
4 | Valor | Sexta-feira e fim de semana, 16, 17 e 18 de abril de 2010 Sexta-feira e fim de semana, 16, 17 e 18 de abril de 2010 | Valor | 5

N
a última década, a formação de
mestres e doutores no Brasil cres-
ceu mais de 100%, com quase 50
mil profissionais titulados a cada

ano. O país está hoje em 13o lugar no ran-
king dos países que mais publicam artigos
científicos. Os orçamentos das principais
agências governamentais de fomento à
produção científica aumentaram de modo
significativo e ampliou-se a concessão de
bolsas de estudo em todas as áreas do co-
nhecimento. Somando Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes), subordinada ao Ministério da
Educação (MEC), Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), do Ministério da Ciência e Tecno-
logia (MCT), e Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo (Fapesp), vin-
culada ao governo paulista, o número de

CA PA

O Brasil tem produção científica substancial, destaca-se
em vários setores de tecnologia avançada, mas continuam
insuficientes os recursos destinados ao financiamento
de pesquisa. Por Luciano Máximo, de São Paulo

que chegue

bolsas concedidas a mestrandos e douto-
randos passou de 36.495 em 2000 para
69.696 no ano passado.

“O bom momento da produção científica
no país está relacionado à retomada do cres-
cimento econômico, que estimula as empre-
sas a dedicar mais esforços a atividades in-
ternas de P&D [pesquisa e desenvolvimento]
e os governos, a destinar mais recursos para
bolsas de estudo e projetos de pesquisa.

No entanto, “ainda sentimos falta de
pesquisadores”, diz Carlos Henrique de Bri-
to Cruz, diretor científico da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp). “O número de cientistas em rela-
ção à população é pequeno na comparação
com países desenvolvidos. Temos um terço
dos pesquisadores da Espanha, país com o
mesmo número de habitantes do Estado.”

Nas contas de Renato Janine Ribeiro,

professor titular da Universidade de São
Paulo (USP), ex-diretor de avaliação da Ca-
pes, é preciso dobrar o número de bolsas
de estudo a mestrandos e doutorandos
[leia entrevista na pág. 8], embora tenha
crescido o universo constituído por mes-
tres e doutores, “e isso é um grande ga-
nho”. Contudo, “seria uma ilusão supor
que esse crescimento seja acompanhado
pela qualidade” de forma linear. “A pesqui-
sa científica tem um nível de variação mui-
to grande, com aspectos positivos e aspec-
tos que podemos achar que não são tão
bons. Mas o saldo é positivo.”

Jorge Almeida Guimarães, presidente da
Capes, agência que responde por cerca de
60% da concessão de bolsas de mestrado e
doutorado no país e pela supervisão do sis-
tema nacional de pós-graduação, calcula
que “deveríamos ter dez vezes mais douto-
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res para dar aulas e orientar na pós-gra-
duação”. Entre 2000 e 2009, a oferta de
programas de mestrado e doutorado em
universidades brasileiras públicas e priva-
das cresceu 65%, para 2,5 mil cursos com
mais de 160 mil matriculados.

A alta da oferta levou a Capes a extinguir
o auxílio ao mestrado no exterior e aumen-
tar a concessão de bolsas de estudo no
Norte, Centro-Oeste — exceto Brasília — e
Nordeste, regiões com os piores índices de
formação em níveis de pós-graduação.
Neste ano, a Capes e o CNPq decidiram ofe-
recer, indiscriminadamente, bolsas a todos
os mestrandos e doutorandos elegíveis de
universidades públicas e privadas do Norte
e Centro-Oeste. “Há áreas no país em que
não podemos criar programas de mestra-
do e doutorado porque não temos profes-
sores qualificados. Isso cria um vácuo na
possibilidade de desenvolvimento”, avalia
Almeida Guimarães.

A opção da Capes e do CNPq dá margem
a críticas de Brito Cruz, da Fapesp, que em
2008 (último dado disponível) despendeu
R$ 638 milhões em financiamento à pes-
quisa, ou 17,2% dos recursos originários de
fontes estaduais, da ordem de R$ 3,7 bi-
lhões, correspondentes a 24% do total apli-
cado no Estado. Enquanto isso, fontes pri-
vadas contribuíram com 62,8% e o governo
federal, com 13,1%.

“A política da União deveria ser equili-
brada. A disparidade maior é vista na dis-
tribuição das universidades federais no

Almeida Guimarães,
da Capes, sobre
a prioridade
para engenharia
e computação:
“São áreas com
alto índice de
e m p re g a b i l i d a d e
em setores que
permitem gerar
d i st r i b u i ç ã o
de renda”

Brasil. Somando vagas às matrículas e divi-
dindo pela população de jovens que con-
cluem o ensino médio, em São Paulo a
chance de se entrar em uma universidade
federal é de 0,1%, enquanto a média no
país é 12%, existindo alguns Estados com
70%. Não acho que seja um assunto políti-
co, relacionado ao governo Lula. O governo
federal tem uma longa história de descom-
promisso com a educação superior no Es-
tado de São Paulo”, afirma Brito Cruz.

Almeida Guimarães contra-argumenta:
“Uma região não tira bolsas de outra. Qual-
quer administração se defronta com a
questão das disparidades regionais. Nossa
missão é atuar para minimizá-las”.

Compartilhando um orçamento de R$
2,4 bilhões em 2009 e responsáveis por
mais de 80% do fomento à pesquisa cientí-
fica no país, Capes e CNPq costumam atuar
em parceria com as fundações estaduais,
abrindo editais para programas acadêmi-
cos e liberando bolsas diretamente para
instituições de ensino públicas e privadas
bem avaliadas. Tanto as agências federais
como as estaduais têm autonomia para de-
finir políticas e áreas prioritárias de fo-
mento, com participação de seus conse-
lhos técnicos e acadêmicos. Com relação
aos critérios de escolha de bolsistas e pro-
jetos de pesquisa, a análise geralmente é
baseada no mérito acadêmico e científico
das propostas. Também se leva em conta
que é preciso preparar mão de obra quali-
ficada para o mercado de trabalho.

Mario Neto Borges, presidente da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado de Mi-
nas Gerais (Fapemig) e do Conselho Nacio-
nal das Fundações Estaduais de Amparo à
Pesquisa (Confap), avalia positivamente a
relação entre agências estaduais e federais.
“Desde que as fundações estaduais passa-
ram a respeitar seu orçamento vinculado às
receitas dos governos, foi possível fazer mais
parcerias com a Capes e o CNPq, que exigem
contrapartidas para os repasses. Elas nor-
malmente conduzem políticas do governo
que está no poder, mas como são institui-
ções totalmente consolidadas, dá para man-
ter equilíbrio. Muitas ações já estão estabele-
cidas e sofrem pequenas variações.” Borges
acrescenta que a Fapemig concedeu 7 mil
bolsas de estudo e financiou 1.200 eventos
acadêmicos em 2009. “Investimos R$ 232
milhões, orçamento dez vezes maior que o
de sete anos atrás.”

Almeida Guimarães justifica a priorida-
de que a Capes confere à formação de pós-
graduandos nas áreas de engenharia e
computação: “Estamos falando de áreas
com alto índice de empregabilidade em
vários setores e que permitem gerar distri-
buição de renda”. Das 45 mil bolsas conce-
didas pela agência em 2009, cerca de 6,5
mil foram destinadas a programas de mes-
trado, doutorado e pós-doutorado em en-
genharia. É a maior participação entre os
segmentos contemplados pela Capes: ciên-
cias biológicas ficaram em segundo lugar,
com 4.384 bolsas, seguidas de ciências
agrárias (3.733), medicina (3.408), letras e
linguística (1.990), química (1.629), astro-
nomia e física (1.249), ecologia e ambiente
(738), entre outras.

Não por acaso, o Brasil tornou-se prota-
gonista internacional no desenvolvimento
de tecnologias e inovações em biocombus-
tíveis, prospecção de petróleo, alta compu-
tação para o sistema financeiro, medicina
tropical, odontologia, agronegócio e in-
dústrias aeronáutica e automotiva. Para
Brito Cruz, da Fapesp, essas atividades es-
tão diretamente associadas a avanços eco-
nômicos e sociais verificados no presente e
esperados para o futuro. “No Brasil, o prin-
cipal resultado trazido por pesquisa tecno-
lógica foi o biocombustível. O etanol de ca-
na de açúcar permitiu que se fizesse aqui o
que nenhum outro país conseguiu, que é
substituir a gasolina por um combustível
mais limpo em grande quantidade. Há
também o avanço na produtividade de ali-
mentos, assunto de extrema relevância nos
próximos anos, com a perspectiva de au-
mento da população mundial.”

O coordenador do programa Pró-Enge-

nharia da Capes, Sandoval Carneiro Junior,
diz que a atual demanda por engenheiros
no mercado de trabalho permite prever
que a distribuição de bolsas à área aumen-
tará nos próximos anos, mas é preciso que
o perfil do curso de engenharia seja mais
atraente para o jovem ainda na graduação.
“Os dois primeiros anos do curso são mui-
to engessados, com pesadas disciplinas de
matemática e física. Há muita desistência.
O estudante de medicina bota o jaleco
branco e vai ser médico desde o início. Mas
estamos trabalhando com o Ministério da
Educação e a Confederação Nacional da In-
dústria com a proposta de oferecer bolsas
já na graduação e também para modificar
a metodologia do curso.”

Wilson Alves Sparvoli, de 25 anos, mes-
trando em filosofia da Universidade de São
Paulo (USP), discorda da priorização às en-
genharias. Com bolsa padrão da Capes, de
R$ 1.200,00 por mês, para a elaboração de
tese sobre o pensamento dos filósofos ra-
cionalistas René Descartes (1596-1650) e
Gottfried Leibniz (1646-1716), ele estranha
que as áreas de exatas tenham maior peso
na definição da política de fomento à pes-
quisa. “Sinto que o apoio a humanidades é
desvalorizado em relação às áreas técnicas
e com mais apelo de mercado. Não dá para
entender qual é o critério de avaliação das
agências ao manter o mesmo prazo de pes-
quisa e cobrar o mesmo relatório de pro-
dutividade para programas de filosofia e
e n g e n h a r i a .”

As agências públicas de fomento também
investem nas chamadas “pesquisas induzi-
das”, com editais convocando grupos de es-
tudiosos de diferentes organizações ou em-
presas para a elaboração de pesquisas con-
forme a orientação do governo. Almeida
Guimarães destaca o investimento de R$ 600
mil por ano da Capes num projeto de desen-

volvimento de estudos e formação de recur-
sos humanos sobre TV digital, do desenvol-
vimento de tecnologias para a fabricação in-
terna de componentes eletrônicos a ques-
tões de transmissão. “Foi uma demanda das
empresas. O sistema da TV digital está aí e
poucos profissionais estão gabaritados para
atuar. Mandamos gente estudar no Japão e
concentramos grupos de pesquisadores pa-
ra desenvolver um novo programa de pós-
graduação em engenharia que atenda à de-
manda do Estado nesse setor.”

Nas próximas semanas, a agência vai
lançar um edital focado na extensão da
fronteira marítima do país. Serão cerca de
R$ 40 milhões para financiar, por quatro
anos, 100 bolsistas de doutorado em áreas

como biologia do mar, engenharia naval,
petróleo e gás e defesa. “O Brasil ganhou as
200 milhas marítimas [zona econômica ex-
clusiva] e a Marinha está desesperada por-
que não tem como explorar isso. Vamos
lançar um enorme edital para preparar o
país para uma nova fronteira de desenvol-
vimento”, diz Almeida Guimarães.

Com editais semelhantes, desde 2007, o
CNPq formou 124 Institutos Nacionais de
Ciência e Tecnologia (INCTs), que também
trabalharam soluções para TV digital, en-
genharia naval, prospecção de petróleo em
alto mar, biocombustíveis. O INCT de Rea-
bilitação do Sistema Encosta-Planície, ba-
seado no Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia

GUSTAVO LOURENÇÃO/VALOR

Maiores agências públicas de fomento à pesquisa
Evolução da distribuição de bolsas de estudo no país para programas de mestrado e doutorado por CNPq, Capes e Fapesp nos últimos dez anos - mil
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Brito Cruz,
da Fapesp:
“Temos um terço
dos pesquisadores
da Espanha, país
com o mesmo número
de habitantes
do Estado de
São Paulo”



8 | Valor | Sexta-feira e fim de semana, 16, 17 e 18 de abril de 2010 Sexta-feira e fim de semana, 16, 17 e 18 de abril de 2010 | Valor | 9

da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(Coppe-UFRJ), recebeu R$ 3,3 milhões para
financiar quatro anos de estudos de mais
de 100 pesquisadores de várias universida-
des brasileiras, o que inclui bolsas a estu-
dantes de engenharia civil e geotécnica,
compra de equipamentos para laborató-
rios e cobertura de viagens para participa-
ção em congressos no Brasil e no exterior.

Segundo o coordenador do INCT da
Coppe-UFRJ, professor Willy Alvarenga La-
cerda, o grupo fez a identificação das novas
áreas com risco de deslizamento em Angra
dos Reis após o desastre do fim do ano pas-
sado, e está trabalhando com as prefeituras
do Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Ca-
xias em estudos de reabilitação de encostas
degradadas por erosões ou escorregamen-
tos. “A partir do nosso trabalho técnico, o
poder público pode tomar decisões sobre
obras e interdição de áreas perigosas.” Co-
mo exigência do edital, o grupo também
desenvolve livros didáticos sobre os assun-
tos pesquisados.

Desde janeiro à frente do CNPq, princi-
pal agência federal de apoio à pesquisa e
formação de recursos humanos na área
tecnológica e de inovação, o físico Carlos
Aragão defende a proximidade entre uni-
versidade e empresa, inclusive com as
agências de fomento cumprindo papel de
repassadoras de recursos públicos não re-
embolsáveis a companhias inovadoras.

“Com a Lei da Inovação (no 10.973, de
dezembro de 2004, regulamentada em ou-
tubro de 2005 pelo decreto no 5.563) , em-
presas recebem recursos do Estado e devol-
vem em forma de resultado, de inovação,
que ajuda a aumentar a produtividade,
criar mais empregos”, diz Aragão. “Hoje em
dia, é possível dar dinheiro para projetos
considerados de natureza estratégica via fi-
nanciamento não reembolsável da Finep

Janine Ribeiro,
sobre as relações
u n i ve r s i d a d e -
empresa: “Nem toda
pesquisa científica
tem que ter
aplicabilidade no
setor produtivo“

[Financiadora de Estudos e Projetos, órgão
do MCT]. Outros incentivos, como contra-
partidas tributárias, também são muito
bem-vindos. A discussão existe no setor e a
gente espera que a iniciativa privada con-
tribua cada vez mais para esse debate. Não
entramos na seara tributária, que teria de
ser discutida pela área econômica, mas no
futuro [o fomento de agências como o
CNPq] poderia repercutir nisso.”

Esse é um dos assuntos que vão alimentar
as discussões de autoridades, formuladores
de políticas públicas, pesquisadores, cien-
tistas e representantes da comunidade aca-
dêmica e do universo empresarial durante a
4a Conferência Nacional de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, agendada para os dias 26,
27 e 28 de maio, em Brasília. O evento vai
analisar avanços e gargalos do setor nos úl-
timos anos e propor o desenho de nova po-
lítica nacional centrada no desenvolvimen-
to sustentável para o período 2011-2022. O
encontro também vai estipular a expansão
dos gastos brasileiros, público e privado,
em ciência e tecnologia em proporção ao
PIB. “Estamos em 1% e podemos passar dos
2% até 2022, o que nos coloca num patamar
respeitável no mundo”, afirma Aragão.

Na área de fomento à produção científi-
ca, o plano decenal — que vem sendo dis-
cutido desde o início deste ano em reu-
niões técnicas, seminários preparatórios e
conferências em etapas municipais, esta-
duais e regionais — vai trazer tópicos como
a aceleração dos lançamentos de progra-
mas de pós-graduação, a formação de mais
mestres e doutores, mais dinheiro para as
agências e fundações de fomento à pesqui-
sa, regras mais flexíveis para a concessão
de bolsas de estudo e até a aprovação de
leis que autorizem o investimento de re-
cursos públicos não reembolsáveis em
companhias inovadoras.

SERGIO ZACCHI/VALOR

Setorização do conhecimento
Distribuição das bolsas de estudo por áreas em 2009
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De São Paulo

O
s rumos da universidade e da pro-
dução científica no Brasil são um
constante exercício de reflexão pa-
ra Renato Janine Ribeiro, professor

titular de ética e filosofia política da Univer-
sidade de São Paulo (USP). Diretor de avalia-
ção da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes) entre
2004 e 2008, ele avalia positivamente o
avanço do fomento à pesquisa nos últimos
anos, mas destaca pontos negativos a serem
superados, para o país continuar formando
mais mestres e doutores e produzindo tra-
balhos acadêmicos de melhor qualidade.
Uma de suas críticas recai sobre a centraliza-
ção da definição de critérios e prioridades
da política de concessão de bolsas na Capes.

Janine Ribeiro também cobra a adoção
de reajustes periódicos no valor das bolsas
a pesquisadores, chama atenção para o
que considera um equívoco achar que toda
pesquisa científica tem que ter aplicabili-
dade no setor produtivo e questiona o “in-
teresse limitado” de empresas pelo conhe-
cimento desenvolvido nas universidades. A
seguir, os principais trechos da entrevista
concedida por Janine Ribeiro.

Valor: Qual sua avaliação sobre a evolução
das ações de fomento à produção científica no
Brasil?

Renato Janine Ribeiro: Acho que se cobrem
razoavelmente as necessidades do país. Há al-
guns anos, quando eu era diretor da Capes, fiz
um levantamento sobre os docentes que traba-
lhavam na pós-graduação. Eram cerca de 21 mil
elegíveis a bolsas por produtividade, que é o
principal indicador de qualidade. Desse total,
subtraio aqueles que não têm condições de se
dedicar com exclusividade ao trabalho de pes-
quisa — como os de direito, saúde e engenharia
ou os que mantêm algum vínculo empregatício
e não podem receber auxílio — e os acadêmicos
que não têm bom índice de produção. Se fizer
essas reduções, posso contar com algo perto de
15 mil candidatos viáveis, que é a meta do go-

Equívocos e
ilusões num
jogo sempre
complicado

verno. Se transferirmos isso para o fomento à
cultura, a situação é bem mais grave.

Valor: O aumento do número de mestres e
doutores e a criação de cursos de pós-graduação
são os principais alvos das políticas de fomento.
Numericamente, as estatísticas comprovam que
isso foi alcançado. Mas a oferta de recursos pode
ser considerada suficiente?

Janine Ribeiro: Grosseiramente falando e
olhando apenas os programas de mestrado e
doutorado, a oferta de bolsas e de recursos é in-
suficiente. Os dados com que se trabalha são:
um terço dos candidatos atendidos por bolsas;
um terço sem acessar o sistema, por causa de
vínculo empregatício, por exemplo; e um terço
sem auxílio nenhum. Por essa conta, o número
de bolsistas teria que dobrar. Outro ponto, e
que precisa ser constante, é a valorização da
bolsa. Tudo ficou congelado no governo de Fer-
nando Henrique Cardoso, foi muito ruim para
a universidade. Agora seria preciso garantir au-
mento todo ano pela inflação e recomposição
das perdas históricas. Nada disso é fácil. Se o va-
lor da bolsa subir, o número de bolsas ofertadas
poderá ser inibido. O gestor tem que levar isso
em conta. É um jogo complicado.

Valor: Como fica a qualidade da produção
científica nesse contexto?

Janine Ribeiro: O Brasil aumentou muito a
proporção de mestres e doutores e isso é um

grande ganho, mas seria uma ilusão supor
que esse crescimento seja acompanhado pe-
la qualidade. Em 1984, quando me tornei
doutor, o Brasil titulou 800 doutores; hoje,
são mais de 10 mil por ano. As exigências
mudaram muito. A pesquisa científica tem
um nível de variação muito grande, com as-
pectos positivos e aspectos que podemos
achar que não são tão bons. Mas o saldo é
positivo, não podemos nos envergonhar.

Valor: Ouve-se falar muito em inovação. O que
se deve entender por esse conceito?

Janine Ribeiro: No sentido que eles [agên-
cias de fomento] utilizam é algo que se refere
à introdução na empresa de conhecimento
científico e tecnológico desenvolvido pela
pesquisa acadêmica. Não tem nada a ver com
a ideia de novidade na criação científica.

Valor: Apesar do discurso da “inovação”, pare-
ce que a distância entre universidade e empresas
ainda é grande.

Janine Ribeiro: Quando se faz trabalho de
criação científica na área de exatas existe uma
grande ilusão: as pessoas pensam que o interes-
se básico é a aplicação do conhecimento e se es-
quecem de que as exatas são tão exigentes no ri-
gor acadêmico e na ciência desinteressada
quanto a área de humanas. Algumas exatas têm
espaço de mercado maior, outras, menor, como
matemática. O interesse no desenvolvimento

de conhecimento científico voltado para o mer-
cado é limitado. Muita gente não percebe isso.
Existe o discurso empresarial para incentivar
empresas e universidades a trabalharem juntas,
mas na hora de atender a seu interesse, os em-
presários compram tecnologia pronta.

Valor: Empresas e universidade têm dinâmi-
cas muito diferentes?

Janine Ribeiro: Os empresários costumam
dizer que o obstáculo está na universidade,
mas não é verdade. Quando minha colega
Wrana [Panizzi, vice-presidente do CNPq] era
reitora da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, todo dia ela conversava com empresá-
rios, que vinham com o discurso de que a uni-
versidade estava muito longe da realidade do
mercado. Sempre respondia: “Estamos longe e
vocês estão demitindo direto”. A questão toda
de criar participação maior das empresa é
honrosa, só que não é prática. E não é correto
pensar que existe falha do mundo acadêmico
nisso. As dificuldade estão dos dois lados.

Valor: Entre um projeto de pesquisa na área de
bionergia e outro em semiótica, como uma agên-
cia de fomento define prioridades e critérios para
a concessão de bolsas?

Janine Ribeiro: Não trabalhei nessa área, por-
tanto não conheço o procedimento. Quando
estava na Capes, a decisão era estritamente do
presidente, o que não me parece positivo. (LM)
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