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Apopulação da Bar-
ra Funda, na zo-
na oeste da capi-
tal, deve passar
de 15 mil habitan-
tes para 45 mil

em apenas cinco anos. Em-
preendimentos imobiliários
planejados para ocupar alguns
dos maiores espaço vazios da
cidade serão erguidos antes de
a região receber as melhorias
de infraestrutura e de serviços
públicos necessárias para aten-
der os novos moradores e evi-
tar impactos negativos nas re-
dondezas. Nos últimos 13
anos, pelo menos 12 projetos
de melhorias urbanísticas para
a Barra Funda foram desenvol-
vidos pela Prefeitura, mas ne-
nhum foi executado, apesar de
haver recursos em caixa para is-
so, originários da Operação Ur-
bana Água Branca. A operação
foi criada às margens da linha
ferroviária para ocupar vazios
existentes no eixo Pompeia-
Perdizes-Barra Funda.

Enquanto o mercado imobi-
liário demonstra agilidade,
com a sucessão de empreendi-
mentos em execução e outros
projetados para o bairro, a Pre-
feitura se atrapalha na tarefa,
que parece interminável, de
criar o melhor plano de ocupa-
ção e de executar as obras de
sua responsabilidade, confor-
me as regras da operação urba-
na. Do planejamento urbano,
as únicas coisas que andam na
velocidade correta na adminis-
tração – pelo menos do ponto
de vista dos empreendedores –
são a aprovação de novos proje-
tos e a cobrança da outorga
onerosa pelo direito de cons-
truir além do estipulado pelas

regras de zoneamento. Os re-
cursos daí provenientes deve-
riam financiar melhorias na in-
fraestrutura do bairro.

A Prefeitura está pelo menos
20 anos atrasada. A tendência
de verticalização da região,
com imóveis residenciais de
grande potencial de valoriza-
ção, já era apontada desde o iní-
cio da década de 90, quando a
boa infraestrutura da área se
destacava graças à baixa ocupa-
ção. Só em 2004, um concurso
foi realizado para eleger o me-
lhor projeto para a Barra Fun-
da e região vizinha. O escolhi-
do incluía prédios de seis anda-
res, calçadas largas e muito ver-

de. Batizado de Bairro Novo,
ele foi logo esquecido.

Enquanto isso, megaproje-
tos surgiram e agravaram pro-
blemas crônicos do bairro, co-
mo as enchentes. A impermea-
bilização do terreno, com a
construção de condomínios,
prédios comerciais e novas ave-
nidas, ocorreu em grande velo-
cidade nos últimos anos e o re-
sultado são as inundações que
atingem o bairro cada vez com
maior intensidade. Desde 1995,
21 empreendimentos comer-
ciais e residenciais se instala-
ram no bairro, entre eles o Sho-
pping Bourbon, o hipermerca-
do Sondas e pelo menos 17 tor-
res residenciais.

Sem que a Prefeitura discipli-
nasse o processo de ocupação
do bairro, construções foram

aprovadas displicentemente e
abusos foram cometidos, co-
mo o de uma universidade que
ocupa área 13 vezes maior do
que a permitida e provoca caos
diários nas vizinhanças do Me-
morial da América Latina.

A Operação Urbana Água
Branca deverá acrescentar pe-
lo menos 60 mil novos morado-
res à Barra Funda, onde os gal-
pões industriais representam
37% da área a ser desapropria-
da e as residências, 33%. Um
dos últimos projetos anuncia-
dos pela Prefeitura previa a de-
sapropriação de cerca de 350
mil metros quadrados de terre-
nos para obras viárias – a frota
do bairro deverá passar de 8 mil
veículos para 27,4 mil em 2025
–, alargamento de calçadas,
construção de piscinões, etc.

Apesar dos projetos já execu-
tados, a Prefeitura ainda tem R$
80 milhões em caixa. É pouco.
Só a estimativa de custo das
obras viárias chega a R$ 400 mi-
lhões. Isso talvez explique por
que a Prefeitura está sempre re-
vendo seus projetos.

O governo não reconhece a
sua inércia nem que existe uma
discrepância entre a arrecada-
ção com a operação urbana e os
custos dos projetos. Afirma que
o recapeamento e a revitaliza-
ção paisagística estão em anda-
mento, assim como obras desti-
nadas a melhorar o fluxo de trân-
sito nas redondezas do Termi-
nal Barra Funda. Não é muito
para uma região que verá sua po-
pulação quadruplicar. Está sen-
do perdida a oportunidade de
aplicar um bom modelo de ocu-
pação em uma das poucas re-
giões da cidade que ainda têm
grandes espaços vazios.
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P romovida a cada
t r ê s a n o s p e l a
Coordenação de
Aperfeiçoamento
de Pessoal de Ní-
vel Superior (Ca-

pes), do Ministério da Educa-
ção, a avaliação dos 4.099 cur-
sos de mestrado e doutorado,
que acaba de ser divulgada, re-
gistra avanços importantes na
pós-graduação do País.

A primeira boa notícia é que
o número de doutorados com
padrão internacional vem cres-
cendo. Em 2007, a Capes atri-
buiu os conceitos máximos (no-
tas 6 e 7) a 237 cursos, nas mais
variadas áreas do conhecimen-
to. Neste ano, o número subiu
para 298, o que representa 11%
do total. Com isso, o Brasil pu-
lou do 20.º para o 13.º lugar no
ranking de produção científica
do Journal of Scientific Research.
Quando os cursos recebem as
notas 1 e 2, eles são considera-
dos “insuficientes”, perdem o
credenciamento e não podem
conceder certificados. E os cur-
sos que não se recuperarem nas
avaliações seguintes podem até
ser fechados. Do total de cursos
avaliados, apenas 75 receberam
os conceitos mais baixos. E 870
cursos foram considerados regu-
lares, alcançando a nota 3.

Para receber a nota 6, os cur-
sos precisam ter um desempe-
nho equivalente ao dos centros
de pesquisa e das universidades
de ponta norte-americanas e eu-
ropeias, principalmente em ma-
téria de produção científica e de
acordos regulares com institui-
ções estrangeiras de ponta, do
porte de uma London School of
Economics e de uma University
of Cambridge, na Inglaterra, e

de universidades como Yale,
Harvard, Columbia, Princeton
ou o Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT).

No que se refere à produção
científica, os professores e pes-
quisadores dos cursos de douto-
rado têm de exercer a liderança
nacional em suas áreas de atua-
ção, integrar entidades científi-
cas e conselhos editoriais de pe-
riódicos, participar de congres-
sos no exterior e publicar regu-
larmente artigos nas mais presti-
giosas revistas científicas inter-
nacionais. Em matéria de convê-
nios e acordos, os cursos preci-
sam manter intercâmbio inter-
nacional contínuo, desenvolver

pesquisas conjuntas com insti-
tuições estrangeiras, ter douto-
randos cursando disciplinas no
exterior e contar em seu corpo
docente com professores que se-
jam membros das diretorias das
mais reputadas entidades acadê-
micas internacionais.

Para alcançar a nota 7, os cur-
sos não apenas precisam aten-
der a essas exigências, como
também têm de atrair alunos de
outros países. E também têm de
contar com financiamentos in-
ternacionais para suas pesqui-
sas e projetos vinculados ao pro-
grama de pós-graduação.

A segunda boa notícia da ava-
liação trienal da Capes é que a
pós-graduação já não mais está
concentrada no Sudeste. Embo-
ra mais da metade dos progra-
mas de mestrado e doutorado

esteja situada na região, princi-
palmente no Estado de São Pau-
lo, seguido pelo Estado do Rio
de Janeiro, aumentou significa-
tivamente o número de cursos
tanto no Nordeste como no Nor-
te. Nesta região, por exemplo, o
aumento foi de 35,3%, em rela-
ção à avaliação de 2007. E, no
Nordeste, o crescimento foi de
31,3%.

Como são cursos recentes,
eles precisam de tempo para ob-
ter melhores notas. Hoje, o Nor-
te só tem um curso com padrão
internacional, a pós-graduação
em geologia e geoquímica da
UFPA. Parece pouco, mas é uma
conquista, considerando-se as
carências da região amazônica.
Como era de esperar, por causa
da pujança econômica de São
Paulo, as três universidades es-
taduais paulistas e as universida-
des federais de São Carlos e de
São Paulo são as que têm maior
número de cursos com as notas
máximas. A líder do ranking da
Capes é a USP, com 34 cursos
com padrão internacional, situa-
dos nos campi de São Paulo, Ri-
beirão Preto, Piracicaba e São
Carlos, seguida pela Unicamp,
com 15 cursos.

A avaliação da pós-graduação,
que envolveu 877 consultores re-
crutados nos próprios cursos de
mestrado e doutorado, come-
çou a ser implantada há mais de
três décadas, quando a Capes
era chefiada pelo economista
Cláudio Moura Castro, e hoje é
considerada uma das mais efi-
cientes do mundo. Os conceitos
atribuídos servem de parâme-
tro para a concessão de bolsas e
financiamentos de projetos, pe-
las agências nacionais e interna-
cionais de fomento à pesquisa.
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Dois meses depois
de rebentar o escân-
dalo do mensalão,
em junho de 2005,
um relutante presi-
dente Lula gravou
um pronunciamen-
to para se dizer

“traído” e cobrar do PT um pedido
de desculpas. Foi o mais perto a que
chegou de reconhecer que tinha pro-
cedência a denúncia da compra siste-
mática de apoios ao seu governo na
Câmara dos Deputados. Logo adian-
te, virou o fio: considerou a investiga-
ção parlamentar das acusações uma
tentativa golpista das elites e amea-
çou enfrentá-las nas ruas.

A história se repete. Diante da reve-
lação do tráfico de influência pratica-
do pelo filho da titular da Casa Civil,
Erenice Guerra, Israel – o que levou à
descoberta de que dois irmãos e uma
irmã dela ocuparam uma penca de
funções no governo, onde cuidavam

com desvelo dos interesses da família
–, Lula fez saber que exigira da minis-
tra uma “reação rápida”. Indicou, des-
sa maneira, que não desqualificava li-
minarmente o noticiário que poderia
respingar na candidatura de sua esco-
lhida, Dilma Rousseff, responsável
pela ascensão da fiel assessora Ereni-
ce na hierarquia do poder.

Mas isso foi no domingo. Passados
dois dias, a política de contenção de
danos virou um arreganho. Ao mes-
mo tempo que fazia expressão corpo-
ral de apurar os fatos – acionando a
Polícia Federal e a Controladoria-Ge-
ral da União para investigar as ações
do filho da ministra, mas não as dela
–, Lula estimulou ou deu carta bran-
ca a Erenice para culpar o candidato
tucano José Serra pela nova crise
que chamusca o entorno do gabinete
presidencial, a pouco mais de duas
semanas do primeiro turno. Desse
modo, Lula deu o enésimo passo na
sua trajetória de abusos eleitorais.

Estado e governo se amalgama-
ram com a campanha de Dilma com
uma desfaçatez sem precedentes
nessa matéria. Presidente e “chefe
de uma facção política”, nas pala-
vras do seu antecessor, Fernando
Henrique Cardoso, já se haviam mos-
trado mais unos e inseparáveis do
que nunca quando Lula escolheu o
horário de propaganda de sua afilha-
da, no 7 de Setembro, para desancar
o candidato do PSDB porque ousou
vincular à disputa eleitoral as viola-
ções do sigilo fiscal de familiares e
correligionários. Dias depois, disse
o que o Brasil jamais ouviu da boca
de um presidente – que era preciso
“extirpar” da política nacional o
DEM, aliado de Serra.

É o estilo mussoliniano de quem,
numa apoteose mental, acha que é tu-
do e tudo pode, apontou Fernando
Henrique, a única figura política de
peso no Brasil a advertir consistente-
mente para a intensificação do com-

portamento autocrático de Lula. Ser-
ra abdicou de fazer oposição ao presi-
dente aprovado por 80% da popula-
ção, como se os sucessivos ocupan-
tes da Casa Civil contra quem a sua
propaganda investe – José Dirceu,
Dilma Rousseff e Erenice Guerra –
não tivessem nenhum parentesco po-
lítico com o Primeiro Companheiro
que os instalou no centro do poder.
Isso nem impediu a disparada da pe-
tista nas pesquisas nem poupou o
seu adversário das piores invectivas.

Acertada com o chefe, Erenice
mandou distribuir uma nota, em pa-
pel timbrado da Presidência, em
que se refere a Serra como “candida-
to aético e já derrotado”, mentor do
que seria uma “impressionante e in-
disfarçável campanha de difama-
ção” contra si e os seus. É típico do
lulismo, além da usurpação dos re-
cursos de poder do Estado, culpar
os críticos pelos malfeitos da sua pa-
tota. Como no caso do mensalão,

passado o momento inicial de des-
concerto, a ordem é execrar os de-
nunciantes. Quer-se reduzir a um
“factoide” eleitoralmente motivado,
como disse Dilma, a exposição dos
enlaces da família Guerra com o pa-
trimônio público.

De outra parte, levanta-se uma nu-
vem de poeira para abafar o escânda-
lo da véspera, o da Receita Federal.
O ministro da Fazenda, Guido Man-
tega, anunciou uma providência
que cria uma categoria privilegiada
de contribuintes – a das “pessoas
politicamente expostas”. Os dados
cadastrais e declarações de renda
de autoridades e ex-autoridades pas-
sarão a ter a proteção especial com
que os mortais comuns apenas po-
dem sonhar. A medida desacata o
princípio da igualdade de todos pe-
rante a lei. Mas isso é um detalhe
no modus operandi do lulismo, que
ameaça deitar raiz no terreno bal-
dio da política nacional.

estadão.com.br

Os arreganhos do lulismo

● “Para erros, há direito de resposta. Melhor desmentir mil notí-
cias falsas a dar poder ao governo de ocultar uma verdadeira.”
RENAN MARTINS LOPES

● “A imprensa deve estar abaixo da Justiça e, no Brasil, ela fala
o que quer, como quer, sem se importar com nada.”
FRANCISCO MOISÉS DIAS DA COSTA

● “José Dirceu é um democrata híbrido: se a imprensa exaltas-
se o PT seria boa. A questão é ela se meter onde ele não quer.”
PAULO CESAR NOGUEIRA

“Blindando Erenice
Guerra: por solidariedade
ou por cumplicidade?”

SERGIO S. DE OLIVEIRA / MONTE
SANTO DE MINAS (MG), SOBRE O
ESCÂNDALO DAS PROPINAS NA
CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA
ssoliveira@netsite.com.br

“Já imaginaram se a
empresa laranja da sra.
Erenice fosse em frente?!”

EDUARDO AUGUSTO DE CAMPOS
PIRES / SÃO PAULO, IDEM
eacpires@terra.com.br

“Fecharam as portas depois
da casa arrombada?”

VIRGILIO MELHADO PASSONI /
PRAIA GRANDE, SOBRE AS
NOVAS MEDIDAS PARA EVITAR
VAZAMENTO DE DADOS FISCAIS
mmpassoni@gmail.com

Itamaraty deteriora tanto o direi-
to internacional, que vê enfraque-
cida uma forma de ação legítima,
quanto os direitos humanos, pre-
teridos por um governo que dá
prioridade à impunidade em de-
trimento das conquistas indivi-
duais. Pronunciar evasivas sobre
diálogo com esses Estados é se es-
conder na retórica, pois canais di-
plomáticos já existem em inúme-
ros foros, incluído o próprio con-
selho. Este deve reservar-se a
prerrogativa de condenar. É a
condenação que constrange a
obscuridade, a falta de transpa-
rência e a hipocrisia de regimes
autoritários, e o mesmo vale para
a política interna.
STENIO ANDRADE
stenioandrade@gmail.com
Rio de Janeiro

CUBA
Passarinhos na gaiola

Os insanos ditadores cubanos

querem dispensar 500 mil funcio-
nários públicos para que eles bus-
quem meio de subsistência na ini-
ciativa privada que se pretende
instituir no país. Um passarinho
preso numa gaiola tem à disposi-
ção água e comida, mas não tem
o principal, que é a liberdade. E
quando solto não sabe como vi-
ver na natureza, conseguir comi-
da e torna-se presa fácil para os
predadores. O homem sem liber-
dade não desenvolve responsabi-
lidade. Muitos desses inocentes
cubanos em futuro próximo cer-
tamente acharão que o comunis-
mo ou socialismo é melhor que a
democracia, porque antes eles ti-
nham o suficiente para viver e
agora serão obrigados a se sujei-
tar a uma sociedade competitiva,
na qual a produtividade é funda-
mental para o sustento de sua fa-
mília. O caminho para a verdadei-
ra liberdade é longo e sofrido!
LUIZ ANTONIO DA SILVA
lastucchi@yahoo.com.br
Ribeirão Preto

Aumentam os cursos de
doutorado com alto
padrão e se distribuem
melhor pelo País

O balanço da pós-graduação

Em 13 anos, 12 projetos
de melhoria foram
formulados, nenhum
deles implementado

Desordem na Barra Funda

Text Box
 Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 set. 2010, Primeiro Caderno, p. A3.




