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» RENATA MARIZ

E
les ainda são poucos em
relação à população to-
tal. Representam me-
nos de 0,5% dos brasi-

leiros, mas têm nas mãos uma
parcela grande de responsabi-
lidade no desenvolvimento
científico e tecnológico do
País. Ainda longe dos índices
das nações desenvolvidas, o
número de mestres e doutores
por aqui não para de crescer.
De 1996 a 2011, a formação de
pós-graduados se expandiu
em cerca de 10% ao ano. São
517 mil profissionais com cur-
so de mestrado e 188 mil com
título de doutor, atualmente.
O Distrito Federal ocupa o to-
po do ranking da elite intelec-
tual brasileira, com o maior
número de pós-graduados em
relação ao número de habi-
tantes entre todas as unidades
da Federação.

A capital  do País tem 18
mestres e 5,4 doutores por
grupo de mil habitantes – pra-
ticamente o dobro do Rio de
Janeiro, que ocupa a segunda
posição, com 9,2 mestres e 3,6
doutores por mil habitantes.
As instituições privadas já
respondem por 20% da for-
mação de mestres no País. As
quatro áreas de conhecimen-
to mais procuradas nesses
programas são humanas
(17,1% dos formados), ciên-
cias sociais aplicadas (15,5%),
saúde (14,7%) e as engenha-
rias (12,8%). Os números, com
base em dados oficiais, fazem
parte de uma pesquisa divul-
gada ontem pelo Centro de
Gestão e Estudos Estratégi-

cos, uma organização não go-
vernamental sem fins lucrati-
vos que atua em projetos de
desenvolvimento científico. 

Para Mariano Francisco La-
plane, presidente da ONG, o
estudo mostra que o cenário
atual é positivo, embora revele
muitos desafios. "Vemos hoje
que as engenharias estão na
quarta posição em relação aos
cursos que mais formam mes-
tres. Em 1996, era a segunda
maior demanda. Então, é pre-
ciso incentivar essa área do
conhecimento, assim como as
exatas, responsáveis por 8%
dos títulos de mestre, para que
o Brasil se desenvolva melhor
e tenha competitividade",
aconselha.

A boa colocação do DF no
ranking de mestres e doutores,
segundo Laplane, tem a ver
com o alto nível de exigência
do mercado de trabalho local.
"Sobretudo a administração
federal, as agências e outros
órgãos situados na cidade, que

necessitam de mão de obra
muito qualificada", exemplifi-
ca. A pesquisa mostrou, entre-
tanto, que, a despeito de um
crescimento de 10% ao ano no
número de pós-graduados, o
Brasil ainda está longe dos paí-
ses mais avançados na educa-
ção. Em 2010, o número de
doutores aqui correspondeu a
25% da quantidade de estu-
dantes que concluíram o pro-
grama nos Estados Unidos.

Para Célio Cunha, especia-
lista em educação e consultor
independente para a Organi-
zação das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cul-
tura (Unesco), o ritmo brasi-
leiro de formação respeita a
realidade do País. "É preciso
lembrar que a nossa primeira
universidade foi aberta em
1920. Países europeus já con-
tavam com essas instituições
na Idade Média. Os Estados
Unidos, no século 16. Precisa-
mos melhorar, mas considero
que estamos no caminho cer-

to", elogia Cunha. Ele mencio-
na o Ciência sem Fronteiras —
programa do governo federal
que concede bolsas a universi-
tários em outros países — e as
parcerias entre universidades
brasileiras e estrangeiras co-
mo boas iniciativas. 

A pesquisa não se restringiu
a avaliar a pós-graduação pelo
viés numérico. A qualidade
também foi medida. O resulta-
do da consolidação dos dados
disponíveis mostra que 40%
dos programas de mestrado
no Brasil têm conceito 3 da
Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes) – em uma esca-
la que vai até 7. Cursos com
nota 1 e 2 não são permitidos.
"Ter 3 é estar no padrão míni-
mo de qualidade dentro de um
sistema muito rigoroso. Não
significa que essas formações
são ruins", diz Laplane.

Ele não vê relação entre o
desempenho dentro do limi-
te permitido e a  expansão
das instituições particulares
de ensino que oferecem pós-
graduação . "As (escolas) pri-
vadas têm um papel impor-
tante no fomento dos mes-
trados e doutorados. O que
me preocupa é que, pela pró-
pria natureza, essas institui-
ções têm um foco em huma-
nas,  em ciências sociais,
áreas que não demandam
grandes investimentos em
laboratórios, insumos. O pa-
pel de formar pós-graduados
nas áreas mais sensíveis e es-
tratégicas ficam mesmo com
as universidades públicas,
sobretudo as federais, que
precisam de incentivos".

Levantamento mostra
avanço da pós-graduação
Desde 1996, o número de mestres e doutores no País cresce 10% ao ano, mas 
ainda estamos longe de nações desenvolvidas, que apresentam índices maiores
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Os assassinatos de traba-
lhadores rurais cresceram
24% em 2012, em compara-
ção a 2011. Os dados foram
publicados ontem pelo rela-
tório Conflitos do campo –
Brasil 2012, da Comissão Pas-
toral da Terra (CPT), organis-
mo ligado à Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB).  A CPT chamou a
atenção para o agravamento
da violência na zona rural.
Foram 36 mortes e 77 tentati-
vas de assassinatos, em 2012,
102% a mais do que no ano
anterior. O levantamento da
CPT destaca os casos das
mortes pela disputa por ter-
ras nas regiões Norte (17),
Nordeste (11), Sudeste (7) e
Centro-Oeste (1).

Rondônia lidera a lista de
assassinatos no campo, com
um total de oito; seguido pelo
Pará (6); Rio de Janeiro (4); e,
com três mortes, cada, os es-
tados do Maranhão, Paraíba,
Pernambuco e Minas Gerais.
"Dos assassinados, 50% eram
lideranças em suas comuni-
dades e 20% já tinham sofrido
ameaças", revela Antônio Ca-
nuto, da Coordenação Nacio-
nal da CPT. A entidade entre-
gou à Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da
República (SDH-PR), em 2011,
um dossiê onde chamou aten-
ção para a concretização das
ameaças de morte.

"Matar trabalhador sem
terra é igual a matar bicho do
mato: fica por isso mesmo. A
impunidade alimenta a vio-
lência que está por aí", criti-
ca Canuto. Entre 1985 e 2012,
os 1.645 assassinatos regis-
trados pela CPT foram reuni-
dos em 1.239 processos no
Judiciário.  Entretanto, so-
mente 101 desses casos fo-
ram julgados, ou seja, 8,1%
do total.  E apenas 22 man-

dantes e 79 executores dos
crimes foram condenados.

Julgamento

No início do mês, o julga-
mento dos acusados do assas-
sinato do casal de extrativistas
Maria do Espírito Santo e José
Claudio Ribeiro acabou por
condenar dois executores do
crimes, Lindonjonson Silva
Rocha e Alberto Lopes do Nas-
cimento, mas inocentou o
acusado de ser o mandante,
José Rodrigues Moreira. A de-
cisão revoltou a comunidade
rural de Nova Ipixuna (PA),

onde viviam as vítimas.
Em sua 28ª edição, o relató-

rio mostra que 58,3% das mor-
tes e 84,4% das tentativas de
assassinato contabilizados em
2012 ocorreram na Amazônia
Legal. "Até 2005, os grupos
atingidos pela violência eram
os sem terra e os assentados. A
partir de 2006, passam a ser as
populações tradicionais, como
os índios, quilombolas, possei-
ros e ribeirinhos", analisa Car-
los Walter Porto, professor de
geografia da Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF). Ao
analisar os dados da CPT, o
geógrafo chama a atenção pa-

ra o crescimento da violência
durante os recentes governos
petistas. "O governo Lula teve
os maiores índices de conflito
de terra. O governo Dilma si-
naliza um novo aumento. Os
dados não mentem".

Nova áreas

Segundo Porto, o avanço da
soja e da cana-de-açúcar sobre
áreas de pastagens obrigou os
pecuaristas a procurarem no-
vas áreas, e as vítimas deste
processo são as comunidades
tradicionais. "As terras ocupa-
das por populações tradicio-
nais são as mais cobiçadas pelo
agro e hidro negócios, por se-
rem as mais fáceis de serem to-
madas. Embora ocupem os es-
paços há décadas, não possuem
documentos que comprovem a
posse e propriedade", explica
Dom Tomás Balduino, um dos
fundadores da CPT.

Para Balduino, o espírito
daqueles que reivindicam o
direito à terra é de paz. "O pes-
soal não quer briga, quer terra
para viver e conviver. Do ou-
tro lado, do agro e hidro negó-
cios, aliados do governo, acho
que o negócio vai se compli-
car cada vez mais", alerta. Em
2012, 60% das mortes causa-
das por conflitos foram de
membros de comunidades
tradicionais, como índios ou
quilombolas.

O deputado federal Padre
Ton (PT-RO) critica o avanço
do agronegócio não só sobre
as terras, mas sobre a política
nacional. "Essas forças con-
servadoras crescem nos três
poderes, sobretudo no Legis-
lativo, onde têm 214 deputa-
dos. Corremos o risco de ver-
mos mudanças na calada da
noite para retirar direitos de
trabalhadores. A bancada ru-
ralista pressiona o governo,
que é de esquerda, mas que se
acovarda".

As escolas privadas têm foco em humanas,
ciências sociais, áreas que não demandam
grandes investimentos. O papel de formar
pós-graduados nas áreas mais sensíveis e
estratégicas fica mesmo com as
universidades públicas, sobretudo as
federais, que precisam de incentivos.”

Mariano Francisco Laplane
Presidente da ONG
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Na semana passadas o presidente do PT, Ruy Falcão, divul-
gou no Twitter o aviso de que, em breve, Lula e Dilma partici-
parão de um grande ato no Recife. Num "banner" anexo, Lula,
ainda de barba, acena da janela de um trem, valendo-se do
verso da canção de Simone: "Pode se preparar porque eu tô
voltando". Ou seja: Lula, que até há pouco tempo ainda dizia
acreditar numa recomposição com o governador Eduardo
Campos, já conclui que ele será mesmo candidato contra Dil-
ma e resolveu enfrentá-lo em casa, no estado onde também
nasceu. Mesmo que o pretexto para o ato seja celebrar os 33
anos do partido e os 10 anos no poder.

Pernambuco é uma esquina estratégica para o PT no Nor-
deste. Foi lá que Dilma tirou quase 11 milhões de votos dos 12
milhões que teve de frente sobre José Serra, do PSDB, em 2010.
Lula, nascido em Garanhuns, investiu muito no estado por ra-
zões telúricas e por afinidades políticas com Eduardo. Agora,
em campos opostos, tudo indica uma luta renhida entre eles
pelos votos do Nordeste, e de Pernambuco em particular. O
governador, embora forte em seu estado, não é tido, ainda, co-
mo uma forte liderança em toda a região. Aécio Neves, que
também fará suas investidas nordestinas, diz não temer nem
Lula nem Campos pelo fato de terem nascido lá. Tasso Jereis-
sati costuma dizer, conta ele, que o último líder nordestino
que tivemos, com influencia sobre toda a região, foi Padre Cí-
cero Romão Batista.

O PT está dividido e fragilizado no estado desde a eleição
municipal do ano passado, quando rachou e facilitou a vitória
do candidato de Campos. Rompida a aliança com o PSB, não
tem ainda um candidato próprio para concorrer ao governo. Já
o governador teria preferência por seu secretário Tadeu Alen-
car, e conta ainda com a alternativa do senador Armando Mon-
teiro, do PTB, que o tem ajudado muito nos contatos com o
grande empresariado nacional. Há algumas semanas o sena-
dor petista Humberto Costa vem advertindo o PT para a im-
portância de "arrumarem a casa". Pediu a Ruy Falcão a inclu-
são do Recife no programa de seminários da celebração petista
e tem enfatizado a necessidade da unificação local. "Eu conti-
nuo achando que devíamos manter esta aliança que fez tanto
bem ao Brasil e a Pernambuco. Se não for possível, respeitare-

mos a decisão do
governador mas
precisaremos ter
nosso candidato",
diz ele.

A primeira ta-
refa de Lula será,
agora, juntar os
cacos do PT local
e construir uma
candidatura com-
petitiva para ga-
rantir palanque a
Dilma na toca de
Eduardo. Depois,
atuar como ar-
queiro dela na
campanha, o que
fará não só em
Pernambuco. Está
é uma ação que
está posta para os
próximos dias,
embora o evento
ainda não tenha
data marcada. Se
Lula não tem mais
ilusões quanto à

repactuação com Eduardo, agora só falta mesmo ele tirar o PSB
do governo Dilma. Mas isso, Eduardo não decide sozinho. Os
irmãos Cid e Ciro Gomes, do Ceará, que apoiam a reeleição de
Dilma, embora digam que vão acatar a decisão do partido, não
querem esta decisão antes do final do ano. E assim, a campa-
nha segue esquentando, nos estados como no plano nacional.

Direito à verdade
A partir de maio, a Comissão da Verdade terá apenas um

ano para concluir seus trabalhos e apresentar o relatório final.
Como até agora os resultados são escassos, há desejo, embora
não consenso, sobre um pedido de prorrogação à presidente
Dilma. O que a Comissão apurou demais relevante era sabido:
Rubens Paiva foi preso pelo DOPS antes de sumir e Vladimir
Herzog não se matou, morreu sob tortura. A Comissão aju-
dou, jogou luz sobre os dois casos mas a verdade era conheci-
da. Para o segundo semestre, o conselheiro Claudio Fonteles
promete novidades sobre a matança o Araguaia mas o déficit
continuará grande.

Se a prorrogação for pedida e atendida, a Comissão podia
começar reorganizando sua estrutura e ajeitando as lentes de
seu foco. É simples. A verdade sobre os crimes da ditadura
tem três focos. 1. Quantos e quais são os brasileiros desapare-
cidos; 2. Quem, do outro lado, compunha a cadeira de co-
mando do terror de Estado; 3. Qual foi o papel do regime bra-
sileiro na Operação Condor. Os comandantes e seus executo-
res não serão presos. Uns estão mortos, os vivos estão prote-
gidos pela Lei da Anistia. Mas se toda a verdade não for reve-
lada, o Estado não poderá assumir sua responsabilidade e pe-
dir desculpas públicas, como ocorreu em outros países que
enfrentaram a questão.

Nova exibição
A história do mensalão é um filme que passa muitas vezes.

Agora, na fase de recursos, a fita será novamente exibida, com
todos os detalhes. Na democracia, com a qual os ministros de-
monstraram tanta preocupação no julgamento, os recursos
são previstos como parte do direito de defesa. Mas começa a
circular nas mídias certo alarido, como se os embargos fossem
meras manobras jurídicas, e não o exercício de uma prerroga-
tiva, válida para todos. Um grande número de advogados pas-
sará noites lendo o volumoso acórdão para encontrar as fissu-
ras de cada voto, que dizem existir. Mas a esperança de que a
presidente nomeasse o novo ministro do STF em tempo de fa-
zer diferença na corte, isso acabou. A diferença pode ser Teori
Zavascki.

Lula na toca
de Eduardo

Resignado ao fato
de que o
governador
pernambucano
será mesmo
candidato contra
Dilma Rousseff, o
ex-presidente
Lula está disposto
a enfrentá-lo em
casa
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Crescem mortes no campo

Para Canuto, assassinar sem-terra é como matar bicho do mato
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A11. 




