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A defesa da autonomia das universidades e a crítica à política do
MEC de tirar gradativamente do Estado a responsabilidade pelo
ensino superior foram os dois motes que marcaram o encontro dos
representantes de instituições federais de ensino superior em Minas

UNIVERSIDADES MOSTRAM
TRABALHO EM MINAS

Sistema Federal de Ensino Superior e o
Desenvolvimento de Minas Gerais" foi o
tema do Ciclo de Debates realizado em
18 de novembro último, no Plenário
da Assembléia Legislativa, em
promoção conjunta com o Fórum das
Instituições Federais de Ensino
Superior em Minas Gerais. Na

abertura, o presidente do Fórum e reitor
da Universidade Federal de Juiz de Fora,

Renê Gonçalves de Mattos, defendeu a autonomia da
Universidade e criticou a proposta do MEC que retira
do Estado, gradativamente, a responsabilidade com o
ensino superior. Ele destacou a participação das 12
instituições federais de ensino superior (IFES)' de
Minas no desenvolvimento do Estado.

Representantes das 12 IFES apresentaram relatos
das ações desenvolvidas nas diversas regiões do
Estado e sua contribuição para o desenvolvimento.

A situação das universidades foi debatida também
pelo secretário regional do Sindicato dos Docentes
das Instituições de Ensino Superior, Armando Chaves
Correia, e pela professora Dirlene Trindade Marques,
diretora da Associação dos Professores Universitários
de Belo Horizonte. Após o Ciclo de Debates, foi aberta
a mostra "Educação Superior: Compromisso com
Minas", que permaneceu no saguão da Assembléia
Legislativa durante uma semana, onde as
universidades mostraram um pouco do trabalho que
desenvolvem.

Publicamos a seguir a íntegra do discurso do
professor Renê Gonçalves de Mattos.

Renê _Gonçalves _de Mattos

Reitor da Universidade Federal de
Juiz de Fora e presidente do Fórum das
Instituições Federais de Ensino Superior

em Minas Gerais
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Aljniversidade é uma institui-
ção social de interesse público e
tem como finalidade a produção e
a transmissão do conhecimento.
Por essência, deve ser uma insti-
tuição autônoma e democrática,
onde a pluralidade de idéias e das
concepções teórico-metodológicas
possa se manifestar, sem restri-
ções, garantindo a riqueza do pro-
cesso da investigação e da desco-
berta.

Enquanto locus privilegiado
para a produção e a transmissão
do saber, tem consciência de seu
compromisso com a sociedade, que
deve se expressar na formação de
cidadãos livres e conscientes e na
produção do saber que contribua
para a construção de uma socieda-
de justa, democrática e iguali-
tária.

E com essa concepção da Uni-
versidade que passo a falar das
Instituições de Ensino Superior e,
particularmente, do papel que es-
sas instituições vêm desempe-
nhando em nosso Estado.

O momento atual - A história
que vem sendo vivenciada pelas
IFES em todo o Brasil exige que,
preliminarmente, sejam pontua-
das algumas questões que consi-
dero essenciais para o entendimen-
to de sua atuação presente, bem
como para que se possa deter-
minar os desafios do futuro pró-
ximo.

E incontestável o processo de
transformações por que passa o
mundo de hoje. A Revolução Cien-
tífica e Tecnológica provoca o de-
senvolvimento acelerado de forças
produtivas, o que tem implicado
novas relações sociais, alterando
substancialmente a forma como os
homens vivem e se organizam. O
processo de internacionalização da
economia, chamado por muitos de

globalização, produz efeitos so-
ciais e culturais que alteram a
vida humana em todas as suas
dimensões. Sem nenhuma dú-
vida, o Planeta se mostra hoje
sob o impacto de condições ab-
solutamente peculiares e que,
por isso mesmo, precisam ser
compreendidas de forma crítica
e racional.

O chamado processo de
globalização tem-se caracteri-
zado pela exclusão social, que
pode ser considerada como a
mais perversa em toda a histó-
ria da acumulação capitalista,
desde os séculos XVII e XVIII.
Cada vez um número menor de
pessoas em todo o mundo tem
acesso aos benefícios da
tecnologia e da ciência. Contra-
riamente ao que seria desejado,
as condições de vida da maioria
dos seres humanos não melho-
ram, mas se tornam mais de-
gradantes.

A política neoliberal, hoje
justificadora desse padrão de
acumulação do capitalismo, tem
produzido efeitos danosos, não
só no setor da economia, mas,
principalmente, no social e no
cultural.

Penso que é exatamente no
setor cultural que os sintomas
mais sérios do que se pretende
com esta sociedade se mani-
festam.

Entendo a cultura como ele-
mento norteador dos comporta-
mentos humanos. Pode-se de-
tectar, no processo de formação
de valores, mudanças que con-
tribuem para a alienação do ser
humano. Sob a capa do respeito
à individualidade, cresce o indi-
vidualismo exacerbado; sob a
capa da liberdade, cresce a
competitividade sem freios e
sem limites; sob a capa do "mo-

demo", velhas concepções são
travestidas de novidade, num pro-
cesso ideológico que identifica o
novo com o melhor. São esses valo-
res que vão sendo interiorizados
na mente e no coração das pessoas,
formando cada vez menos cida-
dãos e mais consumidores. Perde-
se a perspectiva do coletivo e da
esperança; o sonho fica encarcera-
do nas quatro paredes do cotidia-
no, como se o sofrimento fosse ine-
vitável ou até natural. A lógica do
mercado nos transforma, a todos,
em mercadorias, cada vez de me-
nor valor.

Nesse contexto, as instituições
públicas de ensino superior podem
e devem ter um papel essencial,
tendo em vista o seu caráter crítico
e criativo e a sua capacidade de
compreender as contradições e es-
tabelecer as necessárias media-
ções. Sem recusar os benefícios da
tecnologia e da ciência, é preciso
canalizá-los para melhorar as con-
dições de vida da maioria da popu-
lação, contribuindo para imple-
mentar o urgente processo de
desalienação do ser, resgatando a
sua liberdade e sua dignidade.

Não obstante, até por terem as
características fundamentais para
agir na história, mudando os ru-
mos desse processo, as IFES vêm
enfrentando os ataques sistemáti-
cos da lógica do mercado e da polí-
tica neoliberal. Os orçamentos es-
tão estrangulados, sem recursos
até para manutenção. A proposta
de autonomia feita pelo MEC aca-
ba por retirar do Estado,
gradativamente, a responsabilida-
de com o ensino superior. Entre-
tanto, a instituição está encontran-
do oxigênio para a resistência e
enfrenta o desafio da busca de al-
ternativas.

Um país que ainda considera,
por meio de seu governo, que o
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ensino superior é um privilégio,
está renunciando ao desenvolvi-
mento, à liberdade, ao mesmo
tempo em que mata a cidadania.

A dicotomia entre educação bá-
sica e educação superior, num país
como o Brasil, é uma falácia que
não resiste a nenhuma análise
consistente. A Educação é um pro-
cesso global e como tal deve ser
entendida e implementada. Não
há educação básica forte com Uni-
versidade fraca e vice-versa.

Conscientes das dificuldades
que o momento histórico apresen-
ta, as Instituições Federais de
Ensino Superior, que já foram
palco da resistência vitoriosa con-
tra a ditadura militar, aceitam o
desafio de continuar produzindo
e transmitindo saber que possa
contribuir para uma nação sobe-
rana, um povo livre e uma socie-
dade justa.

As Instituições em Minas são,
de certa forma, o retrato do Bra-
sil. Comportam a sua beleza, as
suas riquezas, as suas diferenças
e as suas desigualdades. Ao mes-
mo tempo, têm, em sua história, a
marca da luta permanente pela
liberdade e pela justiça social.

E trabalhando com as diferen-
ças das várias regiões mineiras
que as lES públicas têm, ao longo
dos anos, contribuído, por meio do
ensino, da pesquisa e da exten-
são, para transformar a face do
Estado. Limitações certamente
existem, mas não se pode negar o
papel decisivo que as IFES es-
tão desempenhando em Minas
Gerais.

São seis universidades: UFMG,
UFJF, UFV, UFOP, UFU, UFLa;
quatro instituições especializa-
das: Faculdade de Medicina do
Triângulo Mineiro, Escola de En-
genharia de Itajubá, Escola de
Farmácia e Odontologia de
Alfenas e Faculdade Federal de

Odontologia de Diamantina; uma
Fundação de Ensino Superior (São
João dei-Rei) e um CEFET/MG.

Todas as IFES, resguardadas
as suas características, desenvol-
vem o ensino e a pesquisa e, por
meio da extensão, efetivam seu
compromisso com a sociedade.

Cada uma, atendendo às dife-
rentes regiões do Estado, desen-
volvem ações que atingem milha-
res de pessoas, por meio dos cur-
sos de graduação (nas universi-
dades, em todas as áreas do co-
nhecimento, e nas instituições
especializadas, em suas áreas es-
pecíficas). Inúmeros grupos de
pesquisa atuam de forma orgâni-
ca nas lES.

E importante destacar que, nos
cursos de graduação, as IFES for-
mam recursos humanos qualifi-
cados em todas as áreas do conhe-
cimento (professores, médicos, en-
genheiros, advogados, economis-
tas, profissionais da comunicação
social, arquitetos, psicólogos, so-
ciólogos, historiadores, antropó-
logos, etc.) atendendo, por um
lado, as exigências do mercado de
trabalho e, por outro lado, for-
mando profissionais cidadãos,
com compromisso social e com
capacidade de crítica às normas e
à dinâmica do próprio mercado.
Essa tem sido uma tarefa primor-
dial para as IFES mineiras, com
repercussão imediata na vida da
população.

A pós-graduação vem-se con-
solidando na maioria das insti-
tuições e tem contribuído, subs-
tantivamente, para os variados
processos de capacitação de re-
cursos humanos. A pós-gradua-
ção lato-sensu (cursos de especia-
lização) tem sido responsável pe-
los programas de projetos de edu-
cação continuada.

Os cursos de mestrado e de
doutorado têm formado pesqui-

sadores e especialistas com pro-
dução intelectual reconhecida in-
ternacionalmente, além de con-
tribuírem, de forma decisiva, com
projetos que revitalizam a qua-
lidade do ensino superior e propi-
ciam mudanças sociais e qualita-
tivas.

A extensão universitária é cada
vez mais fortalecida por meio de
uma nova concepção que compre-
ende a extensão como processo
educativo, científico e cultural que
articula o ensino e a pesquisa,
com o objetivo de viabilizar as
transformações necessárias à so-
ciedade. Isso significa que a ex-
tensão, longe de ser um mero
apêndice, integra de forma orgâ-
nica a vida acadêmica. Constitui,
sem dúvida, um instrumento de
garantia para a efetiva integração
entre teoria e práxis. Nesta pers-
pectiva, vários programas
extensionistas são desenvolvidos
pelas IFES mineiras em todas as
áreas do conhecimento. Um nú-
mero significativo de projetos e
ações já se estruturam, de forma
interdisciplinar, procurando es-
tabelecer a ruptura com o conhe-
cimento estanque e linear. A ex-
tensão, por sua característica de
relação efetiva com a sociedade,
realiza obrigatoriamente o movi-
mento necessário para que a teo-
ria transcenda os muros da aca-
demia e se transforme em prática
social sistemática. Nesse movi-
mento, fica evidenciado que o co-
nhecimento só tem inserção con-
creta na vida das pessoas, se
produzido de forma interdisci-
plinar.

As IFES mineiras têm desen-
volvido projetos nas seguintes
áreas: educação, saúde, tecno-
logia, humanidade, ciências so-
ciais e cultura.

E importante destacar a con-
cepção preventiva na área da saú-
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de, o que significa romper com os
padrões meramente curativos,
para se investir na ausência da
doença. Os cursos dessa área es-
tão se reformulando para atender
às exigências da sociedade, com a
formação de profissionais de saú-
de para a família.

Na área tecnológica, progra-
mas importantes estão em an-
damento, com o propósito de
contribuir para o desenvol-
vimento auto-sustentado
em Minas Gerais.

O Softex 2000, com
o objetivo de desen-
volver a indústria
cl	software,
voltada para
o mercado

interno e externo, vem-se consoli-
dando em várias regiões do Esta-
do, por meio dos pólos localizados
em Belo Horizonte, Juiz de Fora e
Viçosa.

A incubação de empresas tem
contribuído para a produção e apli-
cação prática de novos conheci-
mentos tecnológicos, principal-
mente na indústria de alimentos
e química fina.

A política de incentivo a pe-
quenas e médias empresas tem-

se materializa-do por meio
de uma parceria efetiva,

em que as IFES
disponibilizam os

seus equipamen-
tos e laborató-

rios, como

forma de subsidiar concretamen-
te os investimentos nessa área.

No campo da prestação de ser-
viços, cada vez se estreita mais a
relação entre as IFES e as socie-
dades mineiras. Cabe destacar os
processos de colaboração na área
da educação; na área da saúde,
com a atuação dos hospitais uni-
versitários; e no setor produtivo,
com a parceria com grandes em-
presas para o desenvolvimento
de inovações tecnológicas e for-
mação de recursos humanos es-
tratégicos.

No Programa "Minas por Mi-
nas - Universidade Presente", as
IFES estão desenvolvendo, em to-
das essas áreas do conhecimento,
ações em três regiões do Estado:
Norte de Minas, Vale do
Jequitinhonha e Vale do Rio Doce.

Cabe, ainda, destacar o papel
das IFES na formação de profes-

sores leigos da rede estadual.
No setor agrário, pequenos

produtores rurais têm
sido incentivados por

meio da aplicação de
novos recursos

tecnológicos, o que
interfere direta-

mente nos fato-
res de produ-
ção, garantin-
do maior eficá-
cia e eficiên-

1

cia.
O Circuito

Cultural foi
reativado para
que, por meio da
cultura,	as

IFES, de forma in-
tegrada, respeitem

a mineiridade e influ-
enciem na formação de

novos valores compromissa-
dos com os ideais de justiça e de
liberdade dos mineiros.

52 REVISTA no LEGIsL&TIvo



UNIVERSIDADES MOSTRAM TRABALHO EM MINAS

Os desafios do futuro - Em
janeiro de 1995, foi criado o Fórum
das IFES mineiras com o objetivo
de estabelecer a articulação e a
cooperação necessárias entre as
várias instituições, principalmen-
te na pós-graduação, na pesquisa
e na extensão.

De forma articulada e combi-
nada, as 12 IFES podem contri-
buir efetivamente para o desen-
volvimento do Estado, a partir de
suas várias e diferentes regiões.

O Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado tem nas IFES
um suporte fundamental. Várias
açõesjá estão em andamento, con-
forme vimos anteriormente. Ten-
do como referência as rodovias
BR-040 e Fernão Dias como "cor-
redores de desenvolvimento", as
IFES estão compromissadas com
programas, projetos e ações que
viabilizem o avanço da educação,
da ciência e da tecnologia.

As IFES, particularmente as
federais, são estratégicas no pro-
cesso de desenvolvimento auto-
sustentado, porque são responsá-
veis pela produção do conheci-
mento. E importante lembrar que,
no plano nacional, 90% da produ-
ção de pesquisa está concentrada
nas Instituições Federais de En-
sino Superior.

E pelo Fórum que as IFES mi-
neiras devem estabelecer perma-
nente diálogo com os poderes es-
taduais, particularmente com a
Assembléia Legislativa.

Na perspectiva do futuro, vis-
lumbrando o terceiro milênio, é
fundamental que as IFES, em
Minas Gerais, tenham cada vez
mais a clareza de seu papel junto
à sociedade.

Enquanto instituição capaz de
estabelecer a necessária media-
ção com o processo de transfor-
mação científica e tecnológica por
que passa o mundo, é fundamen-

tal investir na revolução da Edu-
cação. A Educação é  instrumen-
to essencial para se contrapor aos
efeitos perversos da globalização,
porque forma valores de maneira
articulada com o processo de co-
nhecimento.

Tendo como perspectiva a re-
volução da Educação, as IFES
deverão investir, nos próximos
anos, na consolidação de alguns
projetos já em desenvolvimento,
como na permanente disposição
de se inovar. Consolidar a
mdi ssociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, buscar no-
vos paradigmas teóricos
revitalizadores do conhecimento,
é uma exigência desses tempos de
mudança. E preciso investir na
democratização do acesso, por
meio do ensino noturno e da edu-
cação à distância. Trabalhando
com a interdisciplinaridade, é
possível fortalecer o conhecimen-
to teórico e prático, compro-
missado com a formação de cida-
dãos. E preciso investir nas vári-
as mudanças necessárias a Mi-
nas Gerais, nas áreas de educa-
ção, saúde, ciência e tecnologia.

Ensinar/aprender/investigar/
descobrir são, por essência, atos
revolucionários, porque estão per-
manentemente inseridos em pro-
cessos de mudança. E fundamen-
tal que a sociedade se torne cada
vez mais consciente desse poten-
cial, para que o trabalho das IFES
tenha a ressonância típica das
mudanças junto à maioria da po-
pulação.

E com a disposição de investi-
mento por uma sociedade justa,
democrática e igualitária que as
IFES mineiras caminham para o
ano 2000. Para isso, é indispensá-
vel a parceria com a sociedade e
com outros poderes, principal-
mente com o Poder Legislativo.

Produzir e difundir conheci-

mentos, formar o ser humano com-
prometido com a cidadania e a
melhoria da qualidade de vida,
promover o desenvolvimento da
região são desafios presentes e
futuros que as IFES assumem,
enquanto compromisso público,
com a sociedade mineira.

Diz o poeta mineiro Murilo
Mendes: "Ninguém moverá para
mim a máquina do sonho, eu terei
de movê-la". Estou convicto de
que juntos poderemos fazer a re-
volução necessária na Educação e
na Universidade, resgatando o
sonho mineiro de democracia e
justiça social de modo a
transformá-lo em realidade. Re-
cuperar a utopia não é devaneio,
nem delírio. E a aposta dos que
ainda acreditam no "vir a ser",
com dias melhores.

NOTAS
Universidade Federal de Mi-

nas Gerais (UFMG), Universidade
Federal de Viçosa (UFV), Universi-
dade Federal de Juiz de Fora
(UFJF), Universidade Federal de
Uberlândia (UFU), Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP),
Universidade Federal de Lavras
(UFLa), Escola de Farmácia e Odon-
tologia de Alfenas (EFOA), Escola
Federal de Engenharia de Itajubá
(EFEI), Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica de Minas Gerais
(CEFET/MG), Faculdade de Medi-
cina do Triângulo Mineiro (FMTM),
Faculdade Federal de Odontologia
de Diamantina (FAFEOD), Funda-
ção de Ensino Superior de São João
deI-Rei (FUNREI).
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