
“Temos hoje cerca de 300 paten-
tes por ano, uma relação ainda
pobre”, diz Jorge Almeida Gui-
marães, presidente da Capes,
ao justificar a importância do
“Ciência sem Fronteiras” na for-
mação de pesquisadores e cien-
tistas dedicados ao trabalho na
empresa privada. Ele lembra
que nos países desenvolvidos, a
prática criativa empresarial é
bem difundida, tanto que ape-
nas 3% das patentes são desen-
volvidas na universidade.

Quais as expectativas com o
interesse dos estudantes sobre
o ‘Ciência sem Fronteiras’?
O foco é sobretudo na área tecno-
lógica, além de ciências exatas,
agrária e médica. A expectativa é
que os estudantes reforcem os
quadros das empresas de tecnolo-
gia. A prioridade máxima da Ca-
pes será bolsas em doutorado san-
duíche, por terem o melhor cus-
to-benefício. Divulgamos neste
mês o primeiro edital para gra-
duação sanduíche nos Estados
Unidos, com 3 mil estudantes já
inscritos. No ano passado finan-
ciamos 5 mil bolsistas, porém
75% deles estavam na Europa.
Trabalhamos muito com coopera-
ções internacionais junto aos eu-
ropeus, principalmente na Fran-
ça e Alemanha. Agora, já há filas
de universidades americanas que-
rendo fechar acordos de inter-
câmbio com brasileiras.

Há o risco de faltar vagas
no exterior para as
75 mil bolsas programadas?
A primeira chamada foi interes-
sante. Pensamos cerca de 500 va-
gas neste ano e já apareceram 3
mil inscritos. De todas as bolsas
do programa, 40 mil são da Ca-
pes. O limite será a qualificação.
Se tivermos 10 mil estudantes
qualificados, vão os 10 mil.

O rápido envio de brasileiros
ao exterior, em janeiro
de 2012, pode prejudicar
a seleção do programa?
Para a Capes não será um desafio.
Nos últimos seis anos, financia-
mos 25 mil bolsistas no exterior e
tínhamos planejado 8 mil para
2011. A novidade é o número cres-
cente de bolsas até 2014. Temos
60 mil doutorandos no Brasil e
formamos outros 12 mil por ano,
em média. Assim, basta termos
as universidades receptivas.

Como o ‘Ciência sem
Fronteiras’ contribuirá para a
produção de patente no país?

Devemos aumentar muito a pro-
dução cientifica em parceria
com exterior. Patentes, contudo,
são atribuições das empresas, e o
desempenho da nossa indústria
é fraco. Nos países desenvolvi-
dos, apenas 3% das patentes tem
origem nas universidades. Hoje
temos 300 patentes por ano,
uma relação ainda pobre.

Qual sua avaliação sobre
a proximidade de empresas
e universidades para
recrutar jovens talentos?
A indústria brasileira emprega

muito poucos doutores. Sem dou-
tores não se faz inovação, e as-
sim, deixamos de produzir paten-
tes. Temos conhecimento mas
perdemos a produção de vacinas
para a indústria internacional. Is-
to é um exemplo de que a maior
interação entre os setores acadê-
mico e industrial faz sentido. Não
podemos esquecer que as nossas
universidades são muito jovens.
A Capes é mais velha que a Uni-
camp, por exemplo. Isto tem um
preço quando competimos em
tecnologia num mundo cada vez
mais globalizado. ■

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

A consciência consentânea ao conhecimento foi a gran-
de mola propulsora dos movimentos surgidos nas univer-
sidades de todo o mundo nos anos 60. Dentre as manifes-
tações da saudável rebeldia daquela inquieta juventude,
a Primavera de Praga, como ficou conhecida a heroica
reação popular da então Checoslováquia aos grilhões so-
viéticos, merece ênfase pela adesão de toda a sociedade
à tese libertária nascida na academia.

Naquela efervescente década, por mais que o reacio-
narismo de então pudesse condenar a saga estudantil, a
verdade é que o ensino, muito mais acessível do que na
primeira metade do século, mudara o mundo. E havia
muito a ser consertado! A começar pela Guerra Fria e a
ameaça, a ela intrínseca, de hecatombe nuclear, até os
regimes totalitários e truculentos, de esquerda e de direi-
ta, cujo radicalismo embaçava as perspectivas de desen-
volvimento de um capitalismo democrático assentado,
sim, nas leis de mercado, mas sensível ao social.

O mundo avançou muito, embora o novo século ainda
apresente imensos desafios à plenitude da paz e a um mode-
lo de desenvolvimento sustentável quanto ao meio ambien-
te, à preservação dos insumos naturais da produção e à erra-
dicação da miséria. Os principais elementos dessa equação

complexa são o passivo
social, o crescimento de-
mográfico e a expansão
dos meios de produção
em índices proporcionais
ao atendimento das duas
primeiras demandas.

Em outubro próximo,
em emblemática prima-
vera para nós, os 190 mi-
lhões de brasileiros e o
planeta em que vive-
mos, o mundo alcança-
rá a marca de 7 bilhões
de habitantes, segundo
projeção do Fundo de
População das Nações
Unidas (UNFPA). Até
2050, serão nove bi-

lhões de pessoas. Em meio às assimetrias regionais, o de-
safio é prover empregos (inclusive nos EUA e Europa),
saúde, salubridade ambiental, alimentos, água potável e
cidadania plena (aqui entendida como acesso às condi-
ções mínimas para uma vida com dignidade).

Aspecto comum a essas distintas variáveis e fator condi-
cionante ao sucesso da humanidade no enfrentamento de
todas essas demandas é a educação. Sem democratizar seu
acesso e a qualidade do ensino ministrado será impossível
ampliar a produtividade da Terra em proporções suficien-
tes para atender às necessidades de uma população 134%
maior do que os 3 bilhões de habitantes que a habitavam
nos anos 60. Impõe-se a Primavera do Ensino, que precisa
ser ainda mais influente nas transformações históricas do
que a de Praga e dos movimentos correlatos daquela época.

Sem conhecimento, o mundo será insustentável. So-
mente a adequada escolaridade (da infantil e fundamental
à pós-graduação, MBA e educação continuada) pode pro-
duzir novas gerações conscientes sobre a ecologia, planeja-
mento familiar e saúde; trabalhadores capacitados à nova
dimensão das atividades produtivas e a ocupar vagas não
preenchidas, para evitar o apagão de mão de obra como
ocorre hoje no Brasil; cientistas e pesquisadores compe-
tentes; lideranças políticas e empresariais capazes de gerir
a escassez, em um planeta desafiado pelo imperativo de
harmonizar produção e preservação ambiental.

É imensa, portanto, a responsabilidade das políticas
públicas e dos gestores das instituições de ensino de to-
dos os graus, particulares e estatais. Afinal, a viabilida-
de e a qualidade do futuro de nossa civilização come-
çam a ser delineadas nas salas de aula. ■

SEGUNDA-FEIRA

ECONOMIACRIATIVA

A Primavera do Ensino

Parcerias beneficiam
empresas nacionais
Guimarães vê as áreas de tecnologia, ciências exatas, agrárias
e médicas como as mais favorecidas pelo programa do MCTI

Somente a adequada
escolaridade
pode produzir
trabalhadores
capacitados à
nova dimensão
das atividades
produtivas, para
evitar o apagão de
mão de obra como
ocorre hoje no Brasil

JOÃO G. S. OMETTO
Vice-presidente do Grupo
São Martinho e coordenador
do Comitê de Mudanças
Climáticas da Fiesp

ENTREVISTA JORGE ALMEIDA GUIMARÃES Presidente da Capes
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 13.
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