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O crescente quadro da violência
em São Paulo, fator que gera medo na
sociedade e insegurança para as em-
presas e investimentos, tem desafia-
do antigo axioma sociológico, o de
que a exclusão é a grande causadora
da criminalidade. Entretanto, o Brasil
é hoje um dos países com a menor
taxa de desemprego e promoveu, nos
últimos dez anos, um significativo
processo de ascensão socioeconômi-
ca da população, sem precedentes
em nossa história recente. Este é um
quadro ainda não alterado pelos
problemas mais recentes que en-
volvem nossa economia.

Assim, são surpreendentes e inusi-
tados os números que acabam de ser
divulgados pela Secretaria da Segu-
rança Pública do Governo do Estado
de São Paulo, constitucionalmente
responsável pelo comando da Polícia
Militar e da Civil: os latrocínios quase
dobraram na capital paulista,
subindo de 22 casos, no primeiro
trimestre de 2012, para 40, no mesmo
período de 2013; os homicídios au-
mentaram 18%, passando de 258 para
305; os estupros foram agravados em
26%, de 688 para 867. Também cresce-
ram as ocorrências de roubos e furtos
em geral, incluindo veículos.

Infelizmente, esse recrudescimen-
to da criminalidade, agravado pelo
maior crescimento dos casos envol-
vendo violência, não se restringe à
cidade de São Paulo. É um fenômeno
que atinge todo o território paulista.
De janeiro a março deste ano, regis-

traram-se 1.189 homicídios dolosos
no Estado inteiro, um aumento de
10% em relação às 1.078 ocorrências
verificadas em igual período de 2012.
Os latrocínios saltaram 18,8%,
chegando a 101 casos e os estupros
foram 9,5% mais numerosos, chegan-
do a 3.356 casos, em apenas três
meses. Também ocorreram, no perío-
do, 59.260 roubos.

Procurei sintetizar esses dados em
apenas dois parágrafos, para facilitar

a análise estatística e procurar con-
tribuir para uma reflexão sobre esses
assustadores números. Não somos
uma nação em guerra ou mergulhada
em sublevações e conflitos sociais.
Temos uma democracia que se
mostra estável e instituições fortes,
que têm tratado de modo civilizado,
nos ditames da lei, problemas ligados
à corrupção, crimes do colarinho
branco e outras questões persistentes
no cenário nacional.

Nada justifica esse aumento da
criminalidade em São Paulo, que
parece ter entrado numa curva as-

cendente, cuja evolução dá-se em
proporções e velocidade cada vez
maiores. As evidências indicam a ex-
istência de um problema fora dos
padrões. É um instigante desafio para
as autoridades competentes, a ser
vencido com urgência, pois a situ-
ação é muito grave.

Raramente abordo tais questões
em meus artigos, a maioria deles
voltada às analises econômicas e à
gestão empresarial. No entanto, o

crime e a violência, quando passam
de certos limites tornam-se, sim,
temas correlatos à economia, conver-
tendo-se em fatores com direto im-
pacto nos investimentos, confiança
dos empresários e custeio das empre-
sas, pois segurança privada é muito
onerosa. 

Ademais, contribuir para a reflexão
sobre temas relativos aos interesses
maiores da sociedade é um dever de
cidadania. Estamos diante de uma
situação que merece a máxima e pre-
mente atenção e comprometimento
das autoridades responsáveis.

LUIZ OSWALDO NORRIS ARANHA

O
s americanos usam uma expressão
mais incisiva que é turning point. Em
português não há uma boa tradução,
talvez pela atávica tendência de aco-
modação, sem mudanças drásticas.
Porém vê-se que o Brasil atravessa mo-
mento que exige profunda alteração
em sua estrutura, tanto no campo

econômico, como no político e no social. 
Neste último houve flagrante evolução que pressiona os

outros dois, seja pelo maior esclarecimento das pessoas,
com o rádio e a televisão e agora com a internet, seja pelos
programas governamentais de alfabetização e de garantia
para renda mínima. Ainda é insuficiente e o País possui
imenso contingente de pobres e até de miseráveis, mas se
deve pensar que melhorias advirão se a Economia pro-
gredir. 

O aumento da renda dos pobres e seu maior esclareci-
mento pressionam a Economia e a Política. Infelizmente,
pelas atuais regras eleitorais, os
votos se dão com desleixo e
muitos eleitos não são dignos
dos mandatos. Urge reformar,
mas o debate não avança, pois é
conduzido por parlamentares
que não desejam mudanças, as
quais poderiam leva-los à der-
rota. 

A Reforma Política é essen-
cial e com ela se poderá con-
duzir o progresso nacional de
modo sustentável. É indiscutív-
el que cabe reduzir a influência
do poder econômico que elege
indivíduos comprometidos e,
portanto, com frágil condição ética, bem como que se evite
que os eleitores escolham candidatos sem antes bem refle-
tir, seja educando-os ou acabando com o voto obrigatório.

Note-se que pessoa desligada da realidade nacional e da
qualidade dos candidatos, ao ser obrigada a votar, acaba es-
colhendo mal, não se vinculando com o futuro da Nação.
Todavia, essas mudanças, embora da maior relevância, têm
inúmeras propostas sobejamente conhecidas que emper-
ram apenas pela imobilidade parlamentar. 

Cabe avançar mais na vertente econômica, pois muita
coisa pode ser feita sem que se altere o panorama político.
Porém, para isso, é necessário lembrar que a política não é
feita apenas pela gestão da Nação, mas em seu sentido
maior é a afirmação da soberania frente aos demais países.
É preciso deixar claro se os brasileiros querem deixar de faz-
er parte do terceiro mundo e se dispõem a trabalhar em di-
reção ao primeiro.

Exemplo claro da submissão nacional se deu quanto à FI-
FA, essa entidade impondo a mudança de leis brasileiras e

assumindo a administração dos estádios, agindo como um
Estado independente dentro da Nação, contratando multi-
nacionais para fornecer alimentos durante os jogos. Na
Economia a situação internacional é preocupante. 

Os Estados Unidos se recuperaram devagar. A Comu-
nidade Européia passa de um susto para outro e a China já
desacelera. O capital estrangeiro deve ser bem vindo, mas
não pode comandar a Economia Brasileira. É inaceitável
que aventureiros ingressem no País e recebam financia-
mentos do BNDES, com recursos do povo brasileiro. O Ban-
co deveria voltar a apoiar exclusivamente as empresas de
capital nacional.

Estas precisam que o Governo estabeleça estratégia de
apoio ao seu crescimento (ou recuperação), sobretudo no
setor industrial que tem maior valor agregado. Não cabem
as benesses, mas o suporte objetivo. Hoje o Brasil se dedica
muito mais ao setor agropecuário, aproveitando-se de suas
boas condições geográficas, e caminha de volta à subalter-
na condição de colônia. 

O panorama internacional, aparentemente desfavorável,
irá obrigar que ocorra a reversão desse enfoque. Por outro

lado, o papel das empresas estatais está definido, mas
muitas pedras são colocadas em seu caminho. Por exemplo,
a Lei 8666 parte do princípio que os gestores públicos são
incompetentes ou desonestos e cria grande obstáculo para
a administração. 

Com essa Lei perde-se em agilidade e os preços de com-
pra se elevam, enquanto não se impedem as maracutaias. O
certo é dar autonomia aos administradores públicos e puni-
los com imenso rigor quando cometerem erros graves.
Grande parte dos gestores das empresas privadas é oriunda
da área estatal, cevados no Governo. 

Porém a maior prioridade é o desenvolvimento. A in-
flação deve ser contida em níveis razoáveis, mas é um com-
plemento da estratégia nacional. A presidente Dilma Rouss-
eff dá indícios de que esse é seu objetivo, desligado das im-
posições do FMI. Nas próximas eleições gerais o assunto
será debatido. Pedindo desculpa pelo galicismo, está na ho-
ra do turning point, mas é preciso o engajamento de todos
brasileiros.

Momento para mudar

O paradoxo entre o crime e o emprego

A evolução do
ensino superior
no Rio de Janeiro
WANDERLEY DE SOUZA
PROFESSOR TITULAR DA UFRJ. MEMBRO DA ACADEMIA BRASILEIRA 
DE CIÊNCIAS E DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Por muitos anos, desde a vinda de D. João VI para o Brasil
e ao longo do período imperial, bem como durante todo o
período em que a cidade do Rio de Janeiro foi a capital de
república, era consenso ser a cidade a capital da cultura, da
ciência e da educação do país. No campo educacional o
colégio Pedro II e a Universidade do Brasil, atual Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, eram exemplos para todo o
País. Colégios mantidos por ordens da igreja católica, como
o São Bento e o Santo Inácio, eram referências nacionais. No
campo da Ciência o Rio de Janeiro concentrava o primeiro
parque científico do País. Graças a instituições como a UFRJ,
o Instituto Oswaldo Cruz, o Jardim Botânico, o Museu Na-
cional, o Observatório Nacional, o Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas, entre outras.

Com a mudança da capital para Brasília em 1960 gradual-
mente o Rio de Janeiro foi perdendo investimentos e sua
posição de vanguarda nas áreas da educação e da Ciência foi
perdendo fôlego. Creio mesmo que esta perda só não foi
maior pela manutenção no Rio de Janeiro de instituições de
grande prestígio, como as Academias Brasileira de Letras
(ABL), de Ciências (ABC) e a Nacional de Medicina (ANM).

No que se refere à atividade científica, medida tanto pelo
número de grupos de pesquisa, reconhecidos pelo CNPq,
como pela produção de artigos publicados em revistas de
circulação intestinal, os dados existentes indicam perda
gradual de liderança do Estado do Rio de Janeiro. Tivemos
um crescimento da ordem de 2,4 vezes no número de grupos
de pesquisa instalados no estado, que passou de 1.386, em
1995, para 3.313, em 2010. Cabe ressaltar, no entanto, que a
participação percentual do Rio de Janeiro neste indicador a
nível nacional caiu de 19,1% para 13,2% no mesmo período

No que se refere à publicação de artigos científicos, am-
pliamos o número de artigos de 1.134, em 1995, para 5.112,
em 2010, uma ampliação de 4,5 vezes. Este crescimento rep-
resenta quase o dobro do ocorrido com o número dos gru-
pos de pesquisa, sugerindo que houve uma ampliação da
produtividade média dos
grupos. Mais uma vez, no
entanto, a participação per-
centual do estado no
número global de artigos
publicados caiu de 22% em
1995 para 13,4% em 2010. 

No Brasil, esta produção
científica se origina princi-
palmente nas universi-
dades públicas. A institu-
ição fluminense mais pro-
dutiva, a UFRJ, caiu no
ranking nacional da segun-
da para a quarta posição no
mesmo período, ficando
atrás da USP, UNESP e UNI-
CAMP.

No que se refere à quali-
dade do ensino, os dados
de 2011 também não são
animadores. Em relação ao
ensino superior, os dados
divulgados recentemente
pelo INEP quanto ao Índice
Geral de Cursos (IGC), que
analisa a qualidade dos cur-
sos de graduação e de pós-
graduação, não aponta
nenhuma das universi-
dades fluminenses entre a
dez primeiras do país. A
melhor posicionada, a Uni-
versidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy
Ribeiro (UENF), ocupou a décima primeira posição em nível
nacional.

Em relação ao ensino médio, os dados do ENEM 2011
mostram três escolas privadas fluminenses (São Bento,
Cruzeiro-Centro e Santo Agostinho) entre as dez com mel-
hor desempenho no país. A melhor posição entre as escolas
públicas coube ao Colégio de Aplicação da UERJ, a Escola
Politécnica Joaquim Venâncio, da Fiocruz, e ao Colégio Pe-
dro II-Humaitá, que ocuparam a vigésima sete, quadragési-
ma sétima e nonagésima nona posições, respectivamente.
Nenhuma escola pública estadual se posicionou entre as
duzentas melhores colocadas no país. Já os dados de 2012
mostram apenas o Colégio São Bento na décima posição.

No que se refere ao ensino fundamental, a posição do Rio
de Janeiro mostra alguns sinais de recuperação. Os dados do
IDEB 2011 apontam para seis e nova escolas na cidade do
Rio de Janeiro entre as cinquenta primeiras no país nos anos
iniciais e nos anos finais, respectivamente.

Estes dados apontam no sentido de que a comunidade
acadêmica, no seu sentido mais amplo, precisa se encontrar,
refletir, discutir e propor medidas que revertam uma
tendência que me parece clara de perda gradativa da lider-
ança na formação de recursos humanos. Cabe lembrar, que
nos últimos quinze anos houve uma clara recuperação da
atividade econômica que por um lado é geradora de riqueza
e por outra, demanda a formação de recursos humanos de
alta qualidade em diferentes áreas para que o crescimento
econômico seja sustentável.

A comunidade
acadêmica, no seu
sentido mais
amplo, precisa se
encontrar, refletir,
discutir e propor
medidas que
revertam uma
tendência que me
parece clara de
perda gradativa
da liderança na
formação de
recursos
humanos

A maior prioridade é o desenvolvimento. A inflação deve 
ser contida em níveis razoáveis, mas é um complemento 
da estratégia nacional. A presidente Dilma Rousseff dá
indícios de que esse é seu objetivo

Contribuir para a reflexão sobre temas relativos aos
interesses maiores da sociedade é um dever de
cidadania. Estamos diante de uma situação que 
merece a máxima e premente atenção e
comprometimento das autoridades responsáveis
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A13. 




