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O ESTADO DE S.PAULO

VIDA&

As três frentes do
desenvolvimento real

Inovações que poderão
mudar o rumo do futuro

Ignacy Sachs define o processo
que alia alta do PIB, distribuição e
cuidado ambiental q PÁG.A17

Um modo mais prático de fazer
etanol e outras inovações, por
Marcos Sá Corrêa q PÁG.A17

RELIGIÃO

BentoXVIpedemissaemlatime
chama2ºcasamentode‘pragasocial’
Papa condena missa-espetáculo e reafirma que divorciados que se casam de novo estão proibidos de comungar
OSSERVATORE ROMANO/EFE

TRECHOS DO DOCUMENTO

Ricardo Westin

Num documento divulgado ontem no Vaticano, o papa Bento
XVI defende que o latim volte a
ser usado nas missas – pelo menos nas internacionais –, sugere que o canto gregoriano seja
adotado nas igrejas e critica os
padres que não seguem as regras litúrgicas e improvisam na
celebração das missas.
Com 131 páginas, o documento Sacramentum Caritatis (O SacramentodoAmor)éaprimeira
exortação apostólica de Bento
XVI, papa desde abril de 2005.
Essa exortação é uma espécie
de resumo do que se discutiu no
últimoSínododosBispos,emoutubro do mesmo ano, no Vaticano, e vale como orientação para
os religiosos do mundo todo.
O latim deixou de ser língua
obrigatórianas missas emmeados dos anos 60, após o Concílio
Vaticano II abrir caminho para
a modernização da Igreja. Desde então, as celebrações são
nas línguas locais. Essa primeira grande mudança permitiu o
surgimento dos carismáticos,
suas músicas dançantes e seus
padres performáticos.
Com o documento tornado
público ontem, Bento XVI – que
virá ao Brasil em maio – reafirmasuasconvicçõesconservadoras. Antes de ser papa, ele era o
prefeito da Congregação para a
DoutrinadaFéetinhacomofunção zelar pela ortodoxia católi-

● Missa tradicional

“Seria bom que as
celebrações em encontros
internacionais fossem em
latim. Também poderiam ser
rezadas em latim as orações
mais conhecidas e,
eventualmente, realizar
cantos gregorianos.
Peço que os futuros
sacerdotes se
preparem para compreender
e celebrar a santa missa
em latim, além
de utilizar textos latinos e
cantar em gregoriano”

“Trata-se de um problema

entanto, descartou que os fiéis
deoutrasIgrejascristãscomunguem nas missas católicas.
Reafirmou que os divorciados que se casaram de novo estão proibidos de comungar – os
casamentos de divorciados, segundo ele, são “uma verdadeira
praga” –, que o matrimônio só é
possível entre homem e mulher
e que os padres têm de ser castos. Além disso, incentivou os
políticos católicos a não apoiar

leis que atentem contra a família e a vida – isto é, a rejeitar leis
quebeneficiemoscasaishomossexuais e facilitem o aborto e a
eutanásia.
“O papa busca colocar regrasnamissaenafamília”,resumeoteólogoJungMoSung,professor da Universidade Metodista de São Paulo. “Mas, pessoalmente, eu não acho salutar
colocar uma lei tão geral e absoluta.” ●

● Padre ‘superstar’

“Toda a tentativa (do padre)
de colocar-se como protagonista
da ação litúrgica contradiz a
identidade sacerdotal”
● Divórcio e 2.º casamento

DOCUMENTO – ‘Sacramentum Caritatis’, com 131 páginas, é a primeira exortação apostólica de Bento XVI

ca. Na época, principal figura
da linha dura do Vaticano, ele
perseguiureligiososprogressistas como Leonardo Boff e o bispo emérito de São Félix do Araguaia, d. Pedro Casaldáliga.
“Nessa exortação, o papa retoma aspectos tradicionais e
conservadores e, de certa forma, volta ao período anterior ao
Concílio Vaticano II”, diz Fernando Altemeyer, professor de
Teologiada PontifíciaUniversi-

dade Católica de São Paulo.
Altemeyer acredita que o
uso do latim em missas servirá
para “qualificar a ignorância
em lingüística e semântica” da
população e do próprio clero.
“Os grupos conservadores vão
adorar isso. Mas precisamos
lembrar que não temos um clero capaz, com formação em latim. Vai ser estranhíssimo o latim macarrônico”, prevê.
OdocumentodoVaticanosu-

gere que os padres evitem as
confissões comunitárias, não
permitam que a parte da missa
em que os fiéis se cumprimentam dizendo “a paz de Cristo”
se estenda demais e provoque
distração e cuidem da estética
das igrejas, principalmente as
obras de arte e a arquitetura.
VERDADEIRA PRAGA

O papa aproveitou a exortação
para elogiar o ecumenismo. No

SOCIEDADE

MEC vai investir R$ 1 bilhão
para reforçar o ensino técnico

População
chegará aos
9,2 bilhões
em 2050

Pacote injetará recursos para construir mais 150 unidades em 4 anos
BRASÍLIA

Umdosprincipaiseixosdaeducação na visão do presidente Lula, o
ensino técnico ganhará um reforço além do que já recebeu no primeiro mandato, com a criação de
mais 150 escolas, ao custo de R$ 1
bilhão em quatro anos, e um novo
tipodeunidadeparaincrementar
a formação de professores. Tambémhaveráalteraçãonaleidosestágios, para que os alunos não virem mão-de-obra barata.
A expansão é o ponto central
dopacotedoensinotécnico.OMinistériodaEducaçãousouadefinição de cidades-pólo dos ministérios da Indústria e Comércio e da
Agricultura – os maiores centros
produtivos – para verificar onde
há necessidade de novas escolas.
Boa parte das escolas técnicas já
estáemcidades-pólo,masconcentradas. No Estado de São Paulo,
por exemplo, praticamente não
háescolastécnicasfederaisemtoda a região oeste.
As 150 novas escolas vão ser
distribuídas por todos os Estados
e devem respeitar a vocação econômicadecadaregião.SóemSão
Paulo serão 13, nas regiões do Vale do Paraíba, Araraquara, Ribeirão Preto, Araçatuba, Presidente
Prudente,Bauru, SãoJosédo Rio
Preto, Itapetininga e litoral sul.
Se o plano for aprovado pelo
presidente, todas deverão estar
funcionandoemquatroanos.Ototal de R$ 1 bilhão irá para os prédios, equipamentos, contratação
de professores e custeio. “Será a
maior expansão do ensino técnico
desde que a rede federal foi criada”,afirmouosecretáriodeensino
técnicodoMEC,EliezerPacheco.

● Confissão comunitária

“Peço aos pastores que
vigiem atentamente a
celebração do sacramento
da confissão, limitando a
prática da absolvição geral
exclusivamente aos
casos previstos, sendo a
celebração pessoal a única
forma corrente.
Os confessionários devem
estar sempre visíveis”

EDUCAÇÃO

Lisandra Paraguassú

pastoral difícil e complexo,
uma verdadeira praga no
atual contexto social. (...)
O Sínodo dos Bispos
confirmou a práxis da Igreja
de não dar os sacramentos
(comunhão) aos divorciados
casados de novo, porque
sua condição de vida
contradiz a união de amor
entre Cristo e a Igreja
que se atualiza na eucaristia”

NOVIDADES
● Nível médio: Serão criadas 150

escolas de nível médio em municípios-pólo ou num raio de 80 km,
beneficiando locais onde hoje não
há instituições federais e com cursos ligados a seu perfil econômico
● Ciência e Tecnologia: Serão cria-

das instituições federais que dedicarão metade do seu orçamento à
educação profissional de nível médio. A outra metade irá para o ensino superior com ênfase em cursos
tecnológicos. Neste caso, pelo menos 20% dos recursos terão de
ser para licenciaturas de física,
química, ciências e matemática
● Autarquias: Escolas técnicas e

agrotécnicas vinculadas a universidades vão virar autarquias independentes. As 30 escolas hoje nessa situação poderão ser separadas
das universidades e integrarão a
rede federal de ensino técnico
● Estágios: Projeto de lei estabele-

cerá limites de tempo e horas de
trabalho por dia nos estágios

PROFESSORES DE CIÊNCIAS

O segundo ponto do pacote é a
criação dos institutos de ciência e
tecnologia. O ministério vai proporumanovafigurajurídica,com
praticamente toda as prerrogativaseaautonomiadeumauniversidade – como criar cursos e campus sem autorização do MEC –
mas dedicada exclusivamente à
formação técnica e tecnológica e
ao ensino de ciências.
Aidéia é que os atuais Centros
FederaisdeEducaçãoTecnológica (Cefets) possam se transfor-

NÚMEROS

18%

foi o
aumento do número de escolas
técnicas de nível médio entre
2003 e 2005

747,8

mil
é o total de matrículas
nessas escolas em 2005, segundo
o Ministério da Educação

31,5%

éo
porcentual de matrículas em
cursos na área de saúde quando
comparado ao total de alunos

17,8%

dos
alunos matriculados estão em cursos da área industrial, se comparados ao total do ensino técnico

2.350

são
as escolas da rede particular,
que respondem pela maioria das
unidades no País

147

são
as unidades sob responsabilidade
do governo federal

mar em Institutos Federais de
Ciência e Tecnologia. Eles terão
de concentrar metade do orçamentoemeducaçãobásicaprofissionalizante e a outra metade no
ensino superior tecnológico. Neste caso, 20% terá de ser para cursosdelicenciaturaemciências,física,químicaematemática.Além
disso, terão a obrigação de apoiar
aredepúblicadeensinobásicona
formação de professores. Hoje o
Paístemumdéficitde200milprofessores nessas áreas.
O ministério também quer re-

cuperar as escolas técnicas e
agrotécnicasligadasàsInstituições Federais de Ensino Superior (Ifes). Hoje há cerca de 30
escolasdessetiponasuniversidades federais, a maioria delas
quase abandonadas, excluídas
do projeto pedagógico das universidadeseusufruindo pouco
das tecnologias desenvolvidas
porelas.Aidéiaéconvenceras
universidades a abrir mão das
escolas, que se transformariam emautarquias.
MORALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Outramudançadeveráseraalteraçãona legislação que trata
dos estágios e na educação no
localdetrabalho.Comocrescimentodoensinotécnico,atendência é que aumente o número de estagiários e aprendizes.
Ogovernotemevê-lostransformados em mão-de-obra barata.Natentativadeevitarisso,a
idéiaélimitaroperíododeestágio, o número de horas trabalhadas e os locais. Estagiário
ou aprendiz não poderá trabalharcomooperárionemproduzir algo que vá ser vendido.
O ensino técnico é hoje um
dos que mais crescem no País.
LevantamentodoInstitutoNacionaldeEstatísticasePesquisas em Educação (Inep) mostrouque asmatrículasaumentaram14,7%entre2003e2004
e mais 10,6% entre 2004 e
2005. O número de escolas
tambémcresceu:passaramde
2.789 em 2003 para 3.294 em
2005, sendo a maioria (71,3%)
privadas–incluindoconfessionais, comunitárias, filantrópicas e particulares. Hoje, a rede
federal tem 138 escolas. ●

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 marc. 2007. Vida &, p. A16.

A população mundial chegará aos 9,2 bilhões de habitantes em 2050 devido à maior
longevidade e à melhora no
acesso ao tratamento da aids,afirma umrelatóriodivulgado ontem pela ONU.
O estudo, elaborado pela
divisão de População do Departamento de Assuntos Sociais e Econômicos da ONU
(Desa), analisa as tendências
demográficas e serve como
indicador para pesquisas e
estatísticas do organismo.
Aprevisãoédequeapopulação mundial aumente em
2,5 bilhões de habitantes nos
próximos 43 anos, chegando
aos 9,2 bilhões em 2050. Este
aumento equivale à quantidade de pessoas que o mundotinhaem1950.Será absorvido majoritariamente pelos
países em desenvolvimento,
cujademografiadeveaumentar dos atuais 5,4 bilhões para 7,9 bilhões em 2050. Estima-sequeapopulaçãodasregiões desenvolvidas não sofra grandes alterações, com
uma tendência de baixa.
Na média anual, os países
que mais recebem imigrantes são EUA (1,1 milhão), Canadá (200 mil) e Alemanha
(150 mil). Já os países com
mais emigrantes serão China, México e Índia.
As previsões são de que
em 40 dos 62 países – a maioria da África Subsaariana –
com maior número de infectados pelo vírus HIV 70% da
populaçãoteráacessoao tratamento com anti-retrovirais. Como resultado, as populações desses países envelhecerão mais rápido, chegando a 2 bilhões com mais
de 60 anos em 2050. ● EFE
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JUSTIÇA

Adiado julgamento dos
Hernandes nos EUA
Estevam e Sonia Hernandes,
fundadores da Igreja Renascer,
terão de esperar um pouco
mais para ir a julgamento por
terem entrado ilegalmente nos
EUA com US$ 56,5 mil. Ontem,
em audiência entre os advogados e o juiz federal de 1ª instância Federico Moreno, o começo
dos procedimentos foi adiado
de 19 de março para entre 30 de
abril e 15 de maio. “Este caso
tem freqüentado bastante os
jornais”, observou Moreno,
com o que a defesa e a promotoria concordaram.
CIÊNCIA

Nasa adia missão à Lua
por falta de dinheiro
A falta de verba levou a Nasa a
adiar parte de seus planos, incluindo missões à Lua e a Marte. “A Nasa não poderá cumprir
opontodepartida2014originalmente fixado pelo presidente
(americano, George W.) Bush, na
Visão para a Prospecção do Espaço”, disse o diretor da agência, Michael Griffin. Há três
anos,Bushprometeuque,apartir de 2014, os EUA colocariam
de novo um homem na Lua, mas
o Orçamento da Nasa caiu US$
547 milhões em 2007. ● EFE
DESERTIFICAÇÃO

ONU quer mobilização
rápida de países ricos
A ONU pediu ontem que os países mais ricos acelerem a oferta
de recursos para o combate à
desertificação. O secretárioexecutivo da Convenção da Organização das Nações Unidas
Contra a Desertificação (UNCCD), Hama Arba Diallo, afirmou ontem, em encontro sobre
o tema em Buenos Aires, que a
ajuda aos países pobres é “muito lenta”, porque “durante 30
anos, as nações desenvolvidas
consideraram a desertificação
como um problema local”. ● EFE

