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Auniversidade está
sob ataque e os
atacantes são in-
ternos e exter-
nos. Entre os “ini-
migos” externos,

um dos mais atuantes no mo-
mento é Peter Thiel, um impor-
tante executivo americano da
área de informática que oferece
bolsas para que estudantes
abandonem as universidades e
criem empresas nos Estados
Unidos e na Europa, onde já
existe, segundo ele, suficiente
tecnologia disponível.

Em países industrializados já
existe, de fato, muita tecnolo-
gia disponível, o que não signifi-
ca, contudo, que novos avanços
não estejam ocorrendo todos
os dias. O mesmo se aplicaria
aos países em desenvolvimento
na Ásia, na África e na América
Latina, que poderiam simples-
mente copiar o que deu certo
nos Estados Unidos, na Europa
e no Japão.

Essa visão imediatista e colo-
nialista de Peter Thiel encontra
aliados nos “inimigos” internos
das universidades públicas em
nosso país, com greves infindá-
veis baseadas, em geral, em rei-
vindicações corporativas, que
prejudicam não só estudantes,
como também as pesquisas em
andamento. Se vivesse no Bra-
sil, o executivo americano pro-
vavelmente apoiaria a greve e a
consideraria uma demonstra-
ção viva de que as universida-
des não são necessárias.

As ideias de Peter Thiel são
incorretas em número, gênero
e grau. Se fossem levadas a sé-
rio, matariam a “galinha dos
ovos de ouro” que é a pesquisa
científica, na qual se origina a
inovação tecnológica.

Cientistas, de modo geral,
são movidos por uma profunda
curiosidade intelectual de en-
tender como as coisas funcio-
nam. A glória, para eles, é conse-
guir estabelecer claramente a
relação entre causas e efeitos.
Essas descobertas podem ter
imensas consequências práti-
cas e resultar em ganhos finan-
ceiros. Raramente, no entanto,
isso é feito pelos próprios cien-
tistas, e sim por empreendedo-
res que põem em prática os seus
ensinamentos.

Pode parecer divertido e lu-
crativo fazer jogos eletrônicos,
iPads, Facebook, com as inúme-
ras variantes dos computado-
res de hoje, e se tornar bilioná-

rio. Sucede que esses desenvol-
vimentos só se tornaram possí-
veis com a invenção dos transis-
tores na década de 50 do século
passado, a qual não teria sido
possível sem a evolução da físi-
ca moderna nos anos 1930.

Além disso, nos países em de-
senvolvimento o problema não
é só copiar o que os países indus-
trializados fizeram antes, mas
escolher o que copiar. Para fazê-
lo é preciso haver cientistas ca-
pazes de entender a ciência e a
tecnologia moderna, que é o
que universidades normalmen-
te fazem. Em muitos casos, co-
piar não basta porque são neces-
sárias adaptações ao uso de ma-
teriais disponíveis nessas na-
ções e às condições locais.

Países como a China estão se
beneficiando extraordinaria-

mente desse modo de fazer as
coisas, combinando boas esco-
lhas com mão de obra barata. A
prioridade para a China não
tem sido o mercado interno,
mas o imenso mercado mun-
dial, onde os padrões de qualida-
de dos produtos consumidos
são elevados e existe competi-
ção. Daí a necessidade de usar
tecnologias modernas e tam-
bém o papel da inovação, cuja
função é descobrir a melhor ma-
neira – e a mais econômica – de
fabricar os produtos.

Não é o que está ocorrendo
no Brasil, onde o protecionismo
alfandegário dificulta a entrada
de produtos do exterior e a in-
dústria se concentra em aten-
der o mercado interno, que é pe-
queno, apenas cerca de 2% do
mercado mundial, abrindo mão
de competir nos 98% restantes,
como faz a China. Na ausência
de competição, a indústria na-
cional utiliza frequentemente
tecnologias obsoletas, por não
ter motivos fortes para inovar.
Quando as barreiras alfandegá-
rias caem, a indústria pode sim-
plesmente ser levada à falência,
como se deu em 1990 com a in-
dústria têxtil,quenão tinhaaces-
so à tecnologia moderna.

Qual o papel das universida-
des neste panorama?

Historicamente, o sistema
produtivo, tanto nos países in-
dustrializados como nas na-

ções em desenvolvimento, gera
demandas do setor universitá-
rio. As principais das quais são
as seguintes:

● A necessidade de garantir
acesso a novas matérias-primas
à medida que as tradicionais se
tornam difíceis de obter.

● A procura de novas solu-
ções, forçada pelas restrições
ambientais.

● Automatização crescente
dos processos industriais, que
resolve problemas de aumento
de produção, mas pode criar gar-
galos técnicos cuja solução exi-
ja inovações.

● Mudanças de padrões de
consumo e os desenvolvimen-
tos tecnológicos que eles pos-
sam exigir.

A competição é o grande mo-
tor da busca de inovações.
Quando ela não existe, o siste-
ma produtivo definha e morre.
Exemplo disso é o que ocorreu
na extinta União Soviética, on-
de os setores científicos e uni-
versitários que trabalhavam em
áreas em que o governo tinha
grande interesse – armas nu-
cleares e foguetes para lança-
mento de ogivas nucleares – fo-
ram privilegiados e tiveram
enorme sucesso. Já o desenvol-
vimento de produtos de consu-
mo que melhorariam as condi-
ções de vida da população ti-
nham baixa prioridade e baixo
envolvimento dos cientistas e
das universidades, e essa foi
uma das causas do desmorona-
mento do sistema soviético.

Daí a necessidade de manter
universidades de alto nível, isto
é, centros de estudos, pesquisas
einovação, como éfeito na Euro-
pahá quase mil anos.Sãoas gran-
des universidades de hoje, algu-
mas delas no Brasil, que produ-
zem as novas ideias e novas tec-
nologias que vão dar, amanhã,
origem a empreendimentos co-
merciais, e não o contrário. É
uma ilusão esperar que elas, por
si sós, modernizem o sistema
produtivo, mas precisam estar
preparadas para responder às
demandas da sociedade.

É por essa razão que qualquer
medida que leve à redução da
qualidade e do potencial das
universidades brasileiras, co-
mo a criação de cotas raciais,
por exemplo, é equivocada.
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P elo menos 2,8 mi-
lhões de pessoas
no Brasil usaram
cocaína de forma
inalada ou fumada
– via consumo de

crack ou de oxi – nos últimos 12
meses. Esses números transfor-
mam o País no segundo princi-
pal mercado consumidor de co-
caína do mundo, atrás só dos Es-
tados Unidos, onde 4,1 milhões
usaram cocaína no último ano.

Caso sejam considerados so-
mente os que consumiram
crack, o total chega a 1 milhão
de pessoas no País, o que torna
o Brasil o principal mercado
consumidor do planeta. Mas,
como os demais países pesqui-
sados não separam o consumo
de cocaína inalada e fumada, é
difícil apontar o tamanho do
mercado consumidor de crack
nas outras nações.

Os dados constam do 2.º Le-
vantamento Nacional de Álcool e
Drogas – o uso de cocaína e crack
no Brasil, divulgado recente-
mente pela Universidade Fede-
ral de São Paulo e pelo Instituto
Nacional de Ciência e Tecnolo-
gia para Políticas Públicas do Ál-
cool e Drogas. Foram ouvidas
4.607 pessoas com mais de 14
anos em 149 cidades.

Em relação ao mercado de co-
caína, o Brasil fica à frente até
mesmo de continentes intei-
ros, como a Ásia, onde 2,3 mi-
lhões de pessoas usaram cocaí-
na no mesmo período. No Rei-
no Unido, que ocupa a terceira
posição no número de consumi-
dores, há 1,1 milhão de usuários.

“Há 30 anos o mercado de co-
caína era quase inexistente. O
Brasil foi um dos países com
mais rápido crescimento do
consumo de cocaína”, diz o mé-
dico Ronaldo Laranjeira, organi-
zador do estudo. “Esse trabalho
mostra a necessidade de que ha-
ja um pensamento estratégico
capaz de desmontar essa rede”.

O mapa da dependência quí-
mica, dramático e assustador,
foi perfilado em excelente re-
portagem de Bruno Paes Man-
so, repórter do jornal O Estado
de S. Paulo. A trágica lideran-
ça do Brasil no mercado mun-
dial de entorpecentes traz gra-
víssimos problemas de seguran-
ça pública, saúde e assistência
social decorrentes do consumo
de drogas.

O hediondo mercado das dro-
gas está, de fato, dizimando a
juventude. Ele avança e vai cei-

fando vidas nos barracos da pe-
riferia abandonada e no auê dos
bares e boates frequentados pe-
la juventude abonada. Movi-
menta muito dinheiro. Seu po-
der corruptor anula, na prática,
estratégias meramente repres-
sivas. A prevenção e a recupera-
ção, as únicas armas eficazes no
médio e no longo prazos, recla-
mam um apoio mais efetivo do
governo e da iniciativa privada
às instituições sérias e aos gru-
pos de autoajuda que lutam pe-
la reabilitação de dependentes.

Não se faz jornalismo, nem
mesmo matéria de opinião, fe-
chado entre as quatro paredes
de uma redação ou circunscrito
ao rarefeito ambiente de um la-
boratório acadêmico. É preciso
ver, ouvir, apurar, sentir, refle-
tir e só então escrever. Nada su-
pera o realismo da velha e boa
reportagem. Com esse espírito,
movido pelo dever de obter in-
formação verdadeira, mergu-
lhei na pauta assustadora: a de-
pendência química.

Cabeça baixa, olhos cravados
no chão, coração encharcado de
dor. “Será que Deus ainda olha
para mim?” Paira no ar uma tris-
teza densa, que se pode cortar. A
falência da autoestima e o senti-
mento de culpa, à semelhança
de uma laje de chumbo, esma-
gam a alma. A cena, dura e forte,
retrata o day after de um adicto
de cocaína. O drama, tragica-

mente rotineiro no frio anoni-
mato da cidade sem alma, não é
um recurso ficcional. É real.
Tem nome e sobrenome, obvia-
mente preservados por motivos
éticos elementares. Recuperou-
se na Comunidade Terapêutica
Horto de Deus, em Taquaritin-
ga, no interior de São Paulo
(www.hortodedeus.org.br). Seus
olhos recobraram a luz da espe-
rança.Retomou os estudos, con-
cluiu a faculdade de Publicidade
e Propaganda e está batalhando.
Com a cabeça erguida e a digni-
dade resgatada. Sua história, pa-
recida com a de milhares de jo-
vens, deve ser registrada. E a
mão que o salvou, o Horto de
Deus, merece uma matéria.

Com gravíssimas dificulda-
des financeiras e sem nenhum
apoio dos governos, embora

não faltem falsas promessas de
ajuda de políticos oportunistas,
a entidade tem sido responsável
pela recuperação de inúmeros
dependentes químicos. Os go-
vernos não se dão conta de que o
trabalho dessas instituições re-
percute diretamente na qualida-
deda segurança pública e nocus-
to da saúde. Elas rompem o cír-
culo vicioso das drogas e criam
o círculo virtuoso da recupera-
ção e da ressocialização.

Conversei com internos do
Horto de Deus. Ao contrário,
por exemplo, dos que defen-
dem a descriminalização das
drogas e proclamam o caráter
supostamente inofensivo da
maconha, todos afirmaram que
o primeiro baseado foi o passa-
porte para as drogas mais pesa-
das. T. K. M., de 22 anos, fumou
seu primeiro cigarro de maco-
nha com 12 anos. Com 16 anos já
tinha mergulhado na cocaína.
Chegou à comunidade terapêu-
tica dominado pela dependên-
cia do crack. Recupera-se bem,
resgatou valores e recuperou a
esperança. “Agora eu sonho
com o futuro. Antes vivia só pa-
ra as drogas.” Seus olhos têm
brilho. Um belo exemplo do
que pode fazer um bom traba-
lho de recuperação.

As comunidades terapêuti-
cas, bem como as demais insti-
tuições idôneas que trabalham
na recuperação de adictos, po-
deriam, por exemplo, receber
recursos provenientes do Fun-
do Nacional Antidrogas e do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). Se-
ria uma providência inteligen-
te. É sempre melhor apoiar o
que já funciona, e bem, do que
cair na tentação de criar novas
estruturas.

O governo da presidente Dil-
ma Rousseff precisa olhar o tra-
balho das comunidades tera-
pêuticas com seriedade. Elas
são, de fato, as grandes parcei-
ras no cerco ao submundo das
drogas. Impõe-se um decidido
apoio às entidades idôneas que
batalham pela recuperação dos
dependentes. Afinal, um adicto
recuperado é o melhor aliado
na luta contra as drogas.
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Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Drogas, trágica
liderança

Fórum dos Leitores

Para que servem
as universidades

POLÍTICA ECONÔMICA
Desoneração

Sr. Mantega, li, estarrecido, em
destaque na primeira página do
Estado de 14/9: Imposto de 25 se-
tores é reduzido e governo estuda
mais medidas. Desculpe-me, sr.
ministro, mas quanto à desonera-
ção da folha de pagamento não se
trata de imposto, e sim de contri-
buição social. No ano 2000 suge-
ri a vários deputados, via e-mail,
que se substituísse a contribuição
social por uma alíquota sobre a re-
ceita bruta das empresas, bancos,
financeiras, administradoras de
cartão de crédito e tudo o mais
que faz parte do PIB, inclusive
das receitas brutas da União, dos
Estados e municípios. Falei em re-
ceita bruta porque há muitas em-
presas que apresentam receitas fi-
nanceiras – de aluguéis, de divi-
dendos e outras – maiores que o
faturamento. E lembrei, naquela
oportunidade, que muitas empre-
sas e bancos com alta tecnologia
não têm muitos empregados, dei-

xando de contribuir para a Previ-
dência Social. São as máquinas
substituindo o homem, em prejuí-
zo da Previdência, dos aposenta-
dos e pensionistas. Com esse atra-
so de dez anos, muitas indústrias
foram para o exterior e nosso cus-
to ficou alto, quebrando muitas
de nossas empresas, principal-
mente da área industrial.
JOSÉ MARIA GONÇALVES
josemagoncalves@ig.com.br
Santos

Está óbvio que a substituição do
recolhimento de 20% da folha de
pagamento ao INSS por 1% ou
2% do faturamento não inclui a in-
dústria da construção civil, pois o
custo da mão de obra ainda repre-
senta algo em torno de 46% no
preço do produto final. Seria que-
rer muito de um governo que es-
ta aí há 11 anos e 8 meses se mos-
trando notoriamente perdulário.
FRANCISCO JOSÉ SIDOTI
fransidoti@gmail.com
São Paulo

Inconstitucionalidade

Redução de impostos para 25 se-
tores, na minha modesta opinião,
é benefício escandalosamente in-
constitucional, que agride o prin-
cípio da igualdade tributária, con-
forme o artigo 150, inciso II, da
Constituição federal de 1988.
SERGIO S. DE OLIVEIRA
ssoliveira@netsite.com.br
Monte Santo de Minas (MG)

Petrobrás x PDVSA

Mesmo sem a certeza da parceria
com a PDVSA a Petrobrás já com-
prou os equipamentos para pro-
cessar óleo venezuelano (13/9,
B10). Isso apenas mostra o custo
ideológico que os brasileiros pa-
gam por eleger pessoas sem com-
promisso com a Nação, em nome
dos interesses partidários. Para
ajudar governantes populistas e
torturadores, o desgoverno popu-
lista lulopetista os vem premian-
do, usando a Petrobrás: 1) Refina-

rias na Bolívia, com indenizações
subavaliadas; 2) construção de
terminal marítimo em Cuba, com
recursos exclusivos da Petrobrás,
somando-se mais de US$ 450 mi-
lhões; 3) construção da Refinaria
Abreu e Lima (Rnest), com cus-
tos estratosféricos (segundo o Es-
tadão, aumentou mais de dez ve-
zes), bancando a participação da
PDVSA de 40%, que até o mo-
mento não gastou um único cen-
tavo – e é bom que se diga: eles
não têm recursos nem condições
para bancar a sociedade, e vamos
acabar engolindo tal sociedade
sem que ponham absolutamente
nada. É esperar pra ver. Enfim, se-
rá que não podemos iniciar um
processo de consulta e colhimen-
to de assinaturas para ações crimi-
nais contra essa “gangue” que se
apossou das decisões nacionais e
age livremente como se nossa re-
presentante fosse, para premiar
com recursos do Tesouro (do po-
vo brasileiro) essa bandidagem
ideológica de nossos vizinhos
quinto-mundistas? Precisamos
agir, e urgentemente.

HAROLDO EUSTAQUIO ROCHA
haroldoerocha@ig.com.br
São Paulo

Uma nova Itaipu

A Rnest já adquiriu os equipamen-
tos para o óleo mais pesado da
PDVSA. Nosso parceiro bolivaria-
no não aportou ainda nem um mí-
sero centavo. E por que o faria?
Pacientemente a Petrobrás aguar-
da, mesmo porque não partirá de
lá nenhum ato que possa ser con-
siderado um insulto às práticas
venezuelanas. Nossa diplomacia
estará por demais envolvida no
objetivo da conquista da lideran-
ça latino-americana e tampouco
vai melindrar o novo integrante
do Mercosul. As garantias bancá-
rias – vejam bem, não o dinheiro
da PDVSA – virão um dia, quando
menos se espera. E há garantias
melhores que o sorriso do sr. Hu-
go Chávez? Graça Foster diz que
a companhia aprendeu a lição, se-
ja lá o que isso possa significar. Pe-
lo andar da carruagem, desenha-

se uma nova Itaipu. Num cenário
pessimista, o Brasil bancará tudo
e recuperará o investimento num
horizonte de tempo inflado, du-
rante o qual ouvirá placidamente
os protestos contra suas práticas
imperialistas vindos de um parcei-
ro esperto. Importaremos aquele
óleo, pagando caro, num momen-
to em que não faltará petróleo na-
cional. Faltará capacidade de refi-
no, já que metade da capacidade
da Rnest estará amarrada a uma
ilusão megalomaníaca. Mas isso
não tem importância. Ou tem?
ALEXANDRU SOLOMON
alex101243@gmail.com
São Paulo

Energia elétrica

Em período eleitoral o governo
produz notícias boas para agra-
dar ao eleitorado, tal qual essa da
redução no custo da energia elé-
trica. Por que só agora? Há quan-
to tempo a Fiesp já vinha batendo
nesse assunto? Mas o fundamen-
to disso é caçar votos e demolir
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Impõe-se um decidido
apoio às entidades
idôneas que lutam pela
recuperação de adictos

Elas produzem ideias e
tecnologias que dão
origem a novos
empreendimentos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.
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