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POLÍTICA

IMPOSTOS
Depois de encontro com Mantega, governador de Minas dá 
sinal verde para a proposta. Sindicalistas também foram ouvidos
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C M YK 

A quem serve a autonomia universitária? Deveria
servir ao Brasil, à sociedade, aos que pagam os im-
postos que sustentam a universidade pública. In-
felizmente, porém, os últimos acontecimentos

comprovam que instituições estatais de ensino superior
em nosso país fazem uma leitura diferente do conceito de
autonomia. Grupos políticos encastelam-se no comando
da máquina e passam a operar em benefício próprio. E,
quando a sociedade tenta erguer a voz para exercer os ne-
cessários controles e corrigir rumos, esses mesmos gru-
pos correm para refugiar-se na defesa da liberdade e das
garantias que, por princípio, devem ser asseguradas ao
ensino e à pesquisa acadêmica.

Não é disso que se trata. Não está em questão a liberdade
de pensar, pesquisar e ensinar. Trata-se de estabelecer con-
troles sobre como é gasto nas universidades públicas o di-
nheiro que vem do povo. Aliás, a democracia não é o reino da
liberdade absoluta do indivíduo. Não é o sistema em que ca-
da um faz o que quer. No regime democrático autêntico, o
ser coletivo exerce sua liberdade ao limitar a liberdade de
quem age contra os interesses da coletividade.

Eu, por exemplo, posso achar que é um desperdício o
dinheiro investido na decoração de um luxuoso aparta-
mento para uso residencial do ocupante eventual da reito-
ria da Universidade de Brasília. Esses recursos seriam mais
bem aplicados se fossem investidos em moradias de estu-
dantes de baixa renda. Infelizmente, porém, não existe
qualquer mecanismo institucional que eu e a coletividade
(se ela concordar comigo) possamos acionar para fazer va-
ler nossa opinião.

A sobrevivência do ultrapassado conceito de autono-
mia universitária absoluta é mais um subproduto indese-
jável da luta que se travou contra os governos militares e
pela restauração democrática. No período autoritário, as
universidades — espe-
cialmente as públicas
— transformaram-se
em trincheiras de re-
sistência. Mas mistu-
raram-se ali alhos com
bugalhos. Havia a justa
oposição contra o au-
toritarismo. A ela agre-
gou-se, espertamente,
a resistência do esta-
blishment universitá-
rio contra a moderni-
zação que os governos
militares pretendiam
impor. A abolição da
cátedra, por exemplo,
foi apenas parcialmen-
te alcançada.

A Constituição de
1989 sacramentou essa
aliança. Como se sabe,
o cruzamento entre in-
divíduos de espécies di-
ferentes gera descen-
dência estéril. Foi o que
aconteceu com a universidade pública brasileira: a fecunda-
ção de uma estrutura caduca por um vetor supostamente li-
bertário produziu uma realidade em que não há correspon-
dência entre os recursos que a sociedade coloca no ensino
superior e os resultados que este devolve. A palavra “contra-
partida” é vista como um palavrão. Quando, por exemplo,
queremos colocar um satélite no espaço, precisamos recor-
rer a foguetes de outros. Para ficar apenas nos limites do
Bric, não há comparação entre nossa ciência e a que produ-
zem chineses, indianos e russos. 

E o quadro tem se agravado por razões de ordem políti-
ca, já que os últimos ministros da Educação mostram-se
mais dispostos a aliar-se ao corporativismo do que a pro-
mover as necessárias rupturas. É a extensão, para a univer-
sidade, das tendências acomodatícias que o poder público
ostenta diante da tragédia do ensino fundamental. O Bra-
sil é um país em que as crianças pobres recebem ensino
paupérrimo. Os meninos e meninas pobres saem da esco-
la sem saber ler e escrever. O ministro da Educação pediu
duas décadas para resolver o problema, sem que se ouvis-
sem grandes protestos pela largueza do prazo. Talvez por-
que os filhos dos políticos e dos jornalistas estudem em
boas escolas particulares. 

Eu acabei desviando do tema principal, a universidade
pública. Não seria o caso de instituir para ela um controle
externo nos moldes que já existem, por exemplo, no Poder
Judiciário? Um controle externo administrativo, para con-
trolar como se gasta o dinheiro. Para controlar, inclusive,
as fundações por meio das quais a instituição estatal atrai
e opera dinheiro privado sem os constrangimentos im-
postos pelas regras do estado. Afinal, essas fundações be-
neficiam-se do prestígio da universidade pública. Prestí-
gio que é um valor agregado resultante de anos e anos de
investimentos e sacrifícios de toda a sociedade.
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A FECUNDAÇÃO DE 
UMA ESTRUTURA
CADUCA POR UM 
VETOR SUPOSTAMENTE
LIBERTÁRIO PRODUZIU
UMA REALIDADE 
EM QUE NÃO HÁ
CORRESPONDÊNCIA
ENTRE OS RECURSOS
QUE A SOCIEDADE
COLOCA NO ENSINO
SUPERIOR E OS
RESULTADOS QUE 
ESTE DEVOLVE

MARIANA MAINENTI
DA EQUIPE DO CORREIO

A pós almoço com o mi-
nistro da Fazenda, Gui-
do Mantega, o governa-
dor de Minas Gerais, Aé-

cio Neves (PSDB), defendeu que
o governo e a oposição cheguem
a um entendimento para a apro-
vação do texto da reforma tribu-
tária. Aécio demonstrou preo-
cupação, no entanto, com o fato
de a reforma que foi enviada on-
tem para o Congresso não in-
cluir o Vale do Jequitinhonha,
do Mucuri e do norte do estado
entre as regiões especiais — que
são prioritárias na repartição
dos recursos do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). 

Aécio disse, no entanto, que
vai colaborar com a tramitação
da proposta. “O que posso dizer

depois desse almoço com o mi-
nistro Guido Mantega é que a
proposta que será encaminhada

ao Congresso traz avanços muito
importantes e não pode ser vista
como um embate entre governo

e oposição”, declarou, enfatizando
que não se deve considerar a pro-
posta “nociva por vir do governo”. 

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva apresentou ontem a líde-
res sindicais o projeto de reforma
tributária que o governo encami-
nhará ao Congresso. Amanhã, se-
rá a vez de o presidente apresen-
tá-lo a empresários, para que no
dia seguinte possa encaminhá-lo
ao parlamento. Hoje, Guido Man-
tega deve se encontrar com líde-
res da oposição para também
apresentar o projeto. 

O governo vai retirar da pro-
posta de reforma tributária que
será encaminhada ao Congresso
na próxima quinta-feira a desone-
ração da Previdência Social. A pro-
posta original apresentada às cen-
trais sindicais previa a redução de
1 ponto percentual por ano da
contribuição das empresas à Pre-
vidência entre 2010 e 2016. 

Aécio defende projeto 
de reforma tributária

A possibilidade de uma alian-
ça entre o PT e o PSDB foi men-
cionada ontem pelo governador
mineiro, Aécio Neves. “Em Minas
Gerais talvez esteja, nestas elei-
ções municipais, surgindo uma
primeira sinalização de que, por
exemplo, o PSDB, que é o meu
partido, e o PT, não precisam ser
inimigos declarados por toda a

vida”, disse Aécio, após reunir-se
com o ministro Guido Mantega.
O governador mineiro defendeu
esse “possível entendimento” em
Belo Horizonte, “onde eventual-
mente o PSDB e o PT pudessem
estar juntos em torno de um pro-
jeto para a cidade”. 

Questionado, no entanto, so-
bre se tem o apoio do presidente

Luiz Inácio Lula da Silva para
ser candidato à Presidência da
República Aécio negou: “Não,
eu não ousaria isso. Não sou
candidato a nada mais do que
fazer um grande segundo go-
verno em Minas Gerais”. “Não
estou falando em aliança eleito-
ral para 2010. Nós estamos mos-
trando, a partir de Minas Gerais,

que é possível que haja diálogo”,
explicou Aécio. 

O governador de Minas afir-
mou que acha “natural” que o PT
tenha candidato próprio à Presi-
dência, assim como o PSDB. “Mas
por que não lá adiante, em torno
de algumas propostas, nós não
possamos estar juntos no Con-
gresso?”, questionou Aécio. (MM)

“PSDB e PT não precisam ser inimigos”
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