivo efetivamente pedagógico, 
educacional, de formação, e que vai 
empurrando. Quer dizer, somos con-
tra essa progressão continuada. 

Outro debate seria do ponto de 
vista pedagógico, e é interessante ver, 
por exemplo, que uma das reivindi-
cações dos professores nesta última 
campanha salarial é exatamente 
[melhorar] as condições de ensino, a 
volta de 20 alunos por sala, que teria 
a ver sim com essa possibilidade de 
outro modelo pedagógico, de você 
abolir como único modelo de ava-
liação a prova bimestral, semestral 
que seja. Um mecanismo pedagógi-
co mais de acompanhamento. Mas 
isso necessitaria de professores. E 
na progressão continuada o objeti-
vo é o inverso: poucos professores, 
cuidando de um monte de alunos, 
que não têm preocupação de saber 
o que se está aprendendo, como é 
que está se formando, efetivamente 
que educação pedagógica está sendo 
implantada. Mas é gente para cuidar 
de crianças e depois, quando chega 
no fim, empurra e sai da escola.    

Revista Adusp- Como então rever-
ter o número excessivo de alunos em 
salas de aula? Qual será o limite?

Travesso - É a reivindicação colo-
cada pelos professores da Apeoesp 
nessa campanha salarial: colocar 
o  número de 20 como limite de 
alunos por sala de aula. Uma sala 
de aula com mais de 20 crianças ou 
adolescentes se torna inviável, efe-
tivamente, seja para uma conversa, 
discussão, debate, qualquer projeto 
pedagógico sério. Esse é o número 
que achamos correto. E que vai 
bater hoje, também, dentro da uni-
versidade, com a crise da FFLCH. 
Já não é mais a escola pública de 
primeiro e segundo graus de peri-
feria, mas o modelo, com o mesmo 
projeto: menos verba, desobrigação 
do Estado, cada vez menos profes-

sores, menos qualificação... Depen-
dendo da região, do local onde você 
está dando aula, já está na faixa mais 
ou menos de 50 alunos por sala.

Revista Adusp- Com relação à Lei 
de Diretrizes e Bases, ela prevê que 
até 2006 todos os professores tenham 
curso superior. Como o candidato 
pretende cumprir essa exigência? O 
Sr. pretende investir na criação de Ins-
titutos Superiores de Educação, trata-
dos nas deliberações 7/2000 e 8/2000 
do Conselho Estadual de Educação 
para a formação de professores?   

Travesso - É evidente que não há 
nenhuma possibilidade de seriedade 
num projeto de educação se não tiver 
ampliação da universidade pública. 
E ampliação da universidade pública 
volta para o mesmo tema: é verba 
para a educação. E verba para a edu-
cação significa romper com o  mode-
lo. Eu vou puxar para outro lado o 
debate porque, na minha opinião, 
cada pergunta dessa, se nós estamos 
tratando como um elemento especí-
fico, vamos perder o centro do que 
é a crise hoje deste modelo que vai 
bater seja na saúde, seja na educação, 
em qualquer aspecto das políticas 
públicas. É impossível o Estado de 
São Paulo ter qualquer possibilidade 
séria, por exemplo, na formação de 
professores, com uma dívida que 
tenha saltado da faixa dos 20 bilhões 
de reais no ano de 1994 para aproxi-
madamente 90 bilhões agora, sendo 
pagos em média, nos últimos quatro, 
cinco anos, em torno de 5 bilhões de 
reais por ano. 

No Estado de São Paulo, hoje 
praticamente 80% das vagas nas, 
entre aspas, universidades, ou no ter-
ceiro grau já são de escolas privadas. 
Já não estão mais nas universidades 
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públicas, mas nas universidades pri-
vadas. Essa proliferação dos verda-
deiros supermercados de ensino é a 
outra moeda dessa mesma política, 
que é a de menos verbas para a edu-
cação pública e fomentar, na verdade, 
a iniciativa privada. 

Tem que acabar com a LDB. A 
LDB, na verdade, é um mecanismo, 
da forma como está colocada aí, 
dentro dessa lógica. Se você pensa 
“até 2006 todos os professores têm 
um ensino de até terceiro grau”, é 
uma coisa maravilhosa e deveria ser 
assim mesmo. O grande problema 
é que a LDB está fazendo isso com 
que proposta? Cursos à distância, 
diminuição do tempo... Ou seja, o 
projeto não é de fazer até 2006 for-
mação efetiva dos professores. Nós 
temos, sim, que ter um conjunto de 
professores com formação universi-
tária, a partir da universidade públi-
ca e universidade pública entendida 
como ensino, pesquisa, extensão, 
verba, contratação de professores, 
ampliação do número de vagas. Com 
efetivas condições de trabalho. 

Revista Adusp- Agora, com rela-
ção às universidades. O Estado de São 
Paulo tem repassado às universidades 
públicas estaduais, desde 1995, o 
equivalente a 9,57% da arrecadação 
anual do ICMS. Uma vez no governo, 
o candidato pretende manter esse per-
centual? Como vê a reivindicação dos 
professores, funcionários e estudantes 
de aumento do repasse para 11%? O 
candidato é a favor da constituciona-
lização de um percentual mínimo, tal 
como dispõe a PEC 14/2000?

Travesso - Totalmente a favor. 
Tem que aumentar imediatamente 
para os 11% e, inclusive, reabrir 
todo o debate de conjunto sobre o 

programa de verba pública e como 
se redireciona. Não temos nenhuma 
dúvida, no PSTU, que a educação 
é fundamental. A educação pública 
e a universidade pública como um 
projeto para o país, e isso significa 
dinheiro. E o dinheiro, na verdade, 
tem que inverter a lógica do Estado 
como está montado. Volto a insistir: 
a forma como estamos discutindo 
cada um dos elementos impede um 
debate mais geral sobre o modelo. 
Nós vamos cair no discurso da hipo-
crisia eleitoral. Desculpe, com esse 
mecanismo: “Que é que vai fazer 
com as crianças de zero a seis anos?”, 
respondo: “Vou criar creche!”. E nin-
guém vai dizer outra coisa. “Você vai 
dar verba para a universidade públi-
ca?”, qualquer candidato vai dizer: 
“Eu vou!”. “Você quer professor mais 
qualificado?” Qualquer candidato vai 
te responder: “Eu quero!” 

Você vai entrar num debate 
pedagógico se é melhor dessa forma 
ou daquela, não no problema funda-
mental: de onde sai o dinheiro para 
reverter? E na minha opinião, se não 
se toca no problema da dívida, se não 
se toca na forma como está onerado 
o Estado, privilegiando o interesse do 
capital internacional, dos banqueiros 
nacionais, na Lei de Responsabili-
dade Fiscal, que na verdade é uma 
hipocrisia, uma farsa, de que não se 
pode gastar... nos Estados Unidos, 
o maior déficit do mundo, gasta-se 
mais do que se arrecada. 

Revista Adusp- A lei da auto-
nomia universitária desobrigou o 
Tesouro estadual de arcar com a 
aposentadoria dos professores das 
universidades estaduais, transferindo 
essa despesa para a folha de paga-
mento das próprias universidades, o 

que representa para elas um elevado 
dispêndio. Qual a possibilidade de, 
num governo do Sr., o Tesouro vir a 
reassumir o pagamento das aposen-
tadorias dos docentes universitários?

Travesso - É isso que deve ser 
feito. A verba para a educação é 
verba para a educação. Quer dizer, 
a aposentadoria do professores é 
uma obrigação do Estado. Essa verba 
tem que ser colocada para o projeto 
educacional em andamento, não para 
aqueles que já trabalharam. Têm 
que ser respeitados, pagar aposen-
tadoria integral, manter regimes de 
dedicação, acabar com essa tentativa 
de alterar os regimes de contrata-
ção universitária... Recentemente, a 
gente viu a Marta voltar a utilizar o 
argumento do Maluf. Aquela bandei-
ra historicamente esteve na mão da 
esquerda: dizer “Não, aqui aposenta-
doria não conta no total da verba”. O 
projeto [orçamentário da Prefeitura] 
que foi aprovado não só rebaixou 
isso de 30% para 25%, como embu-
te dentro dos 25% o dinheiro para 
pagar aposentadorias e tudo mais. 
Isso é um erro. Um erro crasso.  

Revista Adusp- O atual sistema de 
escolha do Reitor e do Vice-Reitor 
das universidades públicas estaduais 
fere a autonomia universitária, na 
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medida em que se baseia na decisão 
pessoal do governador, que exerce sua 
preferência dentro de uma lista trípli-
ce eleita, por sua vez, por um colégio 
eleitoral restrito. O candidato estaria 
disposto a apoiar um sistema de esco-
lha mais democrático, por voto direto 
da comunidade universitária, e que se 
encerrasse no âmbito das universida-
des, sem interferência do governador?

Travesso - Totalmente. Autono-
mia universitária significa autono-
mia na sua gestão. E a comunidade 
universitária tem que decidir isso de 
diretor, de Reitor, de todas as facul-
dades, para que possa partir de um 
mecanismo de eleição direta e de 
qualidade. Esse é o conceito que eu 
defendo como mecanismo de gestão. 
Eleição direta com toda a comunida-
de e acabar com essa coisa de que o 
governador tem o poder de ungir. Há 
um outro debate, que não entra no 
problema da escolha do Reitor: como 
estabelecer mecanismo de relação da 
universidade e sua estrutura de poder 
com as organizações sociais. E aí, não 
estou tratando das grandes empresas, 
das multinacionais e das fundações, 
que é hoje a outra ponta para atacar 
a universidade pública. Estou tratan-
do da relação com, por exemplo, a 
reforma agrária e o MST, com movi-

mentos sociais organizados. 
Revista Adusp - O que o Sr. espe-

ra das universidades estaduais pau-
listas e como pensa em se relacionar 
com elas, se eleito governador?

Travesso - As universidades têm 
que retomar seu espaço e seu local. 
É com muita tristeza que a gente vê 
hoje, por exemplo, um Hospital das 
Clínicas já ter mais de 10% das vagas 
dos leitos reservadas para convênios 
privados. Com 20% do Incor. Ou 
todas as fundações que atravessam 
hoje a universidade. A universidade 
sempre foi um centro de debates, de 
discussão, de elaboração, restrito, 
pequeno. É necessário ampliar. E nós 
queremos a universidade como cen-
tro de educação, pesquisa e extensão. 
Na acepção dessa concepção: laica, 
democrática, pública. Não só como 
verba, mas também como debate em 
torno de um interesse social. Uma 
universidade que esteja voltada para 
o interesse da maioria da população, 
dos trabalhadores e do povo. Essa é 
a expectativa. Agora, é evidente que 
isso passa por um debate não só da 
universidade, mas de todo o funcio-
namento do conjunto de serviços 
públicos do Estado. A relação tem 
que ser de autonomia.

Revista Adusp- São Paulo hoje 
representa 30% do PIB nacional, 
mas não tem uma presença equi-
valente no cenário político e está 
até sub-representado no Congresso 
em termos da relação população-
número de parlamentares. O Sr. 
pretende dar maior peso político ao 
cargo de governador de São Paulo?

Travesso - Não é um problema de 
governador ou mesmo de representa-
ção na Câmara. Eu parto da seguinte 
premissa: eu não sou igual ao Maluf. 

A democracia burguesa parte da con-
cepção de que somos todos iguais e 
de que cada um tem os mesmos direi-
tos e isso não é verdadeiro. Então, 
para mim, o centro da possibilidade 
de representação do que é o peso 
de São Paulo não tem a ver com esse 
elemento regional de disputa com o 
Nordeste, o Sudeste ou com o Sul, ou 
com quem quer que seja. Tem a ver 
com representação dos trabalhadores 
e do povo, a criação de conselhos, 
de mecanismos de representação 
popular. Essa democracia da forma 
como está aí é a democracia dos 
ricos. Elege-se quem tem dinheiro, 
vai preso quem é pobre. Ou seja, 
quem tem dinheiro pode se eleger, 
pode escapar da Justiça, pode comer, 
pode ter acesso à educação, à saúde. 
Eu não entraria nesse elemento do 
peso regional. Não acho que o fun-
damental de São Paulo e o seu peso 
têm a ver com o tamanho desse Esta-
do, da população concentrada aqui, 
a capacidade econômica. O povo de 
São Paulo, os trabalhadores podem 
efetivamente cumprir papéis como 
já cumpriram. Por exemplo, não é a 
toa que aqui começam as graves do 
ABC, que mudam a história no final 
dos anos 70. Esse é o papel que São 
Paulo tem. Não é o governador ou o 
Estado de São Paulo. É pelo tama-
nho da classe operária, pelo tamanho 
dos movimentos sociais organizados, 
em luta, mudar o rumo desse país e 
desse projeto. 

Revista Adusp- Diante do desem-
prego cada vez mais agudo no Esta-
do de São Paulo, chegando ao índice 
de 20% no ABC e na região metro-
politana da capital, que medidas o 
Sr. pretende implementar?

Travesso - Não há uma possibilida-
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atacam desemprego”

de de resolver o desemprego no Brasil 
senão através de três medidas funda-
mentais: reforma agrária, diminuição 
da jornada de trabalho e o plano 
de obras públicas. Para isso, volta o 
debate: como arrumar o dinheiro para 
fazer a reforma agrária, um plano 
de obras públicas? Só efetivamente 
invertendo a lógica de funcionamento 
do Estado, romper com esse acordo 
nefasto da dívida, que destina só no 
Estado de São Paulo algo em torno de 
5 bilhões anuais e a média vem cres-
cendo. E deste dinheiro estabelecer 
um mecanismo... 

E o problema da redução da 
jornada de trabalho: ainda hoje está 
uma matéria nos jornais falando do 
problema do campo, a automação do 
corte da cana. A estimativa está colo-
cada em mais 300 mil desempregados 
no Estado. Quando você traz uma 
inovação tecnológica, efetivamente 
aumenta a produtividade. Mas sem-
pre a discussão é: quem vai se apro-
priar desse ganho de produtividade? 
Na nossa opinião, isso também pode 
ser apropriado pelos trabalhadores 
como redução da jornada. Não é 
“inovação necessariamente demite”. 
Ao contrário, na nossa opinião signi-
fica que é possível trabalhar menos. E 
com isso manter o nível de emprego e 
gerar mais emprego ainda. 

São medidas que poderiam come-
çar a resolver o problema do desem-
prego: a reforma agrária, planos de 
obras públicas e a redução da jorna-
da. Agora, isso tudo se torna absolu-
tamente abstrato se não houver uma 
abertura do modelo, se não começar 
a taxar os bancos. É impossível ter 
emprego em um país onde um banco 
como o Itaú lucre 2,4 bilhões de reais, 
ou o Bradesco, como no ano passado, 

lucre 2,2 bilhões de reais. Porque esse 
país vive da especulação e da entrega 
de dinheiro para banqueiro, para 
agiotagem nacional e internacional. 
A única possibilidade efetiva de criar 
emprego é que se rompa com esse 
modelo, colocar-se esse dinheiro que 
hoje vai pagar dívida para investir. 
Essa é a única possibilidade.

Revista Adusp- O Sr. pensa em 
adotar estratégias de desenvolvi-
mento regional? Como elas pode-
riam combinar-se com o combate 
ao desemprego?

Travesso - É evidente que aqui 
no Estado você tem que pensar em 
uma situação completamente distin-
ta de um Vale do Ribeira para uma 
região como a de Ribeirão Preto 
(a tal “Califórnia brasileira”) ou a 
Alta Paulista, onde já teve produção 
de café e agora também é cana. É 
evidente que você tem que pensar 
para cada região dessas — do Vale 
do Ribeira, de Ribeirão Preto, da 
Alta Paulista e da Grande São Paulo 
— o que é melhor do ponto de vista 
do plantio, de plano de desenvolvi-
mento, de incentivo. Agora, vai bater 
sempre no mesmo campo: na estrutu-
ra fundiária e no poder econômico. 

Para uma política de desenvolvi-
mento regional se cantou, por exem-
plo, muito otimismo em relação 
à “Califórnia brasileira”. Vendo a 
mesma matéria que fala da automa-
ção do corte da cana: fundamental-
mente não mudou nada. A tal “Cali-
fórnia brasileira”, que tinha uma 
renda per capita de não sei quanto, 
na verdade é uma grande falácia. 
Quem tem são os “agroboys”, os 
filhos dos fazendeiros. Isso na região 
de Ribeirão Preto, que era conside-
rada a região do PIB, da média de 

renda per capita mais alta. 
Revista Adusp- Há “espaço” 

para a reforma agrária no Estado? 
O Sr. tem planos de desapropriação 
de latifúndios e metas de assenta-
mento de trabalhadores rurais sem 
terra? Que relacionamento preten-
de manter com o MST?

Travesso - Temos que começar a 
pergunta pelo final. O MST é um dos 
movimentos sociais mais importantes 
desse país nos últimos anos. E a rela-
ção com o MST é de total apoio à sua 
luta. Não vai haver reforma agrária 
neste país se não houver trabalhado-
res organizados como o MST lutan-
do, ocupando e derrubando cerca. 
Descobri que na região de Iaras, 
onde tem um acampamento do MST, 
um dos donos de terra da região 
— além da Klabin, além das tradicio-
nais grandes indústrias, a Votorantim 
— é conhecido como Zé Português, o 
dono da Tejofran, empresa que tem 
uma história vinculada ao Covas, 
e depois ao Alckmin, que é uma 
empresa de terceirização do Estado. 
Todo o serviço de limpeza, de tercei-
rização, o Mário Covas passou para o 
seu “compadre” Zé Português. 

Revista Adusp- Há evidências de 
que a sonegação fiscal é muito alta, o 
que acarreta perdas óbvias na conse-
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cução de recursos para saúde, educa-
ção, saneamento básico, transportes, 
segurança pública e demais áreas 
sociais. De que modo o Sr. pretende 
enfrentar esse problema?    

Travesso - É mais do que evi-
dência, né? A sonegação fiscal está 
vinculada diretamente à corrupção, 
à apropriação do Estado por parte 
das elites dominantes. Isso é a sone-
gação fiscal: é a corrupção. São dois 
lados do mesmo mecanismo. Apro-
priam-se do Estado, fazem fortuna, 
não pagam impostos, são mecanis-
mos de subsídio, de financiamento, 
de isenção fiscal. Por exemplo, no 
caso agora das elétricas. Então para 
pagar a possibilidade de prejuízo 
você aumenta a conta dos traba-
lhadores, enquanto é um seguro 
para garantir o lucro das empresas. 
Aparentemente estamos falando 
de sonegação, e entrei com outro 
tema. Mas na minha opinião tem a 
ver com a mesma estrutura. Por que 
não se estabelecem mecanismos de 
controle? Era possível hoje você di-
minuir muito a sonegação? Eviden-
te! Isso não é feito porque tem um 
interesse de classe. A sonegação tem 
interesse de classe. Quem sonega 
são as classes dominantes e a grande 
burguesia. Não é o trabalhador as-
salariado, seja ele terceirizado, seja 
precário. Não é este que está sone-
gando. 

Revista Adusp- O colapso do 
setor elétrico não só causou enorme 
sacrifício para a maior parte da po-
pulação brasileira, como provocou 
uma retração da economia, em razão 
do racionamento e da majoração das 
tarifas. Diante do importante parque 
de geração elétrica existente no Esta-
do, e da necessidade de impulsionar 

o crescimento econômico, que medi-
das poderiam ser adotadas pelo futu-
ro governo estadual para evitar uma 
nova crise de abastecimento?

Travesso - Investimento. Em 
primeiro lugar reestatizar o sistema 
elétrico. Todo ele. Trazer de volta 
para o controle do Estado. É uma 
aberração que um serviço essencial 
como a geração e o fornecimento 
de energia seja transferido para a 
iniciativa privada. Ponto dois: não 
há a possibilidade de reverter isso 
sem começar pela reestatização e, 
a partir daí, investimento. O Estado 
tem que botar dinheiro, pensando 
qual é a demanda, qual é a taxa de 
crescimento da economia. Tirar da 
mão da iniciativa privada, trazer as 
elétricas, as distribuidoras e as ge-
radoras de volta para a mão do Es-
tado. E é estatização sem indeniza-
ção. Já ganharam dinheiro demais. 
É botar para fora os bucaneiros que 
vieram assaltar o ganho e o patri-
mônio público do Estado.

Revista Adusp- O Sr. dará conti-
nuidade à política de privatizações 
praticada desde 1994? Qual é o fu-
turo da Nossa Caixa, único banco de 
que o Estado dispõe atualmente?

Travesso - Não é só não dar conti-
nuidade à política de privatização. É 
reestatizar todas as empresas que fo-
ram entregues para a mão da iniciati-
va privada. Doadas, na verdade, num 
dos maiores processos de entrega e 
corrupção. Todo o processo de pri-
vatização desse país, qualquer um em 
que você mexer, começam a aparecer 
os elementos podres no ar, o cheiro 
do que foi a rapinagem feita pelo 
aparato de Estado. Então a primeira 
coisa é reestatizar todas as empresas 
privatizadas, as rodovias, parar com 

essa maluquice dos pedágios, como 
é estabelecido hoje. Há que trazer de 
volta e mais: estabelecer um processo 
de apuração, uma auditoria sobre 
todas essas privatizações, para punir. 
Não tenho nenhuma dúvida que aqui 
vai abrir escândalos grossos — de 
favorecimento, de roubo, punição de 
todos os responsáveis por isso. 

A Nossa Caixa: não há possibili-
dade de um Estado ter efetivamen-
te política econômica, alavancar 
economia, se não tiver um banco 
público que possa ter uma função 
social. Hoje efetivamente a Nossa 
Caixa não cumpre esse papel social, 
porque ela também, assim como a 
universidade, está sendo utilizada 
em função dos interesses privados. 

Agora foi aprovado na Assembléia 
Legislativa um projeto perverso, por-
que estabeleceram um mecanismo de 
criar sete subsidiárias e vender 49% 
das ações da Nossa Caixa. Na verdade 
você transfere para a iniciativa privada 
o controle efetivo do banco sem ainda 
transferir a maioria do capital. O que 
é um outro mecanismo de privatizar. 
Então, suspensão imediata desse 
processo, e fortalecer a Nosso Caixa 
como banco público. 

Além da Nossa Caixa tem o pro-
blema da volta do Banespa. Pensar 
a Nossa Caixa, pensar o Banespa de 
volta para a mão do Estado, como 
bancos que possam ter projetos 
sociais, função social. O banco pú-
blico tem que ser um mecanismo de 
investimento também, um mecanis-
mo em que a sociedade pense para 
onde ela destina sua poupança, que 
setores são importantes ela bancar. 
Habitação popular, moradia, sane-
amento básico. Ou seja, a partir da 
poupança pensar esse modelo. 
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COMO FAZER 
O PAÍS CRESCER?

José Tadeu Arantes
Jornalista

Nos marcos da sociedade capitalista, a ausência 
de crescimento acarreta dupla exclusão: impede a 
entrada de novos atores no mercado de trabalho e 
expulsa os que lá se encontram. Definir estratégias 
capazes de instaurar um novo ciclo de crescimento 

constitui o grande desafio do próximo período
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A 

maior 

parte dos recursos externos 

foi direcionada à compra 

de ativos e não à construção 

de nova capacidade 

produtiva

O 
calcanhar de Aqui-
les desta eleição é 
como fazer o Brasil 
crescer, diz Glauco 
Arbix, professor do 
Departamento de 

Sociologia da FFLCH-USP. “Esse 
crescimento foi prometido nas duas 
últimas eleições. Mas, em oito anos 
de FHC, tivemos um desempenho 
medíocre. Será que é possível cres-
cer com o atual grau de dependên-
cia externa, de vulnerabilidade aos 
ataques especulativos, de controle 
do Ministério da Fazenda sobre o 
conjunto da economia?”

Nos marcos da sociedade 
capitalista, a ausência de cres-
cimento acarreta uma dupla 
exclusão: impede a entrada de 
novos atores no mercado de 
trabalho e expulsa os que lá 
se encontram. Por isso, de-
finir estratégias capazes de 
instaurar um novo ciclo de cres-
cimento constitui o grande desafio 
do próximo período.

Entre os anos 30 e 70, com sua 
economia protegida, o Brasil con-
seguiu manifestar uma das maiores 
taxas de crescimento do mundo. 
Seguiu-se estagnação ou retrocesso 
econômico dos anos 80, a chama-
da “década perdida” da América 
Latina. No artigo “Estagnação, 
Liberalização e Investimento Exter-
no na América Latina”, de Arbix 
e Mariano Laplane, este último 
professor do Instituto de Econo-
mia da Unicamp, a relação PIB por 
habitante latino-americano foi 8% 
menor em 1989 do que em 1980. 
De 1981 a 1989, ela registrou cres-
cimento em apenas cinco países: 
Cuba, Colômbia, Chile, Barbados e 

República Dominicana. O Paraguai 
ficou no índice zero. Enquanto o 
Brasil decresceu 0,9%, o Uruguai, 
7,2%, o México, 9,2%, a Argentina, 
23,5%, o Peru, 24,7%, a Venezuela, 
24,9% e a Bolívia, 26,6%.

Pensadores afinados com uma 
nova, à época, tendência da econo-
mia capitalista creditaram a estag-
nação ou retrocesso à falência do 
modelo anterior (protecionista, de-
senvolvimentista e de substituição 
de importações), exercendo enor-

me pressão ideológica a favor de 
políticas privatizantes e orientadas 
para o mercado. Banalizadas pela 
mídia, enfeixadas sob o ambíguo 
nome de globalização, essas idéias 
alastraram-se pelo planeta. Mais 
de uma centena de países abriram 
suas economias e passaram a ofe-
recer condições excepcionais para 
atrair corporações estrangeiras. No 
Brasil, ainda segundo o artigo de 
Arbix e Laplane, os investimentos 
externos saltaram de uma média 
anual de 1,7 bilhão de dólares, no 
período 1990-94, para 32,6 bilhões, 
em 1999, e 30,2 bilhões, em 2000.

A expectativa suscitada pelo 
discurso dominante era que esses 
investimentos seriam capazes de 
reestruturar e dinamizar as eco-
nomias hospedeiras, promovendo 
um novo surto de crescimento, 
regulado pelas forças do mercado. 
No novo cenário, o Estado era des-
pojado de suas antigas atribuições, 
inclusive o planejamento estratégi-
co. Emagrecido, cabia-lhe apenas 
controlar a moeda e assegurar a 
estabilidade macro-econômica. Es-
ses castelos de cartas ideológicos 
não resistiram, porém, aos ventos 
da prática. 

Se houve uma drástica redu-
ção da inflação e um aumento 
moderado das exportações dos 
países latino-americanos, o 
crescimento do PIB, da pro-
dutividade e das ofertas de 
emprego ficou muito abaixo 
do esperado. “Ao mesmo 

tempo, persistiu um dos piores 
indicadores de distribuição de 

renda do mundo. E, sem a salva-
guarda dos antigos mecanismos 
estatais, a vulnerabilidade das eco-
nomias tornou-se quase um pesa-
delo”, sublinham Arbix e Laplane. 
A crise argentina é apenas o caso 
extremo de uma tendência geral.

Analisando mais detidamente 
o caso brasileiro, os dois pesqui-
sadores diagnosticaram o motivo 
de o sucesso na atração de capitais 
estrangeiros não ter-se traduzido 
em crescimento. É que, ao invés de 
ser destinada à construção de nova 
capacidade produtiva (investimento 
macroeconômico), a maior parcela 
dos recursos foi direcionada para 
a aquisição de ativos já existentes 
(transferência de propriedade). 
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“A 

estratégia 

do Brasil  frente à Alca deve 

ser resistir, porque não interessa 

deixar-se reduzir à condição de 

satélite dos EUA”, afirma 

Paul Singer

Grande parte dessas aquisições 
ocorreu no processo de privatiza-
ção das estatais, principalmente no 
setor de serviços (energia elétrica e 
telecomunicações). Outra parte, no 
setor financeiro, com a compra de 
bancos públicos e privados. 

“Em muitas empresas desnacio-
nalizadas, os novos proprietários 
executaram processos de racionali-
zação da capacidade de produção, 
com redução dos postos de traba-
lho. Não é surpreendente que este 
tipo de investimento não tenha im-
pulsionado o crescimento”.

Se compararmos o Brasil com 
os Tigres Asiáticos, a China ou a 
Índia, que exibem hoje as maio-
res taxas de crescimento do 
mundo, compreenderemos a 
causa de nosso fracasso. Tanto 
quanto o Brasil, esses países 
integraram-se à economia 
mundial. Mas, ao contrário 
do que aconteceu conosco, 
foram beneficiados por es-
sa integração. Explica-se: sua 
inserção não se deu de maneira 
estabanada e até irresponsável, 
como foi o caso do Brasil sob os 
governos Collor e FHC. 

Utilizando uma fórmula retóri-
ca dos tempos do regime militar, 
poderíamos dizer que esses paí-
ses da Ásia experimentaram uma 
abertura “lenta, gradual e segura” 
(abertura econômica, bem enten-
dido). Sua integração foi progres-
siva e orientada por um conjunto 
de estratégias de desenvolvimento. 
Ao invés de se retirarem envergo-
nhados frente ao bombardeio ide-
ológico do discurso neoliberal, os 
planejadores estatais mantiveram-
se firmes no comando da transição. 

Como sublinham Arbix e 
Laplane, esses países combi-
naram o esforço exportador 
com políticas de proteção de 
suas economias: altas tarifas, 
exportações subsidiadas, 
exigência de conteúdo 
nacional nos produtos das 
multinacionais, restrição 
ao fluxo de capitais. “Uma 
abertura mais ampla so-
mente foi operacionalizada 
quando suas economias 
estavam nos trilhos, prepa-
radas para crescer”.

Terá o Brasil uma segunda chan-
ce? Ou, no afã da inserção, conde-
nou-se a repetir a trajetória de ex-
clusão que, no final do século 19, o 
deixou à margem do veio principal 
do desenvolvimento econômico do 
planeta? Caso ainda haja a possi-
bilidade de viajar de primeira classe 
no trem do novo desenvolvimento, 
que estratégias devem ser adotadas 
para embarcar nessa composição 
em movimento acelerado? Estas 
parecem ser as perguntas mais 
importantes que os presidenciáveis 

têm a obrigação de ao menos ten-
tar responder.

Desdobramento inevitável 
do tema é a atitude que o novo 
governo deve adotar frente a as-
sociações internacionais como 
a Alca e o Mercosul. “A estra-
tégia do Brasil frente à Alca 
deve ser resistir, porque não 

interessa ao nosso povo deixar-
se reduzir à condição de satélite 

comercial e financeiro dos EUA”, 
afirma o professor Paul Singer, 
da FEA-USP. É difícil não lhe dar 
razão quando recordamos o prolon-
gado esforço francês para impedir 
que o antigo Mercado Comum 
Europeu fosse abocanhado pelos 
Estados Unidos. A nova Europa é, 
em certa medida, um produto dessa 
tenaz estratégia. 

“A nossa própria estratégia de-
ve ser procurar a integração não 
via zona de livre comércio, mas via 
mercado comum, o que implica 
tarifa única de todos os países do 
bloco para importações do resto 
do mundo. O Mercosul é isso e, 
por causa disso, devemos continuar 

 Professor Arbix

D
aniel G
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“Mesmo 

quem vive 

precariamente tem que 

receber recursos de forma 

contratual. É preciso 

erguer a cabeça”

apostando nele”, enfatiza o profes-
sor Singer.

No plano interno, três subtemas, 
intimamente relacionados com o 
tema maior do crescimento, são 
apontados como eixos para o debate 
pelo professor Ricardo Abramovay, 
também da FEA-USP: a luta contra 
a pobreza, a reforma agrária, e o 
planejamento nacional e regional. 
“No âmbito do primeiro subtema, a 
idéia mais original e promissora que 
apareceu nos últimos tempos foi a 
de Christovam Buarque, que propõe 
incorporar a luta contra a pobreza a 
um novo modelo de desenvolvimen-
to”, afirma Abramovay. 

“Ela supera a dicotomia exis-
tente entre os modelos de distri-
buição de renda de cunho pater-
nalista e os modelos orientados 
para o mercado. E defende uma 
redefinição da política de sub-
sídios do governo, adotando 
como critério a geração de 
rendas a partir de obras e ser-
viços que efetivamente ajudem a 
combater a pobreza”. Como os mo-
delos distributivistas, a proposta de 
Buarque sustenta a transferência de 
renda, mas uma transferência capaz 
de estimular a atividade econômica, 
com geração de empregos.

O mesmo critério é adotado pe-
lo professor Abramovay na discus-
são dos dois outros subtemas. “No 
item reforma agrária, é preciso su-
perar o paternalismo do crédito de 
emergência e estimular os assen-
tamentos a se integrarem de fato 
ao meio, a se relacionarem com as 
forças locais e a se transformarem 
em unidades produtivas, pauta-
das por critérios de qualidade”, 
sublinha o pesquisador. “Hoje, os 

a s sentamentos 
são quase que um 
instrumento de 
pressão para ob-
tenção de recursos 
do governo fede-
ral. É preciso que 
ofereçam contra-
partidas. E, para 
tanto, necessitam 
de assistência téc-
nica auditada por 
instância independente”.

Isso se articula com a questão 
do planejamento nacional e regio-

nal. “Atualmente, os municípios re-
cebem recursos por serem pobres, 
sem se levar em conta a aplicação 
desses recursos em projetos de de-
senvolvimento”, critica Abramovay. 
“Então, não há projetos, mas listas 
de compras. Não há um horizonte 
estratégico, de formação de atores 
locais e geração de novos recursos. 
Mesmo quando se criam conselhos 
gestores, a perspectiva é paternalis-
ta, porque esses conselhos acabam 
sendo muito mais uma forma de 
controlar a corrupção dos órgãos 

públicos do que de mobilizar as 
energias locais na realização de 
projetos estratégicos”. 

O pesquisador não subestima o 
valor desses conselhos. “Em 1999, 
havia no país 27 mil conselhos, 
uma média de 4,9 por município. 
Do total de municípios brasilei-
ros, 99% tinham conselho de 
saúde; 91%, de educação; 71%, 
da criança; 70%, de desenvol-
vimento rural. É uma reali-
dade nova e importantíssi-

ma. Os conselhos colocam 
cidadãos que não fazem parte 

da política na decisão de assuntos 
públicos. São a base de uma con-
cepção moderna de planejamento”, 
pondera o professor Abramovay, 
para quem, no entanto, ainda há 
muito que avançar.

“Seja em relação ao combate 
à pobreza, à reforma agrária ou 
ao planejamento, é preciso adotar 
modelos que tenham um caráter 
participativo, criativo e contratual. 
Mesmo quem vive em situação pre-
cária tem que receber recursos de 
forma contratual. Os diferentes ato-
res precisam aprender a disputar re-
cursos, a prestar contas e a oferecer 
contrapartidas. As pessoas precisam 
ser estimuladas a erguer a cabeça”.

 Professor Abramovay

D
aniel G

arcia
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ALCA E 
MERCOSUL, 

PROBLEMAS-
CHAVE DA 
POLÍTICA 
EXTERNA

Lia Vasconcelos
Jornalista

Próximo presidente terá o 
compromisso de diversificar as 
parcerias comerciais do país,  
fortalecendo o Mercosul, e 

defender os interesses nacionais 
frente à Área de Livre Comércio 
das Américas, cuja implantação 

tende a quebrar  pequenas 
e médias empresas e gerar  

desemprego
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Q
ualquer que seja o 
futuro inquilino do 
Alvorada, as diretrizes 
de sua política externa 
já parecem traçadas. 
Essa é a opinião de 

três professores especializados em 
Relações Internacionais. Segundo 
eles, o próximo presidente terá não 
só o compromisso de diversificar as 
parcerias comerciais do país e for-
talecer o Mercosul, mas também o 
de defender os interesses nacionais 
frente à Área de Livre Comércio das 
Américas (Alca).

“A política externa brasileira hoje 
é decorrente daquela praticada nos 
anos 60. Há uma linha de continui-
dade apontando para uma política 
que se baseia nos interesses nacio-
nais e, portanto, é autônoma e evita 
alianças automáticas, diversificando 
suas relações externas, o que impri-
me a ela um caráter universal”, afir-
ma Henrique Altemani de Oliveira, 
professor  do Departamento de 
Política da PUC-SP e coordenador 
adjunto do Núcleo de Pesquisas em 
Relações Internacionais (Nupri). 

Persistiria a idéia, na política 
externa brasileira, de ampliar a ca-
pacidade do Mercosul no sentido de 
retomar sua perspectiva política. “No 
começo das conversas em torno do 
Mercosul, o bloco tinha uma pers-
pectiva política que foi ficando em 
segundo plano em função das ques-
tões comerciais. Hoje o Mercosul es-
tá voltando a ser encarado como um 
instrumento de poder político, como 
uma etapa inicial do desenvolvimen-
to de uma Área de Livre Comércio 
Sul-Americana (Alcsa), idéia lançada 
durante o governo Itamar Franco”, 
lembra o pesquisador do Nupri. 

O Mercosul está hoje em “estado 
de choque” e em compasso de espe-
ra por causa da crise argentina. Ape-
sar de dificuldades internas, o bloco 
como projeto político e acordos 
comerciais não só vem resistindo, na 
opinião do professor Altemani Oli-
veira, como deve ser reforçado, uma 
vez que amplia o papel dos mem-
bros na sua inserção internacional. 
“É preciso mais estabilidade e, para 
isso, a Argentina precisa se reequili-
brar”, completa o professor. 

Leonel Itaussu, professor do De-
partamento de Ciência Política da 
FFLCH-USP, considera que o forta-
lecimento do Mercosul depende da 
intensificação das relações comerciais 
intra-bloco. “Tarifa externa única e 
instituições supranacionais são fun-
damentais para o reforço do bloco”, 
diz. Muito além disso, entretanto, o 
professor Itaussu acredita que a lon-
go prazo o Mercosul tem condições 
de passar da união aduaneira que é 
hoje para um mercado comum, trans-
formando-se em uma confederação 
platina e, no futuro, em confederação 
sul-americana. “É um raciocínio para 
os próximos 25, 30 anos. Temos que 
pensar alto, longe e grande”. 

Para o professor Itaussu, a políti-
ca externa brasileira também deve se 
pautar pela idéia de construção de 
uma aliança transatlântica de livre 
comércio — cujos vértices seriam o 
Nafta (Acordo de Livre Comércio 
na América do Norte), a União Eu-
ropéia e o Mercosul — e pela luta 
pela defesa e expansão do regime 
democrático, valorização dos direi-
tos humanos e do princípio da auto-
determinação dos povos, defesa e 
preservação dos recursos ambientais 
do planeta. “Muito importante tam-

bém é que o Brasil diversifique seus 
laços comerciais”. 

“O Brasil não pode concentrar o 
comércio exterior, é preciso diversi-
ficar. E os parceiros mais adequados 
para o país são a União Européia, a 
China, Índia, Rússia, Europa Orien-
tal e países de origem árabe em 
geral. No plano regional, o Brasil 
ainda precisa desenvolver o Merco-
sul e a Alca”, diz Alexandre Ratner 
Rochman, coordenador do curso de 
Relações Internacionais da Escola 
Pós-Graduada de Ciências Sociais. 
Na sua opinião, falta ao Mercosul a 
coesão necessária para se desenvol-
ver de forma ampla. “Porque, em 
primeiro lugar, o bloco é intergo-
vernamental e não supranacional e, 
em segundo lugar, porque ainda há 
muita instabilidade e flutuação tanto 
política como econômica nos países 
que fazem parte do bloco”.

Além do Mercosul, outro ponto 
crucial que o próximo presidente 
terá de enfrentar será a Alca. Está 
marcada para janeiro de 2003 a 
troca de propostas para redução de 
barreiras comerciais, e cautela pare-
ce ser a palavra de ordem nas nego-
ciações. Durante a última reunião, 
por exemplo, os brasileiros tiveram 
o cuidado de alertar os represen-
tantes dos outros países de que a 
delegação brasileira não poderia 
assumir qualquer compromisso em 
termos de oferta de negociação, por 
estar em plena transição de governo. 
A partir de novembro a presidência 
das negociações  na Alca passa a ser 
dos Estados Unidos e do Brasil, con-
juntamente.

“A posição do Brasil em rela-
ção aos Estados Unidos não deve 
ser nem de confrontação, nem de 
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“Alca 

não atende aos interesses 

do Brasil: representa perigo 

de sucateamento do parque 

industrial brasileiro”, diz o 

professor Itaussu

submissão. A política 
brasileira deve ser de 
acomodação. Por isso é 
importante fortalecer o 
Mercosul. Para que o Bra-
sil possa negociar a Alca 
de forma realista. Do jeito 
que está sendo proposta, 
a Alca não atende aos 
interesses do Brasil, pois 
representa perigo de 
sucateamento de todo o 
parque industrial brasi-
leiro fazendo com que o 
país se transforme numa 
Argentina, que voltou a ser uma 
economia agro-exportadora como 
era no final do século 19”, afirma 
o professor Itaussu.

Para o professor  Rochman, 
a Alca não é um processo ine-
xorável. “Os Estados Unidos 
querem os mercados abertos 
de acordo com seu interesse 
e não um bloco supranacional 
como a União Européia — e será 
papel do Brasil resistir. Os candi-
datos tendem a valorizar o Merco-
sul em detrimento da Alca, já que 
aquele representa a possibilidade 
de alavancar o Brasil economica-
mente”. Para ele, a Alca pode fazer 
com que alguns setores nacionais 
que têm competitividade, como cal-
çados e aviação, ganhem mercado 
externo, mas todos os demais so-
freriam uma concorrência desleal, 
abrupta e destrutiva. “A tendência 
seria a quebra de muitas pequenas 
e médias empresas, o que geraria 
um forte desemprego”.

As posições dos negociadores 
brasileiros já incluem muitas das res-
trições levantadas pelos candidatos à 
Presidência contra as exigências dos 

negociadores dos Estados Unidos. 
Os diplomatas brasileiros, repre-
sentados na mesa da Alca pelos 
negociadores do Mercosul, resistem 
a compromissos de rápida redução 
de tarifas para bens industrializados, 
exigem redução dos subsídios norte-
americanos à produção agrícola, não 
aceitam a proteção a investimentos 
privados que o representante comer-
cial da Casa Branca quer incluir no 
acordo e resistem às propostas dos 
Estados Unidos para a abertura no 
setor de serviços.

Qualquer que seja o candidato, o 
discurso sobre a Alca é semelhante: 

o Brasil não 
a aceitará se persistirem as con-
dições impostas pelo Congresso 
norte-americano, que se recusa 
a discutir a legislação interna 
anti-dumping, não aceita reduzir 
barreiras em produtos como 
aço, suco de laranja e açúcar 
e insiste em manter subsídios 

à agricultura.
“A tendência é que os quatro 

candidatos sejam mais realistas do 
que liberais nas relações internacio-
nais de modo geral. Não deve haver 
rupturas de base na política externa 
brasileira, especialmente no que diz 
respeito ao Mercosul e à Alca”, afir-
ma o professor Rochman. Segundo 
ele, até a década de 90 a política ex-
terna brasileira seguia um paradigma 
liberal. “Isso até quando as expectati-
vas brasileiras foram frustradas com 
a abertura comercial ampla e súbita, 
assim como com as ações de desregu-
lamentação e desestatização que não 
geraram os benefícios esperados. A 
partir desse momento, o Brasil pas-
sou a adotar posições mais realistas 
na política internacional no sentido 
de defender os interesses nacionais, e 
assim deve continuar”.
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INTERROGAÇÕES 
SOBRE O DESTINO DA 
EDUCAÇÃO NO BRASIL

Bianca Antunes
Jornalista

A escola é pouco freqüentada pelos brasileiros, 
da educação infantil ao ensino superior. Apenas 

57,6% das crianças de quatro a seis anos estão na 
pré-escola. Só 32% dos jovens entre 15 e 17 anos 
estão matriculados no ensino médio. Nas escolas 

superiores estão matriculados apenas 11% dos 
jovens brasileiros entre 18 e 24 anos, contra 42% na 

Argentina, 31% no Chile e 24% na Bolívia
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O 

Saeb 

de 1999 revelou que só 

42% dos alunos da rede 

apreenderam razoavelmente 

conteúdos de português 

“A 
educação é o lu-
gar onde se joga 
a capacidade de 
uma sociedade 
autolibertar-se. 
É o lugar da 

produção da liberdade. É onde se 
produz seres capazes de interro-
gar seu destino”, definiu Francisco 
de Oliveira, professor aposentado 
da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas (FFLCH-
USP), na conferência de abertura 
do IV Congresso Nacional de 
Educação (Coned), em abril de 
2002. Se adotarmos a sua defini-
ção, chegaremos à conclusão de 
que o Brasil está longe, muito 
longe, de se autolibertar. 

Os números comprovam 
que a escola é lugar pouco 
freqüentado pelos brasilei-
ros — seja aos quatro anos, 
na educação infantil, ou 
aos 18, no ensino superior. 
Apenas 57,6% das crianças 
entre quatro e seis anos estão 
matriculadas na pré-escola, se-
gundo a Unicef. Embora não seja 
obrigatória, a educação infantil 
proporciona melhor rendimento 
nos primeiros anos do ensino fun-
damental, diminuindo índices de 
repetência e evasão.

Quando comparados aos dos 
países vizinhos, nossos números 
envergonham. Só 32% dos jovens 
brasileiros  com idade entre 15 
e 17 anos estão matriculados no 
ensino médio. Segundo a Unesco, 
esse índice é de 50% na Colômbia 
em guerra civil, e de 55% no Chi-
le, alcançando 80% na Europa. 
Nas instituições de educação su-
perior, estão matriculados apenas 

11% dos jovens brasileiros entre 
18 e 24 anos. Na Argentina, o ín-
dice é de 42%, no Chile, 31% e na 
Bolívia, 24%. 

O governo brasileiro priori-
zou, nos últimos anos, o ensino 
fundamental, principalmente por 
meio de ações como a criação do 
Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério 
(Fundef). Os esforços resultaram 
num índice expressivo: segundo o 
IBGE, 95,7% das crianças entre 
sete e 15 anos estão matriculadas 

no ensino fundamental.
Isso não quer dizer, contudo, 

que o problema da educação 
fundamental foi resolvido. “Al-
gumas pessoas dizem que não 
há mais necessidade de cons-
trução de escolas no Brasil. 
Claro, se eu trouxer as crian-
ças da zona leste, em São 
Paulo, para a zona norte. 

E as da zona sul para a zo-
na oeste”, exemplifica Lisete 

Arelaro, professora da Faculda-
de de Educação da USP (Feusp). 
“Falta vaga para os lugares que 
cresceram e, evidentemente, para 
a população pobre, muito pobre”. 

É necessário pensar, tam-
bém, na qualidade desse ensino. 
Exames feitos pelo Sistema de 
Avaliação da Educação Básica 
(Saeb), em 1999, mostram que 
apenas 10% dos alunos de 4a sé-
rie aprenderam matemática satis-
fatoriamente. E que somente 42% 
dos estudantes da rede pública 
apreenderam razoavelmente con-
teúdos de português. 

“É preciso discutir qualida-
de. Ninguém pergunta que ins-
trumentos uma escola pública 

Fotos: D
aniel G
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Professor Oliveira
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“Precisamos de 

uma política substantiva 

de elevação da escolaridade 

e de formação profissional 

agregada”, diz a professora 

Kruppa

oferece para permitir que um 
indivíduo tenha condições 
efetivas de liberdade de pen-
samento, condições que lhe 
permitam enfrentar a vida 
e também ter acesso a um 
patamar cultural da ciência”, 
afirma a professora Arelaro. On-
de está o problema? “A qualidade 
de ensino está determinada pela 
falta de recursos, pela falta de 
formação dos educadores e pela 
ausência do Estado no provimen-
to das condições necessárias”, diz 
o professor César Minto, também 
da Feusp. 

“Há uma falta crônica de recur-
sos para atender todos os déficits 
educacionais. Porque não é só co-
locar a criança na escola, você tem 
a questão da permanência dessa 
criança e o fato de ela estar apren-
dendo enquanto está lá dentro”, 
argumenta Rubens Barbosa de Ca-
margo, professor da Feusp. 

“Nunca se teve um investimen-
to adequado em todos os níveis de 

ensino. Dizemos que há uma ne-
cessidade de colocar um patamar 
próximo de 10% do PIB nacional 
durante um bom tempo para sanar 
esses déficits. E, depois que você 
tivesse as crianças aprendendo, 
percorrendo todos os níveis, você 
poderia ter um investimento me-
nor em educação”, completa o pro-
fessor. A falta de recursos faz com 
que escolas deixem de ser cons-
truídas, e o número de alunos em 
sala de aula aumente, chegando à 
média de 36 alunos no Estado. Nos 
países desenvolvidos, a média é de 
16 alunos por professor. 

E o que fazer com a população 
que não fez seus estudos na idade 
certa? E com aqueles que come-
çaram, mas pararam no meio? 
Afinal, 30% dos brasileiros com 
mais de 15 anos são analfabetos 
funcionais, ou seja, têm menos de 
quatro anos de escolaridade. 

Para esses, a cada dia há me-
nos aulas presenciais. Surge uma 
solução barata: as tele-salas. No 
lugar dos professores, um orien-
tador de sala. No lugar da lousa, 

a televisão. “Ao invés de sala, 
professor, material didático, 
você tem uma tele-sala. As 
pessoas só têm essa alterna-
tiva: assista à televisão, faça 
o exame”, critica o professor 
Camargo. A professora Sô-
nia Kruppa, da Feusp, diz 
que essa é uma política de 
disfarce do analfabetismo. 

“Você não tem uma política 
que seja realmente de resolu-

ção do problema. É uma forma 
de resolver, mas com baixa quali-
dade”, diz. 

Por outro lado, esses jovens e 
adultos precisam trabalhar e vêem 
na volta aos estudos uma solução. 
“O governo coloca nas mãos do 
cidadão a culpa por não ter em-
prego, pois fala que é preciso ter 
escolaridade. Que com mais estu-
do, há maior possibilidade de em-
prego”, diz a professora Kruppa. 
“Por um lado, você não tem uma 
política de geração de trabalho e 
renda. Por outro lado, você coloca 
a culpa no indivíduo. Daí, o gover-
no oferta pequenos cursos profis-
sionalizantes, todos pulverizados. 
O sujeito faz um esforço enorme 
para aprender e tem a sensação 

Professores Minto e Camargo
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“QUEM NÃO SABE LER TEM DIREITO 
À ESCOLA, NÃO A ESMOLA”
Vinte milhões de brasileiros não sabem escrever seu nome 

nem ler um simples outdoor. Eles são 13,8% da população bra-
sileira: o segundo maior percentual de analfabetismo da Améri-

ca do Sul. Perdemos apenas para a Bolívia, onde 14,4% da popu-
lação não sabem ler nem escrever. São mais analfabetos no Brasil 

do que australianos na Austrália. 
Mas o governo brasileiro está satisfeito: afinal, a taxa de anal-

fabetismo caiu de 16% em 1994, para 13,8% em 2000, segundo o 
IBGE. “A gente ia erradicar o analfabetismo. Mas não foi isso 

que aconteceu”, lembra Sônia Kruppa, professora da Feusp. 
Era essa a meta no começo dos anos 90: nenhum brasileiro 
analfabeto. Mas de nada serve uma meta, se há pouco investi-

mento. 
O maior projeto do governo atual, para combater o proble-

ma, é o “Alfabetização Solidária”. Criado em 1997, ele opera 
em parceria com empresas e sociedade. O programa não é 
ligado ao MEC, está nas mãos da primeira-dama. “O Alfa-
betização Solidária não é uma política efetiva de ataque ao 

problema”, comenta a professora Kruppa. “Tem de haver 
um projeto substantivo de educação de jovens e adultos. 

Você não pode ter um problema que saiu do Minis-
tério da Educação e foi para a mão da primeira 
dama, de uma maneira que o torna uma política 

assistencialista, não uma política pública de di-
reito”, protesta ela.

Sérgio Haddad, professor da PUC-SP, con-
corda com a colega da Feusp. “Hoje, a educação 

de jovens e adultos é tratada como filantropia, 
não como direito à educação para todos. Não 

é ser adotado, como pede a campanha ‘Adote 
um analfabeto’. Quem não sabe ler tem di-

reito a ter escola, não a ter esmola”, con-
clui o professor Haddad.

de que está se esforçando e 
que vai conseguir. Mas, na 
verdade, também não re-
solve”, acrescenta ela.

Há necessidade de 
uma política integrada, uma 
ação conjunta entre educação 
e trabalho, segundo a profes-
sora. “Precisamos discutir os 
recursos que temos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) e os recursos do Tesouro 
que vão ao MEC. Temos de juntar 
esses recursos e ter uma política 
consistente de formação. Precisa-
mos de uma política substantiva 
de elevação de escolaridade e de 
formação profissional agregada”. 

Um sintoma agudo das enfer-
midades que acometem a educa-
ção no Brasil é a proliferação de 
faculdades e universidades priva-
das, muitas das quais abertas nos 
últimos anos. “A educação, prin-
cipalmente a educação superior, 
tornou-se o ramo mais lucrativo 
dos novos negócios”, declara o 
professor Oliveira. Um negócio 
em que a qualidade conta pouco. 
O MEC tornou-se o fiador dessas 
empresas, deixando a cargo delas 
a expansão do ensino superior no 
país, e limitou-se a realizar o Pro-
vão, avaliação anual dos alunos, 
como uma espécie de termômetro 
da qualidade nas instituições pú-
blicas e privadas.

Contudo, o que avaliações 
desse tipo (não só o Provão, mas 
igualmente o Enem e o Saeb) fa-
zem é medir um conhecimento em 
um determinado momento. “Não 
é uma avaliação do processo. Vo-
cê tem um sistema fragmentado 
de avaliação que serve, quando 

muito, 
para 
ranque-
amento”, 
comenta 
o professor 
Minto, numa 
referência à 
classificação 
dos diferentes 
cursos emitida 
pelo MEC após a 
apuração dos resul-
tados do Provão.

Assim, se a educação 
é realmente o lugar onde 
se joga a capacidade de uma so-
ciedade autolibertar-se, há algo 
de muito errado no reino de Paulo 
Renato de Souza. “A educação 
pode ser e está sendo o lugar do 

silêncio dos inocentes. É preciso 
ter cuidado para não estarmos 
condenados para sempre”, alerta 
o professor Oliveira.
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CIRO GOMES
“VAMOS USAR RECURSOS 

DO FGTS PARA ASSEGURAR 
CRÉDITO EDUCATIVO”

O candidato da coligação PPS-PDT-
PTB, Ciro Gomes, propõe-se a assegurar 
crédito educativo “para todos os alunos 

carentes, estejam em universidades 
públicas ou privadas, para o que vamos 

utilizar recursos do FGTS”. Ele considera 
que o Brasil “ainda não aprendeu a 

fazer educação universal com qualidade 
mínima” e quer a municipalização do 

ensino fundamental  
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O 
candidato Ciro Go-
mes respondeu so-
mente as perguntas 
relativas às questões 
educacionais. Sua 
assessoria forneceu 

a seguinte explicação: “As pergun-
tas econômicas não foram respon-
didas porque, com a entrada na 
equipe do professor Scheinkman, 
Ciro está consolidando todas as 
suas propostas econômicas, utili-
zando a experiência e os pontos 
de vista de todos os assessores 
econômicos da equipe (que in-
cluem, além de Scheinkman, o 
professor Mangabeira Unger e 
o economista Mauro Benevides 
Filho). Esta política econômica 
deverá estar consolidada daqui a 
uma semana.”

A seguir, as respostas:
Revista Adusp - Segundo a 

Unicef, 43% das crianças bra-
sileiras entre 4 e 6 anos estão 

fora da pré-escola. A educação 
infantil não é obrigatória por lei, 
mas proporcionaria melhor ren-
dimento nos primeiros anos do 
ensino fundamental, pois reduz 
os índices de repetência e eva-
são. Por outro lado, só 32% dos 
jovens entre 15 e 17 anos estão 
matriculados no ensino médio. 
Como enfrentar esses graves pro-
blemas?

Ciro – O desafio da educação 
básica exige uma radical mudan-
ça na forma de atuação do Poder 
Público. Até 1950 a educação foi 
essencialmente limitada e, qua-
se sempre, elitista.  A partir de 
1960, com a tendência à univer-
salização, houve um descontrole 
da qualidade — e o resultado é 
um custo social elevado, enorme 
ineficiência e eficácia pratica-
mente nula.  

O Brasil ainda não aprendeu 
a fazer educação universal com 

qualidade mínima. Por outro lado, 
as pressões para expandir tudo 
a qualquer custo e a toda velo-
cidade, do pré-natal à educação 
da terceira idade, são irrealistas, 
e só contribuem para manter a 
diferença entre ricos e pobres. O 
que fazer?

Minha proposta é simples. No 
ensino fundamental, priorizar a 
qualidade. Isso implica regularizar 
o fluxo escolar, municipalizar o 
ensino e concentrar os mais de 22 
bilhões de reais do ensino funda-
mental nos alunos de 7 a 14 anos. 
Isso daria para quase dobrar o 
salário dos professores e instituir 
políticas de gestão de qualidade, 
a começar pela alfabetização na 
1ª série.

No ensino médio, é preciso 
encaminhar os alunos com mais 
de 17 anos para cursos supletivos 
associados à profissionalização, 
mesmo porque mais de 60% des-

Setembro 2002

“Minha proposta 

é municipalizar 

o ensino 

fundamental”
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“Educação pré-

escolar tem dois 

aspectos: educativo 

e de custódia”

ses alunos já se encontram na 
PEA. Isso permitiria uma expan-
são gradual e com qualidade do 
ensino médio diurno — hoje as 
perdas na 1ª série no ensino mé-
dio são de mais de 50%.  

O ensino médio regular tam-
bém precisa ser diversificado e 
consistente com o princípio da 
terminalidade — e não subjugado 
ao ensino superior.  Se os estados 
municipalizarem o ensino funda-
mental contarão com mais de 8 
bilhões de reais para fazer face a 
uma expansão ordenada e gradati-
va do ensino médio — o que daria 
cerca de mil reais por aluno ano.

A educação pré-escolar tem 
dois aspectos: o aspecto educativo 
e o aspecto de custódia.  Nenhum 
país do mundo, nem os mais ricos, 
possuem mais de 30% das crian-
ças de 0 a 3 anos em creches ou 
escolas maternais, e só a partir 
dos anos 70 começou a expansão 
de oferta de educação infantil 
pré-escolar. 

O desafio, no Brasil, é saber 
focalizar, nos mais pobres, formas 
de atendimento compatíveis com 
os recursos de que o país dispõe. 
Isso requer a des-escolarização do 
conceito de pré-escola, a adoção 

de formas alternativas, flexíveis e 
viáveis de atendimento, e, sobre-
tudo, a focalização.  

Revista Adusp - O país tem ho-
je 20 milhões de analfabetos, qua-
se 14% da população. Na América 
do Sul, só a Bolívia está em pior 
situação. Eleito presidente, o que 
o Sr. faria para mudar esse quadro 
vergonhoso?

Ciro – Há várias formas de 
quantificar o analfabetismo adul-
to. Se formos rigorosos e con-
sistentes com os dados do Saeb, 
mais de 60% dos atuais egressos 
da 8a série do ensino público são 
analfabetos funcionais. Portanto, 
estamos diante de um problema 
de vastíssimas proporções. A lição 
importante a ser tirada é uma só: 
não adianta tentar o impossível, o 
mais importante e prioritário é as-
segurar que as atuais e futuras ge-
rações saiam da escola fundamen-
tal alfabetizadas para enfrentar as 
mudanças do futuro. Querer fazer 
tudo ao mesmo tempo, como nas 
políticas atuais, é fugir de ambos 
os problemas.

Revista Adusp – Nos últimos 
anos, o governo federal vem com-
primindo as verbas destinadas às 
instituições federais de ensino 
superior, de sorte que as 52 IFES 
existentes recebem, juntas, do-
tação anual de cerca de R$ 6 bi-
lhões. Para efeito de comparação, 
as três universidades estaduais 
públicas paulistas (USP, Unesp e 
Unicamp) recebem dotação anual 
de R$ 2 bilhões. Eleito, o senhor 
investirá no ensino superior públi-
co federal?

O Brasil pouco investe em pes-
quisa, e, nos últimos anos, as ver-

bas destinadas à pesquisa acadêmi-
ca por intermédio das agências de 
fomento vêm sofrendo sucessivos 
cortes. O Sr. está disposto a mudar 
esse quadro? 

Ciro – O ensino superior públi-
co, no Brasil, afora hospitais uni-
versitários e pesquisa científica, 
consome cerca de 12 bilhões de 
reais. Isso significa que quase um 
terço das despesas públicas com 
educação são destinadas a cerca 
de 850 mil alunos — uma propor-
ção de 25 vezes mais investimento 
do que no ensino fundamental e 
médio. 

Qualquer decisão de investir 
num nível de ensino — dada a es-
cassez de recursos — implica con-
siderar seu impacto sobre outros 
níveis. No ensino superior meu 
governo pretende concentrar-se 
nas seguintes prioridades:

Primeiro, assegurar autono-
mia e flexibilidade para as ins-
tituições públicas, sobretudo as 
federais, trabalharem com maior 
eficiência.

Segundo, assegurar crédito 
educativo para todos os alunos 
carentes, estejam eles em univer-
sidades públicas ou privadas, pa-
ra o que vamos utilizar recursos 
do FGTS.   

Terceiro, ampliar recursos para 
a formação de doutores e pós-dou-
tores no Brasil e exterior, sobretu-
do em áreas onde o Brasil precisa 
manter-se atualizado e promover 
avanços tecnológicos.  

Quarto, ajustar as regras da lei 
de Incentivo para assegurar a par-
ticipação dos grupos de excelência 
das universidades e instituições de 
pesquisa. 
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JOSÉ MARIA
“ANTES DE QUALQUER COISA, É 

PRECISO ROMPER COM FMI E ALCA”

O candidato do PSTU, José Maria de 
Almeida, afirma que não haverá recursos para 

programas sociais se o Brasil não deixar de 
pagar a dívida pública. Defende a ruptura com 

o FMI e lembra que seu partido teve como 
uma de suas atividades prioritárias o Plebiscito 
sobre a Alca, realizado de 1º a 7 de setembro

Revista Adusp- A política econô-
mica e as políticas públicas implan-
tadas no Brasil nos últimos anos 
agravaram os indicadores sociais. 
O país tem hoje dezenas de mi-
lhões de pobres e miseráveis e está 
mergulhado na violência e no crime 
organizado, com 47 mil homicídios 
em 2001. É possível dar vida digna 
aos brasileiros excluídos, e romper 
a espiral da violência?

José Maria- A grave crise social 
é fruto dos planos neoliberais que 
há mais de uma década vêm sendo 
implementados em nosso país. Por 
um lado, a prioridade dos gastos do 
governo tem recaído sobre a dívida 
pública. Calcula-se que esta já che-
ga hoje a mais de 60% do PIB. Há 

estimativas que calculam que com 
o dólar a três reais a relação dívida/
PIB pode chegar até o final do ano 
a 70%. Isto significa que a maioria 
absoluta das riquezas produzidas 
no país está sendo comprometida 
com o pagamento da dívida com os 
grandes bancos e especuladores.

Por outro lado, enquanto remu-
nera os capitais especulativos, o Es-
tado vem cortando drasticamente 
as verbas para as áreas sociais. O 
chamado superávit primário, que 
pelo novo acordo com o FMI ficará 
em 3,75%, e a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal são dois mecanismos 
perversos a serviço do pagamento 
religioso da dívida pública.

Esta política, cuja responsabili-

dade cabe aos oito anos do governo 
FHC, explica o aprofundamento da 
fome, da miséria, do desemprego, 
do arrocho dos salários e a destrui-
ção dos serviços públicos. O cresci-
mento da violência urbana é direta-
mente proporcional ao crescimento 
da crise social. 

Nestas eleições os principais can-
didatos à Presidência da República 
— Serra, Ciro, Garotinho e inclusive 
Lula — propõem mundos e fundos. 
Um propõe criar oito milhões de 
empregos, outro dez milhões. Todos 
falam da implementação de políticas 
sociais compensatórias, tais como a 
renda mínima, a bolsa escola, a bol-
sa trabalho etc. Políticas estas que, 
como diz o próprio nome, buscam 

D
aniel G

arcia
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“O Mercosul 

foi criado para 

atender à indústria 

automobilística”

compensar os efeitos da destruição 
e privatização dos serviços públicos. 
São a anestesia para extrair o dente 
sadio, uma cortina de fumaça para 
desobrigar o Estado do financia-
mento das políticas sociais gratuitas 
e universais.

Mas nenhum deles diz de onde 
vai tirar o dinheiro para garantir 
a implementação de suas políti-
cas sociais. Propõem como elixir 
milagroso apostar no crescimento 
econômico, para que haja recursos 
para as políticas sociais sem deixar 
de pagar a dívida pública. 

Qualquer programa social sério 
não terá recursos disponíveis para a 
sua implementação se não se deixa 
de pagar a dívida externa e interna 
aos grandes bancos e especulado-
res. Ao contrário do confisco das 
poupanças e dos depósitos da classe 
trabalhadora e da classe média, co-
mo aconteceu na Argentina e mais 
recentemente no Uruguai, propo-
mos fazer o contrário, confiscar o 
dinheiro desviado para remunerar 
os capitais especulativos.

A partir dos recursos oriundos 
do não pagamento da dívida públi-
ca poderemos garantir de imediato 
a duplicação do orçamento para as 
áreas sociais, como saúde e edu-

cação. Seria possível estabelecer 
um plano de obras públicas para a 
construção de escolas, hospitais e 
casas populares. O Estado poderia 
bancar a redução da jornada de 
trabalho para 36 horas semanais 
sem redução dos salários e garantir 
uma política de aumento real dos 
salários de acordo com as reais ne-
cessidades dos trabalhadores.

Estas medidas, de imediato, 
poderiam representar um grande 
passo no combate à violência. Os 
trabalhadores e a juventude pobre 
da periferia das grandes cidades se 
envolvem com o narcotráfico e o 
crime organizado não porque pos-
suem “um instinto assassino”, mas 
porque, movidos pelo desemprego 
e a miséria, não vêem outra saída 
para sobreviver.

Também será necessário demo-
cratizar a polícia, através de medidas 
como a eleição e a revogação a qual-
quer momento dos delegados pelas 
comunidades e o controle de cada 
comunidade local sobre a ação da po-
lícia através dos conselhos populares.

Denunciamos aqueles que vêem 
como solução do problema da vio-
lência urbana a implementação de 
medidas como o fortalecimento dos 
corpos repressivos, como a Rota e 
os batalhões de choque. Infelizmen-
te, esta que sempre foi uma propos-
ta da direita, que sempre entendeu 
os problemas sociais como caso de 
polícia, agora vem sendo assumida 
pelo Partido dos Trabalhadores, 
vide a campanha de José Genoíno 
para o governo de São Paulo.

Somos pela dissolução da Rota 
e demais corpos repressivos que só 
servem para reprimir as manifesta-
ções dos trabalhadores, garantir o 

despejo de famílias das ocupações 
de terrenos urbanos e maltratar, 
humilhar e matar trabalhadores e 
jovens desempregados nas perife-
rias das grandes cidades.

Revista Adusp - Como o Sr. 
pretende garantir o crescimento 
econômico do país, caso vença as 
próximas eleições?

José Maria- Propostas para ga-
rantir o crescimento econômico são 
a grande panacéia destas eleições. 
Toda a política econômica e social 
dos principais candidatos à Presi-
dência da República está subordi-
nada ao crescimento econômico 
não só nos marcos do capitalismo, 
mas inclusive subordinado aos con-
tratos e à blindagem do novo acor-
do com o FMI.

Para nós, é impossível garantir 
que a economia do país cresça se 
este continuar subordinado ao FMI 
e se submeter à Área de Livre Co-
mércio das Américas (Alca). Du-
rante os oito anos do governo FHC 
o país teve um crescimento econô-
mico que oscilou entre 2% e 3% 
do PIB nos melhores momentos. 
Os principais candidatos falam que 
pretendem garantir um crescimento 
econômico da ordem de 6% a 7% 
ao ano. Que este seria o patamar 
capaz de garantir a aplicação de 
políticas sociais capazes de atender 
as principais necessidades da popu-
lação. Portanto, sem crescimento 
econômico desta magnitude isto 
não é possível.

Nós, ao contrário, acreditamos 
que independentemente do grau de 
crescimento da economia seria pos-
sível garantir políticas sociais públi-
cas, gratuitas e universais a partir do 
não pagamento das dívidas externa 
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“Toda empresa 

privatizada deveria 

ser reestatizada 

sem indenizações”

e interna. Seria possível garantir o 
atendimentos das principais necessi-
dades do nosso povo se se tem a co-
ragem e a vontade política de atacar 
os lucros dos grandes capitalistas.

Quanto ao crescimento econô-
mico em si, para garanti-lo do pon-
to de vista dos trabalhadores, e não 
a serviço do aumento dos lucros dos 
grandes bancos e empresas é pre-
ciso tomar uma série de medidas 
anticapitalistas. Antes de qualquer 
coisa é preciso romper com o FMI 
e a Alca. Além do não pagamento 
da dívida externa e interna, seria 
preciso estatizar o sistema finan-
ceiro e proibir a remessa de lucros 
para o exterior. Todas as empresas 
privatizadas deveriam ser reestati-
zadas sem indenizações. Os grandes 
monopólios privados também de-
veriam ser estatizados sob controle 
dos trabalhadores. 

Revista Adusp - Nos últimos 
meses, os índices de desemprego 
cresceram de modo alarmante, es-
pecialmente nas regiões metropoli-
tanas. Que estratégia o Sr. adotaria 
para combater o desemprego e ge-
rar novos postos de trabalho?

José Maria- Para combater o 
desemprego e gerar novos postos 
de trabalho propomos, como já 
afirmamos anteriormente, reduzir 
a jornada de trabalho para 36 horas 
semanais sem redução dos salários. 
Somente esta medida poderia gerar 
de imediato cerca de oito milhões 
de empregos. Da mesma forma, um 
plano de obras públicas também 
poderia gerar milhões de empregos.

Além disso, propomos manter 
todas as conquistas sociais e traba-
lhistas do povo brasileiro. Somos 
contra a reforma trabalhista. De-

nunciamos o banco de horas e a 
jornada flexível como manobras a 
serviço do aumento da jornada de 
trabalho e do arrocho dos salários. 
Defendemos a manutenção do 13º 
salário, da licença-maternidade, das 
férias remuneradas etc.

Revista Adusp - A dívida públi-
ca alcançou o patamar, inédito na 
história do país, de R$ 700 bilhões. 
Esse endividamento está na raiz das 
recentes turbulências financeiras vi-
vidas pelo Brasil. Como o Sr. preten-
de equacionar o problema? Quanto 
à dívida externa especificamente, 
que medidas o Sr. pretende adotar?

José Maria- Como já afirmamos, 
somos pelo não pagamento das dí-
vidas externa e interna aos grandes 
bancos e especuladores. Qualquer 
política econômica que de fato 
queira resolver os graves problemas 
sociais do nosso povo deve partir 
desta medida.

Revista Adusp - O sistema 
tributário brasileiro, fortemente 
regressivo, contribui para a concen-
tração de renda e, portanto, para a 
manutenção dos níveis de pobreza. 
Por outro lado, sabe-se que a sone-
gação fiscal é elevada. Quais as suas 
prioridades na área de tributação e 
arrecadação?

José Maria- Em primeiro lugar 
é preciso combater a sonegação e 
a elisão fiscal com medidas drásti-
cas. No Brasil, os trabalhadores e a 
classe média não têm como sonegar 
impostos, porque estes ou são des-
contados na folha de pagamento 
ou vêm embutidos nos produtos 
que consumimos. Os grandes sone-
gadores são os banqueiros, empre-
sários e latifundiários. O Estado 
neoliberal tem aprofundado uma 

política de isenção de impostos e 
“incentivos” fiscais para as grandes 
empresas nacionais e estrangeiras, 
isto é o que está na origem da cha-
mada guerra fiscal entre os Estados 
da União.

Propomos, em primeiro lugar, 
acabar como os impostos indiretos 
que recaem sobre o consumo da 
maioria da população e isentar de 
impostos e do pagamento das ta-
rifas públicas os trabalhadores de-
sempregados e àqueles que ganham 
até dois salários mínimos.

Em segundo lugar, defendemos 
crédito barato, com uma taxa não 
superior a 6% ao ano, para os pe-
quenos empresários e agricultores. 
Somos contrários aos subsídios, 
isenção de impostos e crédito ba-
rato para as grandes indústrias, 
redes comerciais, bancos privados 
e latifúndios, pois estas empresas 
se beneficiam destas vantagens con-
cedidas pelo Estado para aumentar 
a sua taxa de lucro e não para pro-
duzir mercadorias mais baratas e 
acessíveis à população.

Por fim, uma política tributária 
que atenda os interesses dos tra-
balhadores e do povo pobre deve 
cobrar mais impostos e maiores 
alíquotas dos ricos burgueses. 
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Propomos taxar as grandes for-
tunas e os lucros dos grandes 
bancos e empresas. Aqueles que 
se recusarem a pagar estes im-
postos e insistirem no expediente 
da sonegação teriam suas grandes 
propriedades expropriadas.

Revista Adusp - O setor finan-
ceiro lucrou extraordinariamente 
com o modelo econômico implan-
tado no país nos últimos anos. Em 
2001, alguns dos bancos apresenta-
ram lucro líquido anual superior a 
R$ 1 bilhão. Ao mesmo tempo, a 
própria Receita admite que o setor 
quase não recolhe impostos. Os 
privilégios fiscais dos bancos serão 
mantidos? 

José Maria- Não. Os bancos 
não só não terão seus privilégios 
fiscais mantidos, como defendemos 
a estatização de todo o sistema 
financeiro sob controle dos traba-
lhadores. Esta medida é essencial 
para garantir a efetivação do não 
pagamento da dívida externa, a 
proibição da remessa de lucros 
para o exterior e a concessão de 
crédito barato para os pequenos 
agricultores e empresários.

Revista Adusp - Que papel o Sr. 
atribui à reforma agrária, pensada 
em termos do desenvolvimento 
econômico e social do país? 

José Maria- A reforma agrá-
ria, em primeiro lugar, resolveria 
um grave problema social, garan-
tindo trabalho para milhões de 
desempregados que vivem hoje 
perambulando não só no campo 
brasileiro, como nas periferias 
das grandes cidades, expulsos pe-
lo latifúndio. Em segundo lugar, 
possibilitaria uma maior e melhor 
produção de gêneros alimentícios 

para a população. Em vez de se 
produzir prioritariamente mi-
lhões de toneladas de soja para 
a exportação, poderia produzir 
mais arroz, feijão, hortaliças, le-
gumes e carne para matar a fome 
do nosso povo.

A reforma agrária que de-
fendemos deve se realizar sob 
controle dos trabalhadores rurais 
sem terra. Deve atingir não só 
as terras improdutivas, mas in-
clusive expropriar sem nenhuma 
indenização as grandes fazendas 
e agroindústrias. Defendemos que 
estas grandes fazendas e agroin-
dústrias sejam estatizadas sob 
controle dos trabalhadores. Por 
outro lado, defendemos a limita-
ção da propriedade rural, como 
propõe a Comissão Pastoral da 
Terra, em 500 hectares.

Revista Adusp - A questão 
crucial da política externa brasi-
leira nos dias de hoje é a adesão 
ou não à Alca. Que opinião o Sr. 
tem a respeito? O Sr. acredita na 
possibilidade de o Mercosul so-
breviver à Alca e transformar-se 
num verdadeiro bloco econômico 
regional?

José Maria- A Alca é hoje uma 
política do imperialismo norte-ame-
ricano para levar adiante seu proje-
to de recolonização da América 
Latina. Com a implementação da 
Alca, a política econômica de todos 
os países latino-americanos estará 
sendo determinada diretamente 
pelos Estados Unidos. Será o fim 
da soberania nacional para garantir 
os interesses das grandes transna-
cionais e aprofundar o processo de 
desnacionalização e privatização de 
nossa economia.

Por outro lado, o Mercosul tam-
bém não é a saída. O Mercosul foi 
criado para atender as necessida-
des das grandes transnacionais da 
indústria automobilística, em par-
ticular. O Mercosul não contradiz 
com a Alca, mas inclusive facilitou 
o seu caminho. Somos contra a 
manutenção do Mercosul.

Defendemos a imediata ruptu-
ra do Brasil com as negociações 
da Alca. Somos contra a assinatu-
ra do acordo. Fazemos um chama-
do aos trabalhadores brasileiros 
a se mobilizarem para impedir a 
transformação do nosso país nu-
ma colônia dos Estados Unidos. 
A única saída é lutar para que 
todos os países latino-americanos 
deixem de pagar a dívida exter-
na e rompam com o FMI. Nossa 
estratégia é a luta por uma outra 
integração, a integração de uma 
América Latina socialista, onde 
os trabalhadores governem todos 
os países e determinem através 
de suas organizações as políticas 
econômicas e sociais.

Revista Adusp - Segundo a 
Unicef, 43% das crianças brasi-
leiras entre 4 e 6 anos estão fora 
da pré-escola. A educação infan-
til não é obrigatória por lei, mas 
proporcionaria melhor rendimen-
to nos primeiros anos do ensino 
fundamental, pois reduz os índices 
de repetência e evasão. Por outro 
lado, só 32% dos jovens entre 15 e 
17 anos estão matriculados no en-
sino médio. Como enfrentar esses 
graves problemas?

José Maria- A reforma educa-
cional levada pelo governo FHC 
não resolveu e mascarou os graves 
problemas relacionados à educa-
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ção. A municipalização do ensino 
desobriga o governo federal com 
o financiamento da educação, 
da mesma forma que impõe aos 
municípios a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, impedindo maiores 
investimentos destes nas áreas so-
ciais para garantir o pagamento da 
dívida pública. Defendemos o fim 
da municipalização do ensino e 
investimentos massivos da União 
na educação pública e gratuita.

Através de um plano de obras 
públicas poderão ser construídas 
milhares de creches e escolas 
voltadas para a educação infantil, 
fundamental e média. Defende-
mos o ensino público e gratuito 
para todos em todos os níveis 
como uma obrigação do Estado. 
Somos pelo fim do ensino pago e 
pela estatização das escolas par-
ticulares. O Estado deve garantir 
não só a educação infantil, mas 
inclusive um sistema de creches 
públicas que permitam à mulher 
trabalhadora ter onde deixar seus 
filhos menores de 3 anos quando 
for para o trabalho.

Quanto ao ensino médio, de-
fendemos a reversão da reforma 
do ensino técnico que criou a 
categoria do ensino técnico des-
vinculado do segundo grau. De-
fendemos um ensino politécnico 
integral e de segundo grau, onde 
haja o ensino da cultura, da ciên-
cia e do trabalho.

Outra questão fundamental 
passa pela valorização do 
profissional em educação. A 
valorização do profissional da 
educação passa pela melhoria dos 
salários e condições de trabalho 
(por exemplo, pela determinação 

de no máximo 20 alunos por sala 
de aula) e pela disposição de 
recursos, infra-estrutura e materiais 
suficientes para o pleno exercício 
das aulas teóricas e práticas.

Por outro lado, propomos 
a revogação de leis que dão 
base à reforma educacional 
implementada no último período, 
como a LDB (Lei de Diretrizes 
e Bases) de 1996 e o PNE (Plano 
Nacional de Educação), que 
municipalizam a responsabilidade 
com o financiamento da educação, 
rebaixam o nível de ensino, 
fundem disciplinas, reduzem o 
quadro de professores e permitem 
a precarização das relações de 
trabalho.

Defendemos a elaboração 
de uma nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação e um novo 
Plano Nacional de Educação, 
discutidos pela comunidade 
escolar e universitária e aprovados 
num Congresso Nacional de 
Educação com delegados eleitos 
entre professores, funcionários, 
estudantes e pais de alunos.

Outro ponto fundamental, não 
só para a educação, mas também 
para o conjunto dos serviços 
públicos, é a revogação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal que, longe 
impedir a corrupção governamental, 
serve essencialmente como garantia 
de que a prioridade número um 
do Orçamento seja o pagamento 
da dívida pública dos Estados e 
municípios com o governo federal 
e os grandes bancos privados, às 
custas dos cortes das verbas para a 
as áreas sociais.

Revista Adusp - O país tem hoje 
20 milhões de analfabetos, quase 

14% da população. Na América 
do Sul, só a Bolívia está em pior 
situação. Eleito presidente, o que 
o Sr. faria para mudar esse quadro 
vergonhoso?

José Maria- Um autêntico 
plano para a erradicação do anal-
fabetismo, um verdadeiro mutirão 
nacional, só poderá ser garantido 
com uma grande mobilização 
encabeçada pelas comunidades 
universitária e escolar em conjun-
to com os sindicatos dos trabalha-
dores, associações de moradores, 
assentamentos de Sem-Terra, en-
fim com a participação efetiva dos 
movimentos sociais.

Além disso, será imprescindível 
a disposição de todos os recursos 
necessários para a construção de 
novas escolas, universidades e 
salas de aula, contratação de pro-
fessores e funcionários e compra 
de equipamentos. O dinheiro pa-
ra tudo isto? Como já disse antes 
virá do não pagamento das dívidas 
externa e interna.

Revista Adusp - Nos últimos 
anos, o governo federal vem com-
primindo as verbas destinadas às 
instituições federais de ensino 
superior, de sorte que as 52 IFES 
existentes recebem, juntas, do-
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tação anual de cerca de R$ 6 bi-
lhões. Para efeito de comparação, 
as três universidades estaduais 
públicas paulistas (USP, Unesp e 
Unicamp) recebem dotação anual 
de R$ 2 bilhões. Eleito, o senhor 
investirá no ensino superior públi-
co federal?

José Maria- A questão 
central é a garantia do total 
financiamento público para as 
universidades públicas. Enquanto 
o dinheiro for escoado para pagar 
as dívidas externa e interna, e 
subsidiar universidades pagas, a 
universidade pública continuará 
sendo estrangulada. Por outro 
lado, a abertura de novos campi 
das universidades públicas é, além 
de necessária, totalmente possível, 
desde que se tenha a educação 
realmente como prioridade.

Ao mesmo tempo em que o 
governo deve garantir novas vagas 
nas universidades públicas, através 
da abertura de novos campi, estas 
vagas não podem ter o formato de 
cursos modulares ou seqüenciais, 
que buscam formar profissionais 
em menos tempo (dois anos) 
e limitados a “conhecimentos 
técnicos” que rebaixam o nível de 
ensino de acordo com a última moda 

“tecnológica” e “administrativa” das 
grandes empresas privadas. As vagas 
a serem abertas devem primar pela 
indissociabilidade do ensino, da 
pesquisa e da extensão, premissas 
básicas para o ensino superior de 
qualidade.

O governo FHC e o ministro 
Paulo Renato por várias vezes 
ventilaram a hipótese da cobrança 
de mensalidades nas universidades 
públicas, coisa que rechaçamos. 
Somos radicalmente contra o 
ensino pago, em todos os níveis.

No caso das universidades 
públicas, há anos a quantidade 
relativa de recursos vem sendo 
diminuída, ao mesmo tempo em 
que o BNDES vem distribuindo 
dinheiro para os “tubarões do 
ensino” privado. Isso evidencia 
a política de privatização dos 
serviços públicos, condição básica 
para o atendimento das imposições 
dos organismos internacionais 
que controlam o governo, como o 
Banco Mundial, o FMI, a OMC.

Hoje, parcela considerável da 
juventude, pela falta de vagas nas 
universidades públicas, é obrigada 
a pagar pelo direito à educação, 
mas a grande maioria, além de 
não possuir acesso às públicas, 
não têm condições de pagar uma 
universidade privada, ficando 
totalmente excluído do ensino 
superior. Por isso, somos pelo fim 
do ensino pago e pela estatização 
das universidades particulares.

Defendemos que no mínimo 
18% do Orçamento da União 
sejam destinados à educação e 
que seja estabelecido como meta 
para um período de quatro anos 
a elevação dos gastos em educa-

ção para 10% do PIB. O aumen-
to da dotação orçamentária e a 
alocação dos recursos deve ser 
debatido democraticamente pela 
comunidade universitária, caben-
do ao Estado garantir os recur-
sos exigidos pelas necessidades e 
o planejamento aprovados pela 
comunidade mesma.

Revista Adusp - O Brasil pouco 
investe em pesquisa, e nos últimos 
anos as verbas destinadas à pes-
quisa acadêmica por intermédio 
das agências de fomento vêm so-
frendo sucessivos cortes. O Sr. es-
tá disposto a mudar esse quadro? 

José Maria- Em primeiro lugar, 
somos contra as fundações privadas 
“incubadas” nas universidades 
públicas que parasitam infra-
estrutura e material humano para 
orientar e monopolizar a pesquisa 
de acordo com os seus interesses e 
não de acordo com a livre produção 
acadêmica e cientifica. É preciso 
acabar também com a privatização 
da pesquisa acadêmica e científica, 
que é cada vez mais um monopólio 
de grandes grupos privados.

O aumento das verbas para a 
pesquisa nas instituições públicas de 
ensino é de fundamental importância 
para a garantia do desenvolvimento 
e da soberania nacionais. Mas 
não só isso. Essa é uma condição 
fundamental para a garantia da 
liberdade de pesquisa e para que 
esta sirva para resolver os graves 
problemas sociais do nosso povo.

Defendemos uma universidade 
a serviço dos trabalhadores, onde 
a produção acadêmica, científica 
e tecnológica esteja voltada para 
atender as necessidades dos 
trabalhadores e do povo pobre.
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LULA
“VAMOS RECOLOCAR O PAÍS NO 

CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO”

O candidato da coligação PT-PL-
PCdoB-PMN-PCB, Luis Inácio Lula 

da Silva, afirma que, para crescer 
pelo menos 5% ao ano, o país precisa 

retomar “sua vocação industrial e 
agrícola, produzir e exportar mais, e 
atrair capitais estrangeiros voltados 
para o desenvolvimento”. E diz que 

gerar empregos será sua “obsessão” nos 
próximos 4 anos, se eleito

D
aniel G

arcia
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Revista Adusp- A política econô-
mica e as políticas públicas implan-
tadas no Brasil nos últimos anos 
agravaram os indicadores sociais. 
O país tem hoje dezenas de mi-
lhões de pobres e miseráveis e está 
mergulhado na violência e no crime 
organizado, com 47 mil homicídios 
em 2001. É possível dar vida digna 
aos brasileiros excluídos, e romper 
a espiral da violência?

Lula - Não há como deixar de 
relacionar a situação de inseguran-
ça e violência com as políticas ne-
oliberais que vêm sendo aplicadas 
a qualquer custo no Brasil. Elas 
enfraquecem o Estado, privatizam 
o patrimônio público construído 
por gerações, subordinam o cresci-
mento da economia ao pagamento 
da dívida externa e aos interesses 
do capital financeiro internacional, 
geram desemprego, aumentam a 
pobreza e, em conseqüência, criam 
condições para o aumento da vio-
lência e da criminalidade. É eviden-
te que não se pode ficar esperando 
a solução dos problemas do desem-
prego e da pobreza para depois en-
frentar a questão da segurança pú-
blica e da violência no Brasil. Mas 
também não se pode, diante de cri-
ses cada vez mais anunciadas, ouvir 

dos governantes que “o problema 
é geral da sociedade e as soluções 
dependem de todos nós”.

Em 2000, tomei a iniciativa de 
reunir diversos especialistas em se-
gurança, administradores públicos 
e privados, e as mais representa-
tivas lideranças comunitárias, que 
depois de 15 meses de trabalho 
apresentaram um plano nacional 
de segurança, amplo, profundo e 
consistente. Esse projeto foi consi-
derado a melhor proposta até então 
elaborada em nosso país sobre o 
tema, inclusive por autoridades do 
governo. E foi incorporado ao nos-
so Programa de Governo.

Temos dois caminhos pela fren-
te: a necessidade urgente de inibir 
a escalada da violência e penalizar 
os que já estão envolvidos com a 
criminalidade, fazendo justiça e 
reduzindo a impunidade; e a pre-
mência de salvar a nossa juventude 
enquanto é tempo, disputando cada 
jovem com as fontes do crime e 
da violência, para impedir que se 
envolvam numa viagem sem volta 
para a morte precoce, a autodes-
truição e a barbárie. A reversão 
da inseguridade social somente se 
alcançará com medidas audaciosas 
nas esferas policial e social. 

Se desejamos mesmo salvar a 
juventude brasileira, como priori-
dade absoluta, temos de investir o 
melhor de nossa energia política e 
todo o potencial de nossa economia 
na criação de oportunidades e me-
canismos de integração à cidadania, 
o que envolve emprego e renda, nu-
trição e saúde, além de educação, 
esporte e lazer, e acesso à cultura.

Na área policial, é imperioso 
capacitar, melhorar significativa-

mente a remuneração e moralizar 
as polícias, criando mecanismos 
rigorosos de controle, valorizan-
do os profissionais da segurança, 
qualificando-os e protegendo a sua 
integridade física, moral e mental. 
As instituições policiais devem ser 
mais racionais, orientadas por pla-
nejamentos e avaliações sistemá-
ticas, capazes de se antecipar aos 
problemas, prevenindo-os e agindo 
com inteligência. Não há polícia 
sem investigação cientificamente 
orientada, ou seja, sem o apoio da 
perícia. No Brasil a perícia está su-
cateada. 

As polícias existem para defen-
der a cidadania e a paz, fazendo 
cumprir as leis e cumprindo-as, 
elas próprias, de forma rigorosa e 
exemplar. O sucesso de algumas 
experiências de policiamento co-
munitário, rigoroso com o crime 
e atencioso com os cidadãos, de-
monstrou que as incursões bélicas 
nas periferias e favelas devem ser 
substituídas pela presença policial 
constante e qualificada, supervisio-
nada por conselhos comunitários 
e acompanhada pela presença de 
outros serviços do Estado.

Revista Adusp - Como o Sr. 
pretende garantir o crescimento 
econômico do país, caso vença as 
próximas eleições?

Lula- O Brasil já demonstrou, 
historicamente, vocação para cres-
cer em torno de 7% ao ano. Pode 
voltar a esses índices. Ou voltamos 
a crescer 5% ao ano, por exemplo, 
ou não conseguiremos reduzir a 
vulnerabilidade da nossa economia. 
Para isso, precisamos devolver ao 
país sua vocação industrial e agrí-
cola, produzir e exportar mais, es-
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timular o setor de serviços, e atrair 
capitais estrangeiros voltados para 
o desenvolvimento do País. 

Alguns economistas conserva-
dores divulgaram a idéia falsa de 
que não é possível compatibilizar 
estabilidade com crescimento. 
Basta adotar uma política firme 
de controle da inflação, adequada 
à economia brasileira. É preciso 
entender que não somos a Suíça. 
Não podemos, por enquanto, al-
mejar a mesma inflação obtida em 
países avançados, de 1%, 2% ao 
ano. Até por causa dos erros co-
metidos pelo governo, que levou a 
uma oscilação forte do dólar, e isso 
faz muita pressão sobre o aumento 
de preços. Vamos ter que mudar 
isso. Primeiro, estabelecendo um 
nível de inflação realista. Ou seja, 
que a gente não precise, no meio 
do caminho, ficar “ajeitando” os 
números, como acabou de fazer o 
governo. Mas vamos corrigir isso 
para permitir que a taxa de juros 
caia naturalmente, sem afetar a 
estabilidade da moeda. 

O equívoco do governo foi des-
cuidar do comércio exterior bra-
sileiro: se tivesse batalhado para 
conseguir um superávit comercial 
razoável, os juros já teriam caído. É 
o que faremos no governo para, em 
seguida, reduzir também o déficit 
de transações correntes, para saldar 
sem atropelos nossos compromissos 
externos.

Revista Adusp - Nos últimos 
meses, os índices de desemprego 
cresceram de modo alarmante, es-
pecialmente nas regiões metropoli-
tanas. Que estratégia o Sr. adotaria 
para combater o desemprego e ge-
rar novos postos de trabalho?

Lula - Em primeiro lugar, quero 
dizer que criar empregos será a 
minha obsessão nos próximos qua-
tro anos. Assumi esse compromis-
so ao lançar em Brasília o nosso 
Programa de Governo, juntamente 
com o primeiro caderno temáti-
co, “Mais e Melhores Empregos 
2002”. Vamos nos dedicar a criar 
10 milhões de empregos, que o 
Brasil necessita para incluir no 
mercado de trabalho a legião de 
desempregados que já existe e os 
milhares de jovens (cerca de 1,4 
milhão) que a cada ano procuram 
seu primeiro emprego. Cada cen-
tavo aplicado pelo governo tem 
que ter como destino a geração de 
um novo posto de trabalho.

Vamos estimular a geração de 
empregos em vários setores da eco-
nomia. Na agricultura, uma reforma 
agrária negociada e pacífica e uma 
política de fortalecimento da agri-
cultura familiar vão melhorar muito 
as condições de vida da população 
rural. Também vamos incentivar 
a habitação popular e investir na 
construção civil, setor que pode-
rá gerar cerca de 3,5 milhões de 
empregos diretos e 2,2 milhões de 
empregos indiretos. 

Outro ponto importante para 
buscarmos atingir 10 milhões de 
empregos em quatro anos é o 
setor de infra-estrutura. O Brasil 
precisa recuperar a infra-estrutu-
ra nas áreas de transportes, por-
tos, energia elétrica e saneamento 
básico e os investimentos públicos 
nessas áreas, aliados ao estímulo 
de investimentos privados, contri-
buirão de modo decisivo para o 
crescimento da economia e gera-
ção de empregos. 

As pequenas empresas são 
as que mais geram empregos no 
Brasil e no nosso governo terão 
atenção especial. Vamos estimular 
novas iniciativas, abrindo linhas 
de crédito acessíveis a quem tiver 
vontade de investir. Por último, 
não poderia deixar de citar o enor-
me potencial para a ampliação da 
indústria turística em nosso país 
e a geração de emprego e renda 
nesse setor. Recursos do BNDES, 
do Banco do Brasil, da Caixa 
Econômica Federal, entre outros, 
serão utilizados para isso. 

Revista Adusp - A dívida públi-
ca alcançou o patamar, inédito na 
história do país, de R$ 700 bilhões. 
Esse endividamento está na raiz 
das recentes turbulências financei-
ras vividas pelo Brasil. Como o Sr. 
pretende equacionar o problema? 
Quanto à dívida externa especifica-
mente, que medidas o Sr. pretende 
adotar?

Lula - Se nós ganharmos as 
eleições, tomaremos posse no dia 
1º de janeiro e vamos respeitar 
criteriosamente todos os contra-
tos já firmados. Só um irrespon-
sável pode pensar que vai romper 
contrato. Daí para a frente, va-
mos criar as condições para que 
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os novos contratos sejam feitos 
em bases melhores. É muito 
importante reduzir os juros que 
são pagos atualmente. Para que 
se tenha uma idéia, cada 1% que 
se reduz nos juros são 6 bilhões a 
menos no pagamento da dívida 
interna. 

Outra condição importante é 
aumentar as nossas exportações, 
promover substituição competitiva 
de importações e retomar o cresci-
mento da produção. Isso é básico, 
e vamos nos empenhar totalmente 
para recolocar o país no caminho 
do desenvolvimento. Temos que 
aumentar o poder de compra da 
grande maioria da população para 
revigorar o nosso mercado interno. 
Podendo reduzir os juros, o pro-
blema da dívida interna será bem 
equacionado.

Com relação à dívida externa, 
não há nenhuma solução mágica. 
Trata-se de resgatar os títulos no 
vencimento e apresentar novos 
títulos em melhores condições 
de prazo e juros. A remuneração 
dos títulos da dívida externa, de-
nominados C Bond,  depende da 
confiança que o mercado tiver na 
capacidade de pagamento da pró-
pria dívida externa brasileira. Daí 
a importância de gerar rapida-
mente saldos comerciais positivos, 
que representem a capacidade da 
economia brasileira de possuir 
moeda forte para pagar esses 
compromissos.  

Apesar das falhas do governo 
FHC, nosso país ainda tem uma 
economia sólida, dotada da capa-
cidade de gerar riqueza também 
em moeda externa, de competir 
no mercado internacional, e de fa-

zer frente aos nossos compromis-
sos. O setor privado é responsável 
pela rolagem da dívida privada, e 
pode aumentá-la ou diminuí-la de 
acordo com as suas conveniências. 
E o setor público tem uma dívida 
reduzida, que não é muito difícil 
de rolar, mesmo em períodos de 
maior turbulência. 

Revista Adusp - O sistema 
tributário brasileiro, fortemente 
regressivo, contribui para a con-
centração de renda e, portanto, 
para a manutenção dos níveis de 
pobreza. Por outro lado, sabe-se 
que a sonegação fiscal é elevada. 
Quais as suas prioridades na área 
de tributação e arrecadação?

Lula - Assumi o compromis-
so de enviar ao Congresso um 
projeto de reforma tributária no 
primeiro ano de governo. Ela 
terá como objetivo modernizar o 
sistema tributário, que é injusto. 
Quem ganha mais, vai pagar mais. 
Quem ganha menos, não vai pagar 
ou pagará menos. Vamos propor 
a modificação da incidência dos 
tributos, desonerando a produção 
e as exportações. Aproveito para 
citar o que afirmamos sobre a re-
forma tributária no nosso progra-
ma de governo: a meta será clara-
mente a de simplificar o sistema 
tributário nacional, especialmente 
com o fim da cumulatividade das 
contribuições e a redução ao lon-
go do tempo da carga tributária 
incidente sobre a produção e os 
assalariados de baixa e média 
renda. 

Mas essa reforma só poderá 
ocorrer por meio de um processo 
negociado com a sociedade, no 
âmbito do Congresso Nacional, 

de modo a não confundir a neces-
sidade estrutural de tornar o País 
mais justo do ponto de vista tri-
butário, e mais competitivo inter-
nacionalmente, com as restrições 
impostas por um quadro fiscal 
que requer um processo de tran-
sição responsável, para não estou-
rar o equilíbrio fiscal do Estado 
nem prejudicar os investimentos 
sociais cada vez mais necessários. 
Sem prejudicar a classe média 
brasileira, a reforma tributária 
terá também como função corrigir 
distorções, como o elevado nível 
de sonegação e o chamado plane-
jamento tributário. 

Antes do fim do prazo legal 
para término da CPMF, nosso 
governo vai encaminhar projeto 
para que esta contribuição seja 
mantida em nível simbólico, para 
efeito de fiscalização do processo 
de arrecadação. Nosso governo 
apresentará para debate as seguin-
tes propostas: desoneração da pro-
dução, com o fim da cumulativida-
de das contribuições (PIS, Cofins, 
CPMF); simplificação do ICMS, 
transformando-o em IVA (Imposto 
sobre Valor Agregado); desonera-
ção das exportações; desoneração 
do investimento produtivo. 

Ao mesmo tempo, nosso gover-
no irá investir na negociação de 
uma política tributária justa e pro-
gressiva, que contemple: tributação 
da fortuna e da herança, conforme 
já prevê a Constituição desde 1988; 
redução da carga tributária que 
recai sobre os setores médios assa-
lariados; redução da carga tributá-
ria sobre os bens de consumo de 
massa (alimentos, vestuário, mate-
rial de construção e outros).
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Temos consciência de que é 
preciso investir sistematicamente 
na modernização e profissiona-
lização da Receita Federal e na 
simplificação da legislação infra-
constitucional, de modo a com-
bater eficientemente a sonegação 
e a elisão fiscal. Nosso governo 
priorizará a reestruturação do 
ICMS, no sentido da criação de 
um IVA (Imposto sobre o Valor 
Agregado) amplo e de uma legis-
lação unificada e com poucas alí-
quotas. O modelo atual do ICMS, 
com 27 leis e 44 alíquotas, abre 
espaço para a sonegação.

Revista Adusp - O setor finan-
ceiro lucrou extraordinariamente 
com o modelo econômico implan-
tado no país nos últimos anos. Em 
2001, alguns dos bancos apresenta-
ram lucro líquido anual superior a 
R$ 1 bilhão. Ao mesmo tempo, a 
própria Receita admite que o setor 
quase não recolhe impostos. Os 
privilégios fiscais dos bancos serão 
mantidos? 

Lula - Não faz sentido repe-
tir os erros do governo atual, e 
talvez o maior deles tenha sido, 
justamente, a remuneração privi-
legiada que deu ao capital finan-
ceiro. Esse modelo econômico 
quase destrói nossa capacidade 
produtiva. A estabilidade macro-
econômica é indispensável, não 
há dúvida. Mas é só um ponto de 
partida. Como está destacado em 
nosso Programa de Governo, a 
mola propulsora da nação é o seu 
sistema produtivo, são os traba-
lhadores bem capacitados, é uma 
população com escolaridade cada 
vez maior, são os seus cientistas e 
pesquisadores.

Revista Adusp - Que papel o Sr. 
atribui à reforma agrária, pensada 
em termos do desenvolvimento 
econômico e social do país? 

Lula - A reforma agrária é uma 
questão de justiça social em nosso 
país. Nosso governo será capaz de 
realizá-la sem ser necessário que 
ocorram invasões de propriedades 
nem qualquer tipo de violência no 
campo. Nós temos legitimidade e 
representatividade para resolver 
esse problema de forma negociada 
e pacífica. 

Propomos a realização de 
um Plano Nacional de Reforma 
Agrária em que as organizações 
sindicais, os movimentos sociais 
e a sociedade interessada pode-
rão participar da sua elaboração 
e implementação. Esse plano 
deverá definir os prazos, as metas 
nacionais e regionais e as fontes 
de recursos a serem aplicados na 
execução de ações para promover 
impactos positivos na vida das 
famílias de trabalhadores rurais e 
no campo. 

É preciso também implantar 
urgentemente uma política de 
recuperação dos assentamentos. 
O acesso a um pedaço de terra 
sem infra-estrutura adequada nem 
crédito não oferece condições de 
produção nem caracteriza uma 
verdadeira reforma agrária. Nós 
queremos viabilizar a permanência 
das famílias assentadas no campo. 
A reforma agrária é uma luta his-
tórica e será uma prioridade estra-
tégica do nosso governo.

Revista Adusp - A questão 
crucial da política externa brasi-
leira nos dias de hoje é a adesão 
ou não à Alca. Que opinião o Sr. 

tem a respeito? O Sr. acredita na 
possibilidade de o Mercosul so-
breviver à Alca e transformar-se 
num verdadeiro bloco econômico 
regional?

Lula - Sem o Brasil a Alca 
não existe. Neste momento, é 
mais interessante para o Brasil 
defender o Mercosul, que passa 
por uma crise, mas já foi muito 
importante para a dinamização 
do comércio entre seus membros, 
do que simplesmente aderir a 
um acordo sob a hegemonia dos 
Estados Unidos. Reforçar o Mer-
cosul significa atrair os países 
andinos para dentro do acordo, 
estreitar os laços com a União 
Européia, e ampliar o comércio 
com a China, Índia, com a Ásia 
de modo geral, com a África do 
Sul, e com todos os países onde 
haja espaço para crescer. 

O Brasil perdeu terreno no 
comércio internacional na década 
passada, justamente por conta de 
acordos comerciais desfavoráveis 
e pouco empenho do governo para 
aproveitar a espetacular expansão 
comercial que se verificava em 
todo o mundo. Nesse sentido, não 
cabe entrar mais uma vez numa 
aventura comercial onde nada se 
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oferece e muito se exige do Brasil. 
A proposta da Alca, tal qual está 
formulada, só traz vantagens para 
os Estados Unidos da América, 
que hoje já desfrutam de uma 
posição privilegiada no comércio 
brasileiro. 

Enquanto os produtos ameri-
canos, com raras exceções, entram 
livremente no Brasil, 60% das 
exportações brasileiras para os 
Estados Unidos defrontam-se 
com algum tipo de obstáculo. São 
sobretaxas como a do aço e suco de 
laranja, quando não cotas de impor-
tação, como no caso do açúcar, ou 
ações antidumping e fito-sanitárias, 
tudo isso reduzindo o potencial 
exportador brasileiro. 

Um estudo feito pela embai-
xada brasileira em Washington 
constatou que as exportações bra-
sileiras para os EUA pagam uma 
tarifa média de 45%, enquanto as 
americanas para o Brasil pagam 
em média 15%. E a administração 
Bush quer discutir a Alca sem co-
locar na mesa de negociações essas 
limitações impostas a praticamen-
te todos os produtos nos quais o 
Brasil é mais competitivo. O que 
vamos discutir, então? Apenas a 
redução da TEC (Tarifa Externa 

Comum do Mercosul) ou da Lei 
de Informática, que acabamos de 
aprovar? Ou a simples anexação 
do Brasil aos Estados Unidos? 

Isso não quer dizer que um 
governo democrático-popular no 
Brasil vai ter hostilidade em rela-
ção aos Estados Unidos. Afinal, 
eles representam 25% de nossas 
importações. Mas não vai ser 
submisso e defenderá firmemente 
os interesses do povo brasileiro, 
fazendo valer o peso que o Brasil 
possui no contexto internacional. 
Nossa participação hoje é peque-
na, mas pode ser aumentada, e o 
Brasil ainda é a 10a maior econo-
mia do mundo. Não podemos ser 
tratados como uma república de 
bananas. 

Revista Adusp - Segundo a 
Unicef, 43% das crianças brasi-
leiras entre 4 e 6 anos estão fora 
da pré-escola. A educação infantil 
não é obrigatória por lei, mas pro-
porcionaria melhor rendimento 
nos primeiros anos do ensino fun-
damental, pois reduz os índices de 
repetência e evasão. Por outro lado, 
só 32% dos jovens entre 15 e 17 
anos estão matriculados no ensino 
médio. Como enfrentar esses gra-
ves problemas?

Lula - Vamos dar prioridade ao 
ensino básico, sim, mas não como 
fez o governo, que abandonou o 
ensino superior. A preocupação 
central do nosso programa de 
governo é com a qualidade de 
todo o ensino, do primeiro grau 
ao superior. Para isso, propomos 
universalizar o ensino básico e re-
duzir a evasão escolar. Queremos 
reverter a atual municipalização 
da escola pública, que foi feita de 

maneira predatória, e estabelecer 
um novo marco de solidariedade 
entre os estados e os municípios 
para ajudar nessa tarefa.    

No caso do Fundef, por exem-
plo, praticamente não houve repas-
ses da União para as instituições, e 
se isso não for revisto não vamos 
levar a educação infantil a um 
novo patamar de qualidade, nem 
formular uma nova política para 
o ensino médio. A meta do nosso 
governo, se vencermos as eleições, 
é ampliar o Fundef com recursos 
suplementares e  transformá-lo em 
Fundo de Apoio ao Ensino Básico 
(Fundeb), conforme proposta de 
emenda constitucional já apresen-
tada pelo PT na Câmara.

Com relação ao ensino médio, 
nós nos comprometemos a esta-
belecer, de imediato, uma política 
de ampliação de vagas. Vamos 
ocupar efetivamente os espaços 
construídos, construir novas es-
colas, qualificar os profissionais 
da educação, com uma estratégia 
pedagógica especial para o nível 
médio noturno. Vamos garantir 
a qualidade do ensino médio me-
diante uma articulação da União e 
Estados, com o objetivo de prover 
espaço físico, laboratórios, equi-
pamentos adequados e formação 
de profissionais.

Revista Adusp - O país tem hoje 
20 milhões de analfabetos, quase 
14% da população. Na América 
do Sul, só a Bolívia está em pior 
situação. Eleito presidente, o que 
o Sr. faria para mudar esse quadro 
vergonhoso?

Lula - Realmente é um absur-
do que ainda existam analfabetos 
num país como o Brasil, que tem 
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uma das dez maiores economias 
do mundo. Acabar com o analfa-
betismo é tarefa básica e cidadã 
de qualquer governo. Ninguém 
pode ter dúvidas sobre a impor-
tância estratégica dos investimen-
tos em educação. É uma meta 
do nosso programa de governo 
elevar a educação infantil para 
um novo nível, para que todas as 
nossas crianças possam ter a sua 
formação intelectual assegurada. 
Nos próximos quatro anos, temos 
a obrigação de universalizar o 
ensino do nível pré-escolar até o 
médio, e ainda garantir o acesso 
à creche para todos os filhos de 
mães trabalhadoras.

No campo da educação de 
jovens e adultos propomos uma 
política de formação profissional 
vinculada ao aumento de escola-
rização. O Mova (Movimento de 
Alfabetização), que envolve os 
movimentos sociais e o governo, é 
uma experiência bem sucedida em 
várias administrações petistas e 
pretendemos ampliar esse projeto. 
Essa é uma dívida histórica com a 
classe trabalhadora e precisa ser 
resgatada imediatamente.

Revista Adusp - Nos últimos 
anos, o governo federal vem com-
primindo as verbas destinadas às 
instituições federais de ensino 
superior, de sorte que as 52 IFES 
existentes recebem, juntas, do-
tação anual de cerca de R$ 6 bi-
lhões. Para efeito de comparação, 
as três universidades estaduais 
públicas paulistas (USP, Unesp e 
Unicamp) recebem dotação anual 
de R$ 2 bilhões. Eleito, o senhor 
investirá no ensino superior públi-
co federal?

Lula - O governo FHC adotou 
no campo da educação as diretrizes 
do Banco Mundial, que recomenda 
a retirada gradual do Estado na 
manutenção e no desenvolvimento 
da educação superior pública. Com 
isso, as universidades públicas fo-
ram abandonadas, perdendo, de 
1994 a 2001, um terço dos recursos 
federais que deveriam receber, de 
acordo com a Constituição.  Ho-
je, elas têm carências sérias de 
professores porque, nesses oito 
anos, a demanda por matrícula na 
universidade aumentou significa-
tivamente, enquanto o número de 
docentes diminuiu.

Então, o primeiro passo é reco-
nhecer o fracasso dessa visão, que 
trata o ensino como um negócio 
e não como uma obrigação do 
Estado e um direito do cidadão. 
A melhora da educação superior 
do Brasil depende de políticas e 
programas que possibilitem uma 
ampliação significativa da oferta 
de educação superior pública. 
Também é preciso recuperar a 
autonomia universitária, garan-
tindo recursos para a sua adminis-
tração. Temos que democratizar a 
educação superior e implementar 
um sistema de avaliação institu-
cional democrático. Vamos elevar 
progressivamente os recursos a 
partir da derrubada do veto pre-
sidencial ao Plano Nacional de 
Educação aprovado pelo Congres-
so Nacional. 

Revista Adusp - O Brasil pouco 
investe em pesquisa, e nos últimos 
anos as verbas destinadas à pesqui-
sa acadêmica por intermédio das 
agências de fomento vêm sofrendo 
sucessivos cortes. O Sr. está dispos-

to a mudar esse quadro? 
Lula - Em julho, encontrei-me 

com a direção da Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) em Goiânia e entreguei a 
eles o nosso programa de governo 
para Ciência e Tecnologia, que 
está completamente integrado ao 
projeto de nação que pretende-
mos desenvolver durante o nosso 
governo. Nesse documento, deixo 
clara a minha tristeza em ver o pa-
ís se inserir de forma subordinada 
no contexto internacional, ocu-
pando hoje um papel secundário e 
dependente. Não podemos aceitar 
essa idéia de que a criação cientí-
fica deve ocorrer apenas nos paí-
ses desenvolvidos porque isso nos 
levaria a abdicar do nosso projeto 
de fazer deste país uma nação li-
vre e respeitada. Trata-se de uma 
questão de soberania nacional. A 
ciência e a tecnologia no nosso 
governo serão usadas para elevar 
os níveis de educação e saúde 
do povo, democratizar o acesso 
à informação e ao conhecimen-
to, expandir postos de trabalho, 
promover um desenvolvimento 
que respeite o meio ambiente e 
melhore a qualidade de vida dos 
brasileiros. 
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RUI PIMENTA
“É PRECISO INVERTER A ATUAL 

POLÍTICA ECONÔMICA”

O candidato do PCO  aponta como 
medidas necessárias ao crescimento do 

país o não pagamento das dívidas interna 
e externa, “como forma de gerar poupança 
interna”, estatização do sistema financeiro, 
controle do Banco Central sobre remessas 
de lucros e capitais, e salário mínimo real 

de R$ 1.500, entre outras

Revista Adusp - A política 
econômica e as políticas públicas 
implantadas no Brasil nos últimos 
anos agravaram os indicadores 
sociais. O país tem hoje dezenas de 
milhões de pobres e miseráveis e 
está mergulhado na violência e no 
crime organizado, com 47 mil homi-
cídios em 2001. É possível dar uma 
vida digna aos brasileiros excluídos 
e romper a espiral da violência?

Pimenta- Sim, é possível, des-
de que a prioridade política do(s) 
governo(s) seja a maioria traba-

lhadora e pobre da população, e 
não uma ínfima parcela de privile-
giados, que vivem do parasitismo 
sobre os recursos públicos, como 
é o caso de banqueiros, grandes 
empresários, empreiteiros etc. Essa 
mudança, acompanhada do fim do 
vergonhoso avassalamento do país 
ao imperialismo (não pagamento 
da dívida externa, rompimento com 
o FMI), geraria os recursos neces-
sários para tirar dezenas de milhões 
da pobreza. Por outro lado, é pre-
ciso dissolver o aparato repressivo 

policial, que age prioritariamente 
contra a população pobre, criando 
em seu lugar milícias populares 
(polícias locais, controladas direta-
mente pela população, através dos 
conselhos populares, e com eleição 
direta e cargos revogáveis para seus 
dirigentes).

Revista Adusp - Como o senhor 
pretende garantir o crescimento 
econômico do país, caso vença as 
próximas eleições?

Pimenta- É preciso inverter a 
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política econômica atual, através de 
um conjunto de medidas, que são 
detalhadas nas respostas posterio-
res. São elas: não pagamento das 
dívidas interna e externa, como for-
ma de gerar poupança interna, sem 
a dependência de capitais especula-
tivos; auditoria para levantamento 
de como e porquê foram feitas as 
dívidas; centralização e estatização 
do sistema financeiro; controle do 
Banco Central sobre as remessas de 
lucros e capitais ao exterior; fim dos 
impostos sobre salários e consumo; 
criação de um imposto único sobre 
o capital; salário mínimo real de R$ 
1.500,00, capaz de suprir as neces-
sidades básicas de um trabalhador 
e sua família (como reza a Cons-
tituição Federal) e impulsionar a 
economia, através do crescimento 
do consumo; reforma agrária sob 
controle dos trabalhadores, com 
confisco do latifúndio; concessão 
de crédito e infra-estrutura tecnoló-
gica para os assentados; concessão 
de crédito barato e facilitado ao 
pequeno empreendedor da cidade 
e do campo; nenhum subsídio aos 
grandes grupos capitalistas.

Revista Adusp - Nos últimos 
meses, os índices de desemprego 
cresceram de modo alarmante, es-
pecialmente nas regiões metropoli-
tanas. Que estratégia o senhor ado-
taria para combater o desemprego 
e gerar novos postos de trabalho?

Pimenta- O elevado nível de 
desemprego no Brasil, agravado nos 
últimos oito anos, é produto direto 
do Plano Real. Em nome do controle 
da infl ação, seguindo as receitas do 
FMI, o governo FHC implementou 
no país medidas como as privatiza-

ções, os cortes de gastos públicos e 
a abertura do mercado nacional aos 
grandes monopólios estrangeiros, 
esta última gerando recessão, fecha-
mento de parte considerável das 
empresas nacionais e desemprego na 
casa dos 20%, entre outros. 

O PCO defende as seguintes 
medidas para combater o desem-
prego: redução da jornada de tra-
balho para 35 horas semanais, sem 
corte nos salários; apoio estatal ao 
pequeno empreendedor urbano 
e rural, com concessão de crédito 
barato e infra-estrutura material e 
tecnológica para que possa traba-
lhar; nenhum obstáculo ao trabalho 
de perueiros, camelôs etc.; reforma 
agrária com confi sco do latifúndio e 
concessão de crédito e infra-estru-
tura para os sem-terra; plano esta-
tal emergencial de obras públicas 
(construção de hospitais, creches, 
escolas, moradias populares etc).

Revista Adusp - A dívida públi-
ca alcançou o patamar, inédito na 
história do país, de R$ 700 bilhões. 
Esse endividamento está na raiz das 
recentes turbulências financeiras 
vividas pelo Brasil. Como o senhor 
pretende equacionar o problema? 
Quanto à dívida externa especi-
ficamente, que medidas o senhor 
pretende adotar?

Pimenta- O PCO é a favor da 
utilização dos recursos nacionais 
para o desenvolvimento do próprio 
país (saúde, educação, moradia). 
A dívida já foi paga várias vezes, 
através dos estratosféricos juros. 
Portanto, nenhum centavo deve mais 
sair do país para regar os bolsos dos 
grandes bancos estrangeiros. A partir 
do não pagamento da dívida, seria 

possível reter uma poupança no país, 
capaz de impulsionar o crescimento 
da economia e melhorar os serviços 
públicos. Ou seja, o governo deixaria 
de depender da entrada de capitais 
especulativos (que entram e saem, 
ao sabor das oscilações das taxas de 
juros ao redor do mundo) para gerar 
essa poupança.

Revista Adusp - O sistema 
tributário brasileiro, fortemente 
regressivo, contribui para a concen-
tração de renda e, portanto, para a 
manutenção dos níveis de pobreza. 
Por outro lado, sabe-se que a sone-
gação fiscal é elevada. Quais as suas 
prioridades na área de tributação e 
arrecadação?

Pimenta- Todos sabem que, no 
Brasil, os grandes capitalistas não 
pagam impostos, pois têm inúmeras 
brechas para burlar a legislação. 
Por outro lado, o governo pouco se 
esforça para acabar com a sonega-
ção. Quem paga imposto no país, 
de fato, são os trabalhadores, seja 
através da retenção na fonte (IR), 
seja por meio dos impostos indi-
retos nas mercadorias (ICMS, IPI 
etc). O PCO defende a existência 
de um Imposto Único no país, a 
ser cobrado apenas dos capitalistas. 
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Nenhuma taxação deve ser imposta 
sobre os salários dos trabalhadores 
ou indiretamente, sobre o consumo. 
Além disso, como forma de acabar 
com a sonegação dos grandes, de-
fende o controle operário da pro-
dução, para que os trabalhadores 
tenham acesso a todas as informa-
ções da empresa.

Revista Adusp - O setor finan-
ceiro lucrou extraordinariamente 
com o modelo econômico implan-
tado no país nos últimos anos. Em 
2001, alguns dos bancos apresenta-
ram lucro líquido anual superior a 
R$ 1 bilhão. Ao mesmo tempo, a 
própria Receita admite que o setor 
quase não recolhe impostos. Os 
privilégios fiscais dos bancos serão 
mantidos?

Pimenta- Os banqueiros lucram 
das mais variadas e criativas for-
mas: sonegação de impostos, altas 
taxas cobradas sobre a população, 
juros altíssimos e, não bastasse tudo 
isso, enchem os bolsos através do 
financiamento direto do Estado. 
Ultimamente, eles não se detêm 
sequer diante do assalto direto ao 
dinheiro dos correntistas, como 
vimos na Argentina. O Proer, por 
exemplo, a pretexto de “sanear” o 

setor financeiro brasileiro, repassou 
aos banqueiros a absurda quantia 
de 30 bilhões de dólares, ao longo 
dos dois mandatos de FHC. O PCO 
defende o fim de qualquer subsídio 
aos capitalistas e, no caso dos ban-
cos, a estatização de todo o sistema 
financeiro.

Revista Adusp - Que papel o 
senhor atribui à reforma agrária, 
pensada nos termos do desenvolvi-
mento econômico e social do país?

Pimenta- A reforma agrária é 
uma reivindicação democrática 
e um elemento essencial para o 
desenvolvimento da economia 
nacional. A concentração de terras 
em mãos de meia-dúzia de lati-
fundiários, em boa parte para fins 
especulativos, é motivo de retro-
cesso na produção e encarecimento 
dos produtos agrícolas, bem como 
atraso tecnológico, sem falar nos 
limites que coloca ao desenvolvi-
mento industrial do país, através 
do estrangulamento do consumo 
da população. O PCO defende 
uma ampla reforma agrária no 
país, com o confisco do latifúndio 
e distribuição de terra aos milhões 
de trabalhadores rurais que pedem 
um pedaço de chão para plantar e 
viver. Para que a reforma dê frutos, 
no entanto, deve vir acompanhada 
de crédito estatal barato e de toda 
a infra-estrutura tecnológica aos 
produtores.

Revista Adusp - A questão cru-
cial da política externa brasileira 
nos dias de hoje é a adesão ou não 
à Alca. Que opinião o senhor tem a 
respeito? O senhor acredita na pos-
sibilidade de o Mercosul sobreviver 

à Alca e transformar-se num verda-
deiro bloco econômico regional?

Pimenta- O PCO é contra a 
adesão do Brasil à Alca, por enten-
der que se trata de um acordo que 
atende aos interesses dos grandes  
grupos econômicos norte-america-
nos. Um acordo como esse tende 
a sucatear ainda mais a indústria 
nacional, jogando o país numa 
recessão de enormes proporções. 
Submeter-se a um acordo como 
a Alca é abrir mão da soberania 
nacional e escancarar de vez o mer-
cado interno às multinacionais. O 
Mercosul, por sua vez, também foi 
criado para atender os interesses 
das grandes empresas instaladas 
na região Sul da América Latina 
(como as montadoras de automó-
veis), que tinham e têm interesse 
em circular por estes países (Brasil, 
Argentina, Uruguai) de acordo com 
as facilidades oferecidas (impostos 
menores, mão-de-obra mais bara-
ta). O PCO é a favor da criação de 
um mercado comum na América 
Latina, desde que a partir de uma 
unificação política e econômica real 
entre os países: os Estados Unidos 
Socialistas da América Latina.

Revista Adusp - Segundo a 
Unicef, 43% das crianças brasi-
leiras entre 4 e 6 anos estão fora 
da pré-escola. A educação infantil 
não é obrigatória por lei, mas pro-
porcionaria melhor rendimento 
nos primeiros anos do ensino fun-
damental, pois reduz os índices de 
repetência e evasão. Por outro lado, 
só 32% dos jovens entre 15 e 17 
anos estão matriculados no ensino 
médio. Como enfrentar estes graves 
problemas?
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“Submeter-se a 

um acordo como 

a Alca é abrir mão 

da soberania”

Pimenta- A política do governo 
FHC e de governos como Covas-
Alckmin para a educação tem sido 
a de terra arrasada. Na faixa que 
vai do fundamental ao médio, as 
verbas estão em declínio permanen-
te e o produto dessa política tem 
sido o alijamento de grandes con-
tingentes do ensino público e uma 
qualidade cada vez mais sofrível, 
que não prepara para a faculdade 
e, muito menos, para o mercado 
profissional. No ensino superior, 
as poucas escolas públicas recebem 
verbas insuficientes e são incapazes 
de atender a demanda, que sobra 
para os mercenários do ensino pri-
vado. O PCO defende um maior 
investimento público na educação, 
capaz de garantir o acesso de toda 
a população a todos os níveis do en-
sino (da pré-escola à universidade). 
Uma das medidas a ser tomada nes-
te sentido é a estatização de toda a 
rede privada de ensino, para que to-
da a população tenha acesso a ela. 
Defendemos o fim dos vestibulares 
e o livre acesso de toda a população 
à universidade.

Revista Adusp - O país tem hoje 
20 milhões de analfabetos, quase 
14% da população. Na América do 
Sul, só a Bolívia está em pior situ-
ação. Eleito presidente, o que o se-
nhor faria para mudar esse quadro 
vergonhoso?

Pimenta- Para o PCO, tanto 
a qualidade do ensino, quanto o 
combate ao analfabetismo só virão 
através de um maior investimento 
estatal na educação. São proble-
mas que dependem exclusivamen-
te da vontade política que falta 
a um governo que está a serviço 

dos lucros dos bancos nacionais e 
estrangeiros e dos grandes indus-
triais, em detrimento dos interesses 
e das necessidades da população.

Revista Adusp - Nos últimos 
anos, o governo federal vem com-
primindo as verbas destinadas às 
instituições federais de ensino 
superior, de sorte que as 52 IFES 
existentes recebem, juntas, dotação 
anual de cerca de R$ 6 bilhões. 
Para efeito de comparação, as três 
universidades estaduais públicas 
paulistas (USP, Unesp e Unicamp) 
recebem dotação anual de R$ 2 bi-
lhões. Eleito, o senhor investiria no 
ensino superior público federal?

Pimenta- O PCO defende o 
acesso universal ao ensino público, 
gratuito e de qualidade. No ensino 
superior, com as poucas universida-
des públicas existentes, que lutam 
para se manter com parcos recur-
sos, a garantia desse direito exigiria 
as seguintes medidas: fim de qual-
quer subsídio para escolas priva-
das;  verbas públicas apenas para 
a educação pública; estatização de 
toda a rede privada de ensino; fim 
do vestibular, para que todos os 
queiram cursar o ensino superior 
possam fazê-lo. 

Revista Adusp - O Brasil pouco 
investe em pesquisa, e nos últimos 
anos as verbas destinadas à pesqui-
sa acadêmica por intermédio das 
agências de fomento vêm sofrendo 
sucessivos cortes. O senhor está dis-
posto a mudar esse quadro? 

Pimenta- A pesquisa nacional é 
quase inexistente. Atendendo aos 
interesses dos grandes grupos capi-
talistas estrangeiros, que não que-

rem o desenvolvimento de ciência e 
tecnologia no país, pois isto poderia 
fortalecer a produção nacional, o 
governo FHC levou ao extremo o 
estrangulamento deste setor. Isso se 
dá através do corte de verbas para 
as universidades públicas  — onde 
se concentra a escassa pesquisa 
nacional   —  e para os órgãos de 
financiamento (Fapesp, CNPq). 

Uma das características do atra-
so do capitalismo nacional é, justa-
mente, a sua enorme incapacidade 
no desenvolvimento de uma tecno-
logia própria dos setores de ponta. 
O PCO defende a destinação de um 
percentual fixo do PIB para a pes-
quisa, assim como para a educação. 
Esse valor deveria ser amplamente 
discutido e definido pela comunida-
de diretamente envolvida (profes-
sores, estudantes e funcionários das 
universidades), em conjunto com 
representantes das organizações 
do movimento operário e popular. 
E deve estar totalmente voltado às 
instituições estatais, e não privadas.  
Na opinião do PCO, esse é o único 
caminho para fazer da pesquisa 
uma via real de desenvolvimento do 
país, com a conseqüente criação de 
empregos e melhoria das condições 
de vida da população.
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O 
professor Alberto 
Carvalho da Silva, 
que foi catedrático 
do Departamento de 
Fisiologia da Facul-
dade de Medicina, e 

depois professor titular dos Depar-
tamentos de Fisiologia e Farmaco-
logia de nosso Instituto,  faleceu em 
30 de junho último em São Paulo, 
aos 85 anos. Entre outras posições 
de destaque, foi professor emérito 
da USP, presidente de honra da 
SBPC e diretor-presidente do CTA 
da Fapesp, da qual foi um dos ide-

alizadores. 
Carvalho da Silva era professor 

honorário do IEA desde 1994, onde 
desempenhou intensa atividade até 
o final de 2001, quando sua saúde 
passou a ficar debilitada. 

Nascido no Porto, Portugal, 
em 1916, Carvalho da Silva era 
médico, formado pela Faculdade 
de Medicina da USP em 1940. No 
ano seguinte já passou a trabalhar 
no Departamento de Fisiologia, 
primeiro como assistente e depois 
como livre-docente (1954), pro-
fessor-adjunto (1960) e professor 

catedrático (1964). 
Também freqüentou dois 

outros cursos da USP: Filosofia e 
Ciências Sociais (1936-37) e Quí-
mica, como ouvinte (1942-44). Foi 
bolsista da Fundação Rockefeller 
no Departamento de Nutrição da 
Universidade Yale (1946-47), De-
partamento de Fisiologia da 
Universidade de Chicago (1959) 
e Departamento de Nutrição do 
Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts (MIT) (1960). 

Conhecí o Dr. Alberto, como 
nós o chamávamos, durante o se-

ALBERTO CARVALHO DA SILVA
(1916 - 2002)
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DEBATE SOBRE POLÍTICA 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

PERDE UMA VOZ 
IMPORTANTE

Gerhard Malnic
Diretor do IEA-USP

gundo ano de meu curso médico, 
em 1953, como professor do curso 
de Fisiologia, ao fim do qual me 
convidou a trabalhar com ele em 
seu laboratório. Este laboratório 
era dedicado à Nutrição, área que 
era tradição no Departamento 
desde que este fora assumido pelo 
professor Franklin de Moura Cam-
pos nos anos 20. O Dr. Alberto se 
dedicou ao estudo de várias vita-
minas, analisando o efeito de sua 
carência sobre diversos parâmetros 
fisiológicos.

Usava como animal experimen-

tal o gato, o que constituiu uma ca-
racterística muito particular e rara 
do laboratório. Lembro-me muito 
bem do carinho com o qual tratava 
de seus gatos, estando presente no 
laboratório inclusive nos domingos 
e feriados, no que era seguido por 
seus colaboradores (entre os quais 
a química Dra. Rebecca de Angelis) 
e orientados como eu. Nesta época, 
tornou-se cientista respeitado, por 
publicar em boas revistas do exte-
rior, como o Journal of Nutrition, 
o que não era comum no Departa-
mento. 

Me introduziu ao estudo da 
Fisiologia Renal, e lemos juntos o 
famoso livro de Homer Smith, que 
era a bíblia da área, o que possibi-
litou-nos trabalhar na área a fim de 
estudar a excreção renal da tiamina 
(vitamina B1), o que foi a base de 
minha tese de doutorado, de 1960, 
que depois conseguimos publicar 
no American Journal of Physiology.  
Em memorável concurso obteve a 
cátedra de Fisiologia em fevereiro 
de 1964, o que coincidiu com minha 
volta de pós-doutorado nos EUA. 

Com o movimento de 1964, logo 
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Em 1969, com 

a edição do AI-5,  a 

ditadura militar afastou-o 

da USP. Só foi reintegrado 

em 1980

após seu concurso, foi acusado de 
atividades subversivas e submetido 
a IPM, que no entanto o inocentou 
de qualquer suspeita de atividades 
“subversivas”. Nos anos seguintes, 
conseguiu reerguer o Departamen-
to, na época decadente, indicando 
jovens docentes e trazendo o Dr. 
Cesar Timo Iaria de Ribeirão Pre-
to, para iniciar um laboratório de 
Neurofisiologia, inexistente naquela 
ocasião. Trouxe também o Dr. Her-
nan Chaimovich, do Chile, e a Dra. 
Lor Cury, de Botucatú, para traba-
lharem em Bioquímica e Patologia 
da Nutrição, respectivamente. 

Renovou não somente o corpo 
docente, que se dedicou mais 
intensamente às atividades cien-
tíficas, mas também o curso 
de Fisiologia, com ênfase em 
atividades práticas, que logo 
se tornou um dos melhores 
da Faculdade. Nesta época, de 
suas atividades “subversivas” 
constava a instalação do Biotério 
da Faculdade de Medicina, que foi 
fundamental para os trabalhos de 
pesquisa da Faculdade, incluindo a 
construção de um novo prédio que 
só recentemente foi completado, e 
a criação da Associação dos Auxi-
liares de Ensino da USP, precursora 
da Adusp. Lembro-me de uma visi-
ta ao campus da USP com o Dr. Al-
berto para encontrar outros líderes 
da Associação, entre os quais estava 
Fernando Henrique Cardoso.

 Em 1969, com a edição do Ato 
Institucional nº 5,  foi afastado 
compulsoriamente da USP pela 
ditadura militar. Passou a trabalhar 
na Fundação Ford como consultor 
técnico em ciência, tecnologia e 
nutrição junto aos escritórios do 

Rio de Janeiro, Santiago e Lima 
(1969-80). Atuou também como 
consultor do Banco Mundial em 
programas de nutrição no Brasil 
(1974-79),  Indonésia (1979) e 
México (1982). De 1979 a 1983, 
integrou o Advisory Group of 
Nutrition do Subcomitê de Nutri-
ção da ONU. Trabalhou ainda co-
mo consultor da Universidade das 
Nações Unidas em Moçambique e 
Angola (1981) e da Interamerican 
Foundation em Santiago (1982).

Reintegrado à USP em 1980, foi 

Chefe do Departamento de Fisiolo-
gia e Farmacologia do Instituto de 
Ciências Biomédicas. Contribuiu 
para a criação do novo Departa-
mento de Farmacologia concordan-
do em fazer parte do mesmo como 
titular, condição para sua criação. 
Na Fapesp, onde tinha sido diretor 
científico (1968-69), foi indicado 
diretor presidente por dois manda-
tos, de 1984 a 1993. Nos anos 90, 
presidiu a Academia de Ciências do 
Estado de São Paulo.

Autor de 40 trabalhos de nature-
za experimental — a maioria deles 
em nutrição, com boa parte pu-

blicada em revistas internacionais 
— e de 53 trabalhos experimentais 
apresentados em reuniões científi-
cas no país e no exterior, Carvalho 
da Silva escreveu também inúmeros 
trabalhos e relatórios sobre política 
científica e tecnológica e política de 
saúde, alimentação e nutrição. 

Nos últimos anos, a partir de 
1994, esteve no IEA como profes-
sor honorário,  e  coordenou a Área 
de Política Científica e Tecnológica 
do instituto até sua morte, além de 
participar de várias outras ativida-
des, como a comissão que produziu 
o documento  “A Presença da Uni-
versidade Pública” (1998) e a co-
missão que elaborou o Código de 

Ética da USP (2000/01). Contri-
buiu várias vezes com a revista 
Estudos Avançados e organizou 
muitos encontros e seminários 
sobre política científica e tec-
nológica, segurança alimentar, 

política industrial brasileira e re-
lações universidade-empresa.

Sua perda abre uma lacuna no 
debate sobre a política científica e 
tecnológica do país, empreendido 
por ele sempre de maneira objetiva 
e bem-fundamentada. Entristece 
profundamente, mas ao mesmo 
tempo enche de orgulho a todos  
que tivemos o privilégio de com 
ele conviver no Departamento de 
Fisiologia, e na Faculdade de Me-
dicina e no ICB de uma maneira 
geral, podendo admirar sua compe-
tência, dedicação, placidez, genero-
sidade e bom-humor, traços de sua 
personalidade que sempre ficarão 
em nossa lembrança como modelo 
de um ser humano dedicado a seus 
ideais, e que os perseguiu até o fim 
com pertinácia e intransigência.


