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A SRA. PRESIDENTE (DEPUTADA MARIA ELVIRA) -
Senhoras, senhores, muito bom dia.	Estando

ausente neste momento o nobre Presidente da ses-
são de hoje, Deputado Nilmário Miranda,	esta
Deputada, a pedido da Casa, assume a Presidência
dos trabalhos e tem a satisfação de dar prosse-
guimento à 2 Etapa do Simpósio "A Nova Consti-
tuição Federal e o Processo Constituinte Minei-
ro." O tema de hoje, como todos já sabem, é: Edu
cação, Ciência e Tecnologia.	-

Convido a tomarem assento à Mesa os Exmos.
Srs. Dr. Hindemburgo Pereira Diniz, DD. Coordena
dor dos debates desta manhã,e os Srs. Exposito-
res: Prof. Miguel Arroyo; Prof. Carlos	Roberto
Jamil Cury; Prof. Antônio Otávio Cintra; Prof.
Ramayana Gazzinelli e Prof. João César Pinheiro.
Esta Deputada que aqui já está também será Expo
sitora.

Creio que todos têm em mãos o programa deste
evento onde, na última parte, estão colocados os
critérios envolvendo os trabalhos daparte expo-
sitiva, os quais vou repetir: caberá ao Sr. Coor
denador breve explanação, com a duração de 10 mi
nutos, do tema e dos subtemas, ressaltando os
pontosrelevantes a serem abordados, A seguir,
haverá o desenvolvimento de cada subtema, sem in
terrupção, pelo respectivo Expositor, que	ser
apresentado pelo Coordenador. A duração de cada
exposição é de 10 a 15 minutos, a critério do Co
ordenador, tendo em vista a disponibilidade glo-
bal de tempo em cada dia. E, finalmente, fecha-
mento e síntese das exposições, a cargo do Coor-
denador, com a duração máxima de 10 minutos. A
duração prevista para esta parte da sessão é de,
no máximo, 1 hora e 30 minutos. Teremos um
intervalo e, após a sessão de debates, suscita-
dos por questões apresentadas por escrito pelos
participantes, as questões anunciadas pelo Coor-
denador serão respondidas pelo Expositor destina
tário, se houveç, podendo os demais intervir, coii
plementando, contrastando ou questionando a res
posta inicial oferecida. Não havendo destinatá-
rio indicado na questão, o Coordenador designará
um dos Expositores. Após o fechamento dos deba-



tes, a cargo do Coordenador, respondida a última
questão ou transcorrido o tempo destinado a esta
fase, ocorrerá o encerramento, a cargo do Presi-
dente desta Mesa.

O Coordenador desta IV Sessão é o ilustreDr.
Hi.ndemburgo Pereira Diniz, Bacharel em Direito pe
la então Universidade do Brasil, do Rio de Janel
ro, com curso de Treinamento em Problemas de De-
senvolvimento Econômico, ministrado pelo CEPAL.
Dentre as suas atividades profissionais destacam
-se a de Assistente Jurídico do Grupo de Traba-
lho sobre Energia Elétrica do Conselho Nacional
de Desenvolvimento, Advogado das Centrais Elétri
cas de Furnas, no Rio de Janeiro, Diretor da So-
ciedade Anônima Correio Braziliense, Assessor de
Fiscalização e Controle do Governador de Minas
Gerais, Presidente do BDMG, Presidente da Funda-
ção João Pinheiro e Coordenador do Projeto Ron-
don em Minas Gerais. Tem vários trabalhos publi-
cados e, dentre eles, "Microeletrônica e Socieda
de - Impactos Tecnológicos Emergentes", e diver-
sos artigos técnicos sobre assuntos jurídicos,
econômicos e tecnológicos.

Com a palavra,o Dr. Hindernburgo Pereira Di-
niz, para assumir a coordenação dos trabalhos
desta manhã.

O PROF. HINDEMBURGO PEREIRA DINIZ - Prezada
Deputada Maria Elvira; Exmos. Srs. Prof. Miguel
Arroyo, Prof. Antônio Otávio Cintra, Prof. Rama-
yana Gazzinelli e Dr. João César Pinheiro; mi-
nhas senhoras e meus senhores.

O tema "Educação, Ciência e Tecnologia" for-
ma um agregado cujas partes se interpenetram e
dependem cada vez mais umas das outras,	ainda
que a educação mantenha, nos dias de hoje,	um
primado indiscutível nesse processo interagente.

A Constituição que se foi disciplinava todo
esse agregado, conjuntamente, por dispositivos,,
por ordenamentos do Título IV: "Da Família, da
Educação e da Cultura", composto de apenas seis
artigos, sendo certo que ciência e tecnologia
eram objeto de consideração somente no parágra-
fo único do artigo 179, cujotexto preceituava:
"O poder público incentivará a pesquisa e o ensl

no científico e tecnológico".
O novo Código Supremo, recentemente promulga

do, trata das questões a serem discutidas nesta
reunião separadamente, no Título 89: "Da Ordem
Social".

A Sessão 1 do Capitulo III daquele	Título
trata da educação e o Capítulo IV, da ciência e
tecnologia.

Sra. Presidente, Deputada Maria Elvira, dese
jo, com o apoio de V. Exa., ser rigoroso na ob-
servação do tempo fixado pelo programa deste Sim
pósio com o objetivo de reservar espaços para de
bates que possam esclarecer melhor os nossos jui
zos e, eventualmente, enriquecer e prestigiar
este encontro específico.

Nestas condições, relativamente ao primeiro
subtema, da educação, não tenho nenhuma observa-
ção preliminar a fazer. Até porque os princípios
constitucionais do ensino constituem a essência
da exposição do ilustre Prof. Miguel Arroyo.
Estou certo que será a partir deles que a bri-
lhante Deputada e Presidente desta Sessão, Sra.
Maria Elvira,e o ilustre Prof.	Carlos Rober-
to Jamil Cury irão transmitir os seus pensamen-
tos sobre escola e cidadania, perspectivas de mo
dernização do ensino e a formação do profissio-
nal.

Peço aos distintos Expositores, Dr. Antônio
Otávio Cintra, Prof.	Ramayana Gazzinelli e
Dr. João César Pinheiro que me assegurem a opor-
tunidade de tecer algumas considerações, que con
sidero estratégicas, relativas à importância da
tecnologia, cada vez mais dependente da ciência,
pelo menos nesta fase do processo evolutivo.

Com o propósito de ser preciso, ser seguro
e, neste sentido, não invadir um tempo que não é
meu, prefiro ler duas laudas de um texto que re-
digi recentemente. Esclarecimentos mais detalha-
dos podem ser feitos posteriormente, no momento
oportuno.

Minha grande preocupação, Srs. Expositores,
meus senhores e minhas senhoras, é com a impor-
tância da tecnologia, porque vejo distâncias, ve
jo grande subestimação no tratamento, inclusive
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por parte de cientistas sociais e homens das ci-
ências exatas, relativamente à tecnologia.

1.-A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA

Tecnologia é a principal ferramenta de que o
ser humano dispõe para vencer obstáculos e insu-
ficiências naturais que dificultam sua caminhada
terrestre; evoluir no sentido de estágios de or-
ganização social que reclamam, antes, a extinção
da escassez; conhecer sua própria transcendência
e sobreviver além do tempo deste planeta, inexo-
ravelmente, finito.

O fogo resultante de ação consciente foi, tal
vez, sua primeira manifestação como instrumento
do nosso destino. Os aprimoramentos que caracte-
rizam o neolítico, típicas expressões tecnológi-
cas, começaram a assegurar 'nosso primado sobre a
Terra. Foi a tecnologia que transmitiu meios ao
"homo-.sapiens" para cinzelar a "idade do bronze",
a "idade do ferro" e edificar a estrada que nos
levou à Revolução Industrial, cuja vertente mais
característica - a máquina a vapor - significou
a origem de uma espécie de multiplicação de mús-
culos, também utilizáveis pelas mulheres, abrin-
do perspectivas palpáveis para que essas últimas
se inserissem, amplamente, no processo produtivo,
Concorrendo com o homem.

Essa circunstância tendeu a acentuar-se, pau
latinamente, à medida que aumentava o número
de empregos em áreas que não exigiam força bruta
e em setores que demandavam apenas habilidade ou
inteligência.

Em termos de cérebro, de intelecto, a mulher
não fica atrás do homem na escala das potencialj
dades.	 -

A igualdade sócioeconômica dos dois sexos,
já incontrastável nos dias atuais, não resultou
deprocesso dirigido de disputa, mas de conquis-
tas tecno16gjcas benéficas a todos, provindas
do primado intelectual. Via força bruta, o nive-
lamento edificante que vemos florescer não se te
ria viabilizado.-

Foi com o advento da microeletrõnica,	base

de uma revolução muito mais profunda, porque ense
ja a multiplicação de "cérebros", que as portas
para a igualdade sócio-econômica do homem e da
mulher abriram-se definitivamente. Reações rema-
nescentes de índole culturológica já vinham sen-
do soterradas pelos reflexos transmudantes de
práticas induzidas pela ciência e pela técnica.

Como se vê, a tecnologia, mantendo sua mis-
são fundamental de assegurar a vitória do ser hu
mano na luta para sobreviver e evoluir economica
mente, passou a constituir o mais poderosa
veículo de transformação do próprio comportamen-
to social; vem-nos levando a esquecer velhos há-
bitos, antigos costumes, a fim de assumirmos ou-
tra postura reclamada por novos padrões de convi
vência, de raciocínio e de visão.

Na verdade, hoje, a tecnologia é festejada
"urbi et orbi" porque já atingiu um nível de efi
ciência que a identifica como o principal meia
que nos conduzirá a um futuro sem as conhecidas
limitações materiais, responsáveis pelas dificul
dades que impossibilitam uma organização sociaT
mais justa, sem as restrições das carências que
não nos permitem observar a aproximação de um
mundo onde o equilíbrio e a satisfação espontâ-
nea são viáveis.

Ignorar esse fenômeno é desconhecer O que já
se passa - atrás do palco das nossas irreflexões
- nos laboratórios onde se pesquisam e desenvol
vem os perfis que ajudarão a construir, mais ra-
pidamente, o amanhã em cujo sentido encontra-se
nosso destino.

Diante destas observações e do conhecimento de que o
processo de desenvolvimento tecnológico não tenH
de a arrefecer, mas, pelo contrário, dá mostras
deexpansão,e aumento de sua aceleração, qual se
rã o comportamento do legislador constituint
mineiro, nos espaços de sua autonomia, para fa-
zer com que este Estado se aproxime com rapidez
e ganhe em termos relativos no sentido deste fu-
turo melhor revolucionário? Fica a questão para
debates posteriores. Passaremos às exposições.
Desejo apenas que a Presidente,Deputada Maria El
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vira,prestigie esta Coordenação, contendo, com
esta campainha de que dispõe, aqueles que ultra-
passarem os 15 minutos devidos, a fim de que es-
ta Coordenação não cumpra unia prerrogativa que
lhe foi benevolamente atribuída.

Antes de apresentar o primeiro Expositor, re
gistro as presenças, no Plenário, do Dr. Marca
Antônio Silva Nogueira, Secretário Adjunto da Se
cretarja de Estado de Recursos Humanos e Adminj
tração,e a do meu dileto e preclaro amigo, Prof.
Paulo Neves de Carvalho, que nos prestigia, so-
bremaneira, com a sua presença entre nós, neste
instante.

Falará sobre osPrincípios Constitucionais
do Enslno'o Prof. Miguel Arroyo.

O Prof. Miguel Arroyo é graduado em Ciências
Sociais pela Universidade Federal de Minas Ge-
rais; Mestre em Ciência Política pelo Departamen
to de Ciências Políticas da Universidade Federal
de MInas Gerais; PhD em Problemas Políticos	e
Econõmicos de Educação, pela Universidade de
Stanford- Califórnia; Professor do Departamento
de Ciências Sociais da FAFICH; atualmente, Pro-
fessor Titular da Faculdade de Educação da UFMG
lidando sobretudo em cursos de pós-graduação em
educação; trabalhou na Secretaria de Estado da
Educação de Minas Gerais e na Fundação João Pi-
nheiro. É também autor de vários livros, revis-
tas e artigos publicados.

Com a palavra,o Prof.	Miguel Arroyo.

O PROF. MIGUEL ARROYO - O tema sobre o qual
falarei é o seguinte: "Princípios	Constitucio-
nais do EnsinoNe, mais especificamente, aMMunicj
palização da Educação'.

Para iniciarmos a reflexão sobre o tema,que-
ro colocar a indagação: a nova Constituição apori
ta,nesta área específica, novas direções, ou ela
trilha velhos caminhos e velhas concepções?

Em linhas gerais, eu responderia que, enquan
to o Titulo da Ordem Social, onde se inclui a
educação, trilha velhas concepções, outros Titu-
loscomo o dos Direitos e Garantias Fundamentais,

onde encontramos os direitos sociais, apontam no
vas direções.

Em outros termos: a critica que eu faria à
nova Constituição é que,em termos de concepção
da educação ou até de colocação dos princípios
constitucionais do ensino,não há, praticamente,
avanço algum ou, senão, há muito pouco.

Tentarei confrontar, exatamente, esses dois
momentos. Como é tratada a questão do direito à
educação e como é tratada a questão dos direitos
sociais no Titulo "Dos Direitos e Garantias Fun-
damentais."

Enquanto o Título sobre a educação ainda se
limita a proclamar velhos direitos - do cidadão
- e deveres - do Estado - na área dos direitos
sociais caminha-se em outra direção, apontando
conquistas concretas realizadas, ultimamente, na
sociedade brasileira.

Na educação não aparece nenhuma dessas con-
quistas concretas, que são muitas, ocorridas na
sociedade brasileira atual. Praticamente, fala-
se em educação como se estivéssemos na Constitui
ção de 1891.

Outro ponto: enquanto na área de educação se
limita a afirmar princípios de igualdade, liber-
dade, pluralidade, no direito social se regula-
mentam práticas completas como jornadas de traba
lho, licença de gestantes, coisas bem terra
terra, que traduzem realmente os direitos,	não
se limitando a simples afirmações de princípios.

Outro ponto: enquanto na educação se apela
para a boa vontadeea colaboração, o dever cívi-
co de todo traço de realidade, o mesmo não é ob
jetivado no direito social, que se valerá de r
cortes concretos, de preceitos específicos. En-
quanto a educação ainda continua sendo vista co-
mo formadora de sujeito ético, sujeito ideal, o
direito social parte para o sujeito histórico,
social, elaborações concretas, elaborações con-
tratuais. Enquanto na educação ainda se continua
afirmando a velha concepç ão de que ela é constru
tiva na cidadania, de que a cidadania se aprende
nos campos da escola, de que o cidadão é diploma
do, construído, reconhecido através da instruçãC
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da educação, no direito social a cidadania apare
ce como algo construído, conquistado, legitimadq,
o que está de fato acontecendo.

A concepção de cidadania aparece ainda na
Constituição como se fosse um reconhecimento, so
bretudo um reconhecimento de Estado Educador, que
define quem tem direito a participar e quem, por
não ser instruído, não o tem e pode ser reprimi-
do, se participar.

Acho que a história mostrou que a cidadania
se conquista e a escola é muito mais um produto
da cidadania conquistada do que uma pré-condição
à cidadania, como está no texto constitucional,
mas ainda a escola historicamente tem aparecido
muito mais como um espaço fino de cidadãos, cone
tituindo-se de cidadãõs, do que como uma pré-con
dição para aceitá-los como cidadãos. Penso que
a escola, a educação dos setores populares, tem
que ser tratada muito mais como um tempo, um es-
paço, um direito, que dá a esses cidadãos e mere
ce espaço de direito digno, bem ilustrado, libe-
ral, do que a velha concepção que ainda vê na
educação escolar o carimbo para reconhecer quem
é e quem não é cidadão.

Sabemos, hoje, que a educação aparece muito
mais como produto do trabalho, como uma libera-
ção do tempo de trabalho ou como uma liberação
da infáncja, da juventude, da adolescência, fru-
to de conquistas no mundo do trabalho do que co-
mo preparadora, ou seja,a relação entre tempo de
trabalho e tempo de escola fundamental para
equacionar o direito à educação. Esta somente se
torna realidade quando o trabalho passa a ser re
gulamentado, e passa a ser regulamentada a forma
de explorar a infância e a juventude.

Como apontar, na minha visão, algumas pistas
para superar a velha concepção que, no meu enten
der, ainda consta da Constituição que temos aí?
Já que estamos aqui fornecendo elementos para a
nova Constituição Mineira, a pista seria que a
Constituição tivesse mais coragem em traduzir di
rejtos e deveres em sua materialidade concreta,
em sua especificidade e não apenas afirmação de

princípios, apenas a boa vontade, a cooperação,
etc., etc. Os direitos, ou são concretos ou não
passam de retórica e a história moderna mostra
que são concretos, eles têm concretude, têm mate
rialidade, e a escola precisa ser afirmada como
direito concreto, materializado.Materializar
significa não só falar do direito à educação, mas
falar de coisas concretas que constituem e possi
bilitam a educação, como, por exemplo, a questão
dos prédios escolares e até mesmo a sua área, as
horas de ensino, as de gratuidade, as de obriga-
toriedade. Essas são as questões pelas quais pas
sã a concretude do direito à educação.

A nova Constituição abriu uma brecha muito
interessante nesse sentido, sobre a qual o Prof.
Jamil Cury tratará. A brecha é o único momento
em que se coloca o concreto, quando se fala do
profissional de ensino, plano de carreira, piso
salarial, regime jurídico e por aí, cercando es-
sa materialidade, esta concretude do direito edu
cacional. Só assim, poderá sair uma Constituição
que avance além da mera afirmação de princípios.

Vou tratar um pouco do tema mais específico
da municipalização do ensino.

A pergunta que levantaria é esta: ficou na
Constituição apenas como uma mera sugestão, como
um preceito, como um princípio? No meu entender,
continua mais comum a sugestão como um princípio
do que propriamente como um preceito. Como avan-
çar na direção da municipalização, um tema
que muito se pretende na Lei 5692, mas que não
chegou a ser concretizado? Há propostas a favor
e contra. O que eu acho importante é rever	os
pressupostos, tanto a favor, como contra. Indica
ria apenas três pressupostos fundamentais:	-

19 - O primeiro dos pressupostos dos que
defendem a municipalização, é que a escola pré-
primária e primária é, fundamentalmente, O servi
go educativo socializado que se aproxima do mo-
mento da socialização dos valores, da vida primá
ria, da família, do maternal, do comunitário, do
que propriamente do sujeito já cívico, político,
etc.

Frente a isto, vamos encontrar uma linha mui

13
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to forte em toda a história da educação brasilei
rã, que vai insistir que a escola primária é fu
damentalmente um espaço de instrução básica, não
tanto de socialização primária mas de ensino e,
conseqüentemente, tem que ser tratada profissio-
nalmente. Está muito menos próximo, diríamos, do
maternal, dos valores, quanto do saber, do domí -
nio da ciência, da tecnologia, dos instrumentos
básicospara a construção da cidadania e para a
construção do desenvolvimento. Quer dizer: o Es-
tado é mais político que privado. Neste sentido
não se defenderá a municipalização, mas, funda-
mentalmente, que o Estado Nacional, os Estados
e os Governos, sobretudo estaduais, assumam este
encargo. Aí entramos na questão da responsabili-
dade, que se concebia na primeira dimensão, prin
cipalmente a responsabilidade da família e da c6
munidade local.	 -

Se insistirmos na segunda dimensão, a respon
sabilidade será colocada no Estado. Pessoalmente
inclino-me mais pela última concepção. Acho que
voltar àquela velha concepção da Escola como um
espaço de socialização primária muito mais próxi
ma dos valores locais é um recuo mais do que u
avanço.

Vemos em todos os países que a	escola
constituiu	um espaço político nacional,	e
não tanto	um espaço reprodutor de valores
mais imediatos, mais próximo da pessoa.

Outro ponto que me parece muito importante, e
no qual tem sido encoberta a questão da municipa
lização, é a idéia que na última década esteve
tão presente e continua presente inclusive em Mi
nas Gerais: a de que a comunidade é responsável
pela solução de suas necessidades mais imediatas,
entre as quais estariam a saúde e a educação.

Sempre fui contra essa perspectiva, que, no
fundo, foi de fato uma forma de desobrigar o Es-
tado de suas responsabilidades. Acho que a comu-
nidade tem encargos, mas ela não pode assumir os
encargos de um Estado falido. A comunidade não
tem culpa da situação em que estão as crianças
no Estado. Transferir à comunidade encargos tão
concretos como saúde, educação, parece-me um re-

cuo em vez de um avanço que possibilitasse	a
educação e a saúde dos setores populares.

Outro ponto que gostaria de colocar, para
terminar, é uma outra perspectiva que julgo im-
portantíssima e que não pode ser esquecida. É a
seguinte: a História mostra, também,que a educa-
ção popular somente se tornou realidade na medi-
da em que as próprias comunidades organizadas lu
tam por esse direito de seus filhos.

Neste sentido,o município, de fato, tem o es
paço mais próximo dessas lutas e dessa organiza
ção. Mas, ao mesmo tempo, temos outro dado pelo
qual, se isso é verdade, um elemento fundamental
na efetivação do direito da educação é a luta
dos profissionais do ensino.

Esta luta dos profissionais do ensino não po
de ser local, tem que ser, no mínimo, estadual e
nacional. E é nesta direção que ela tem caminha-
do, exigindo condições de trabalho e efetivação
da educação.

No meu entender, municipalização, hoje, sig-
nifica desmembrar, esfacelar e diminuir a possi-
bilidade de que esta luta dos profissionaisdo
ensino caminhe, avance, efetive o direito à edu-
cação.

A SRA. PRESIDENTE - Queríamos anunciar a pre
sença, no plenário, do nobre Deputado Nilmári6
Miranda, que, a partir deste momento, vai assu-
mir a Presidência.

Convidó õ Deputado Nilmário Miranda a tomar
assento à Mesa.

(O DEPUTADO NILMÂRIO MIRANDA ASSUME A PRESI-
DÊNCIA.)

O SR. COORDENADOR (PROF. HINDEMBURGO PEREIRA
DINIZ) - Antes de passar a palavra ao 29 Exposi-
tor, gostaria de contar igualmente com o apoio
do ilustre Presidente, Deputado Nilmário Miranda,
no sentido de um rigor relativo na man enção do
tempo.

O programa deste Simpósio estabeleceu um fa-
to. No entanto, é pela hora do debate, quand o
auditório, insatisfeito com algumas posições, i-e-
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clama esclarecimento, que temos de controlar o
tempo.

O 29 Expositor desta sessão é o ilustre
Prof. Carlos Roberto Jamil Cury, graduado em Fi
losof ia pela Pontifícia Universidade Católica d
São Paulo. Mestre em Filosofia da Educação e Dou
tor em Educação pela mesma Universidade. Profes
sor de Política Educacional Brasileira no Mestra
do em Educação da Universidade Federal de Minas
Gerais. Presidente da área de educação junto à
CAPES. Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais. Tem vários li-
vros e artigos publicados na área.

Com a palavra,o Professor Carlos Roberto ia
mil Cury, que discorrerá sobre a perspectiva de
modernização do ensino e a formação profissional.

O PROFESSOR CARLOS ROBERTO JAMIL CURY- Exuo.
Sr. Deputado Nilmário Miranda, DD. Presidente da
Mesa dos trabalhos; Exmo. Sr. Dr. Hindemburgo Pe
reira Diniz, DD. Coordenador dos debates; Exmos.
Srs. colegas expositores, senhoras e senhores.

O Brasil encontra-se hoje numa encruzilhada
em que se disputam contraditoriamente o espaço da
nossa nação,o que existe de mais contemporâneo,
de mais moderno e o que existe de mais anacrôni-
co e de mais atrasado. Para que não fiquemos co-
mo um mero entreposto das nações mais desenvolvi
das do mundo, ou para que não retornemos à déca-
da de 1910, quando se defendia a chamada vocação
agrícola do país, é imperativo que o país domine
e se assenhore daquilo que hoje se convencionou
chamar de áreas estratégicas, para não ficarmos
a reboque, como um entreposto ou um país agríco-
la.

Ao mesmo tempo,. nós nos defrontamos, ao la-
do desta modernidade e contraditoriamente a ela, ao
imperativo desta modernidade, com a existência
de um anacronismo social que inclui milhões de
desdentados, párias da sociedade, milhões de anal
fabetos, pessoas que convivem conosco nas piores
condições de existência.

São estes dois desafios que colocam o Br-
sil, como um todo, na encruzilhada de opções por

uma saída. Esta encruzilhada, que é um imperati-
vo e um desafio cuja solução se traduz no inte-
rior da educação. Ao mesmo tempo, nós já coexis-
timos com escolas onde a informática e a informa
tização vão se adentrando e, em outras escolas,
com a ausência do mínimo necessário para o ensi-
no: o giz, a saliva e a carteira. A grande con-
tradição se reproduz no interior da rede escolar.
Acredito que esta nova Constituição é contraditó
ria, tão contraditória como o é o Brasil. A nova
Constituição, no meu modo de entender, responde
bem, em termos genéricos, de grandes princípios,
a estas duas questões.

De um lado nós nos tornamos contemporâneos
dos países mais avançados do mundo, pelos capítu
los dos direitos e garantias individuais e	so-
ciais. De outro lado, talvez por um excesso	de
principialismo ou até de alguns recuos, vistos
sobretudo na área da ocupação do espaço agrícola,
abrimos o caminho para a manutenção viscosa da-
quela contradição inicial. Entretanto, dizem os
constitucionalistas que uma Constituição, sobre-
tudo nova, é ao mesmo tempo ambígua e evidente.
É apenas um topo de uma pirâmide que vocês têm
construído, mas o resto dela, o miolo e a base,
estão por construir. Por isso, uma nova Consti-
tuição é, ao mesmo tempo, um apelo à ambigüidade
e um apelo à evidência. Ela não é toda a Consti-
tuição, porque em vários de seus artigos	está
"na forma da lei". Esperamos que esse "na forma
da lei" não leve 11 ou 12 anos, como foi o
caso da Lei de Diretrizes e Bases da Constitui-
ção de 1946, quelevou 12 anos para sair das ga-
vetas e chegar à luz do dia em 1961.

Muitas leis complementares estão à nossa
frente como uma maneira de se desconstruir a am-
bigüidade e de se fazer apelo à evidência; tor-
nar a ambigüidade evidente. Temos o Plano Nacio-
nal de Educação. Mas, ao lado disso, mais próxi-
mas às comunidades regionais e municipais, tere-
mos as Constituições Estaduais e as Leis Orgâni-
cas Municipais. É tarefa dessas Constituições e
dessas Leis Orgânicas chegarem onde as coisas
acontecem; transformar ambigüidade em evidência.
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Por isso, a nova Constituição Mineira é um convi
te a mais, um passo na desconstrução da ambigüi
dade e na construção de uma evidência política
que satisfaça os interesses do nosso povo. Mas,
sem ilusão, porque temos que ter a certeza de
que nem todos os problemas que estão na Educação
nasceram na Educação. Há outros fatores interve-
nientes que ajudam a explicar por que a Educação
vai tão mal. Devemos levar isto em consideração
e não cairmos na ilusão cartorial de que somente
a manutenção de um princípio seria desde já a
sua efetivação.

Vistos esses três pontos - Brasil na encru-
zilhada - a nova Constituição responde genérica
e principialisticamente bem às duas questões mi
cialmente postas, ressaltando-se que ela dependi
do complemento da legislação. Há espaços consti-
tucionais a serem construídos como um apelo à
evidência. Gostaria de comentar alguns pontos em
que este apelo à evidência deverá ser objeto de
reflexão e do posicionamento dos senhores Consti
tuintes mineiros.	 -

O primeiro ponto é relativo aos docentes. O
artigo 206, inciso V é muito claro e diz: "A va-
lorização dos profissionais do ensino, garantido,
na forma da lei, plano de carreira para o magis-
tério público, com piso salarial profissional e
ingresso exclusivamente por concurso público de
provas e títulos, assegurado regime único para
as instituições mantidas pela União".

Como desconstruir a ambigüidade deste texto
para fazê-lo chegar onde o professor efetivamen-
te exerce as suas atividades, pressionado entre
a ausência de giz, saliva e carteira e a entroni
zação dos equipamentos de informática? Pareci
que estaria havendo nesta Constituição o resgate
desejado do professor contra aquele professor mo
delo táxi, obrigado, para a recomposição do seu
salário, a perfazer duas ou três jornadas de tra
balho.

Neste sentido,eu apelo aos Srs. Constituin-
tes para que tomem esses pontos em consideração
e desconstruam a sua ambigüidade, fazendo da lei
um instrumento para garantir o que o artigo 205

fala da educação, como direito do cidadão e de-
ver do Estado.

Esses elementos aqui inseridos no artigo 206
inciso V, têm a ver com a possibilidade de o pro
fessor ter tempo disponível para fazer aquilo
que é a sua arma, que é a sua arte, o domínio da
palavra, o domínio do estudo, o domínio dos li-
vros. O laboratório do professor é a biblioteca,
é o livro.

Gostaria de chamar a atenção para um segun-
do ponto, que trata do discente, o aluno. O arti
go 208, nos seus parágrafos 19 e 29, diz: "O aces
so ao ensino obrigatório e gratuito é um direito
público subjetivo". Melhor do que eu, conhecem os
Srs. Deputados o significado desta expressão,, e,
por isso mesmo,o artigo 29 diz: "o não-ofereci-
mento do ensino obrigatório pelo Poder Público
ou a sua oferta irregular importa responsabilida
de da autoridade competente".

Os Srs. Constituintes e nós, como sociedade
civil, temos a responsabilidade de cobrar a efe-
tivação dessas medidas, para que nenhuma criança
mineira fique fora dos bancos escolares que te-
nham o padrão de qualidade exigido pela nova
Constituição. Outro tema para desconstruir ambi-
güidades é apontar evidências. A Constituição,
no seu artigo 205, e, também, nos artigos 69,194
e 196 clarifica o que significa um dever garanti
do pelo poder público pela expansão da parte pú-,
blica do Estado, e tem muito a fazer num País co
mo o nosso, de graves disparidades regionais e
profundas e contraditórias desigualdades sociais.

A expansão da rede física é um elemento im-
portantíssimo da modernidade. Nós não podemos
ter elementos que possam adentrar-se na Universi
dade, adentrar-se no ensino mais qualificado,
pesquisa científica e tecnolõgica, se continuar-
mos apenas selecionando os bons candidatos de ca
madas privilegiadas da população. A Universidade
deveria contar, cato o futebol com o ingresso de elementos
de todas as camadas possíveis, que se selecionas
sem para responder aos desafios exigidos pelo m3
demo sistema da Ciência e Tecnologia. Mas,

18	 1	 19



Constituição vai mais além, ela garante o direi-
to à diferença,e isso eu considero uma novidade.
O artigo 208 é bastante claro e diz no seu inci-
so 1: "ensino fundamental gratuito e obrigató-
rio" - e, aqui, a novidade - "inclusive para os
que a ele não tiveram acesso na idade própria".
Eu sei que isso é profundamente genérico, mas é
um novo convite a vermos o que significa, em Mi-
nas Gerais, oferecer escola para aqueles que, ten
do 16 ou 17 anos e querendo voltar à escola, sen
tem-se moralmente compungidos a sustentar crian
ças de 6 a 7 anos.

Também o inciso III fala do atendimento
educacional especializado aos portadores de defi
ciência manifesta e o que isso significará para
esses portadores. Mas, vai-se além. No capítulo
sobre cultura, fala-se claramente, no artigo 215,
que o Estado garantirá a todos o pleno exercício
dos direitos culturaiseo acesso às fontes da
cultura nacional, protegendo as manifestações
das culturas populares, indígenas e afro-brasi-
leiras e de tantos outros grupos participantes
do processo civilizatório nacional.

Vou encerrando, porque o meu tempo está es-
gotado, dizendo que o artigo 206, no seu inciso
VI, diz que, na forma da lei, a organização das
escolas deverá ser regida pelos princípios da
gestão democrática O que significa gestão demo-
crática? L um novo convite à desconstrução da am
bigüidade, o que é uw convite a uma evidenciação pó
lítica para a organização das nossas escolas.

Finalmente, diria duas coisas para concluir:
em primeiro lugar, que a questão da modernidade
do ensino, necessariamente, passa pelo enfrenta
mento conjunto desses pólos contraditórios, u1
anacrônico, atrasado e o outro, moderno, que nos
dirige para o século XXI. Finalmente, não apenas
como um desejo próprio, mas como um desejo maior,
eu diria que a UFMG terá em seus quadros profes-
sores e pesquisadores capazes de oferecer subsí-
dios para os nobres Deputados Constituintes mi-
neiros, quando do estudo e reflexão em torno dos
problemas específicos, no sentido de colocar o
seu acervo, a sua cultura acumulada a serviço da
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elaboração de uma nova Constituição Estadual que
seja capaz de traduzir os direitos garantidos em
lei, numa efetividade real e concreta.

Muito obrigado.

O SR. COORDENADOR (PROF. HINDEMBURGO PEREI-
RA DINIZ) - O terceiro expositor desta sessão é
a ilustre Deputada Maria Elvira, que, sem deméri
to para o também ilustre Deputado Nilmário Miraii
da, nos deu a alegria de presidir o iniciO do-s
nossos trabalhos. Cedi, numa homenagem à Deputa-
da Maria Elvira, os 10 minutos que ainda me cabem
para a conclusão das fases iniciais a ela que é gradua.
da em Letras pela Pontifícia Universidade Católi
ca de Minas Gerais e em Comunicação Social pela
Universidade Federal de Minas Gerais, com espe-
cialização em Comunicação Empresarial e Governa-
mental, Educadora, Vice-Presidente licenciada
do Instituto Cultural Newton de Paiva e da Comis
são Especial da Mulher, Executiva da mesma Asso-
ciação, membro da Comissão Permanente de Educa-
ção da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Vice-Presidente da Confederação de Mulhe
res do Brasil, Vice-Presidente da Federação Mi-
neira de Mulheres e ex_Conselheira do Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher.

Com a palavra a Deputada Maria Elvira, que
dispõe, portanto, de 20 minutos.

Acredito que todos concordam comigo nessa
homenagem àquela que abriu os nOSSOS trabalhos.

A DEPUTADA MARIA ELVIRA - Bom dia para to-
dos, meu prezado Presidente e colega Nilmário Mi
randa, Dr. Hindemburgo, Prof. Miguel Arroyo, Prol.
Ramayana, Prof. João César Pinheiro.

Não vou precisar de tanto tempo, mas, de
qualquer forma, agradeço a homenagem e o carinho
do Dr. HindemburgO, meu velho amigo.

Antes de entrar no meu tema sobre "Escola e
Cidadania", gostaria, aqui, de deixar nos Anais
deste Simpósio um voto de congratulações à Assem
bléia Legislativa, em especial, à Mesa da Assein
bléia, à Comissão Preparatória dos Trabalhos da
IV Assembléia Constituinte de Minas, àANDAL, que
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é a Associação Nacional para o Desenvolvimento
dasAssembléias Legislativas, Seção Minas Gerais
e à Fundação João Pinheiro pela realização deste
Simpõsio,que é da maior importância no momento
político em que vivemos.

Gostaria de destacar o nome da Secretária-
Geral da Mesa da Assembléia Legislativa, Dra. Ma
ria Coeli Simões Pires, mulher das mais prepara-
das e mais combativas desta Casa e responsável
pela coordenação destes trabalhos em sua primei-
ra e segunda fase.

Gostaria de fazer aqui uma profissão de fé.
Fé no trabalho educacional. Desde criança milito
• acompanho o processo educacional. Meu saudoso
• falecido pai, Newton de Paiva Ferreira, moço
pobre que saiu de Varginha, no sul de Minas, e
veio para Belo Horizonte estudar Direito, mani-
festando sempre tendência e paixão pelo magisté-
rio. Aqui chegando montou uma pensão, onde dava
aulas particulares a seus colegas. Naquele tempo
os professores eram polivalentes e ele dava au-
las de Latim, Português, Desenho e Matemática.
Seu sonho era criar um colégio para dar oportuni
dade a outras pessoas que tinham dificuldades de-
crescer e se desenvolver. Assim nasceu o Colégio
Anchieta, que hoje tem 54 anos.

Hoje, como Deputada e como cidadã, respeito
e acredito na educação, pois é a única forma
deste País sair da situação em que se encontra.
A única forma plena de se alcançar a democracia
e através da educação. A transformação da socie-
dade depende da educação e são cegos os que não
querem ver isso. Vivemos numa república de muita
miopia. Talvez por isso o Brasil não tenha uma
real política de educação. Não adianta aportar
recursos, o desafio maior é traçar uma política
para administrar o processo nos âmbitos munici-
pal, estadual e federal.

Minhas palavras são para fazer uma profis-
são de fé e reafirmar o crédito de confiança que
deposito na educação deste País. Propuseram-me o te
ma "Escolae Cidadania". Muita coisa que falareI
coincidirá com as palavras do Prof.	Carlos

Roberto Jamil Cury, da UFMG, o que reforçará sua
importância.

ESCOLA E CIDADANIA

A nova Constituição, imbuída do espírito de
mocrático, quis detalhar e especificar os direi-
tos sociais do cidadão brasileiro. Por isto des-
membrou o Título III, "Da Ordem Econômica e So-
cial", da antiga Carta, em dois Títulos diversos:
"Da Ordem Econômica e Financeira" (Título VII) e
"Da Ordem Social" (Título VIII).

Aqui sobressaem amplamente as garantias da
cidadania, tão vilipendiadas, esquecidas, despre
zadas durante o regime de exceção. Quiseram os
constituintes, em boa hora, explicitar e demar-
car as atribuições da nova sociedade brasileira
que se quer criar: a sociedade justa, coerente,
que investe no bem-estar e no interesse da maio-
ria: a sociedade que assume novos caminhos, dese
josa da libertação econômica, política e social.
Esta nova sociedade, que se pensa a si mesma, não
aceita mais a opressão, o autoritarismo, o egois
mo das soluções que visam a eternizar e manter
privilégios.

O Titulo "Da Ordem Social" foi dividido em
oito capítulos, a saber, "Disposição Geral", "Da
Seguridade Social", "Da Educação, da Cultura	e
do Desporto", "Da Ciência e Tecnologia", "Da Co-
municação Social", "Do Meio Ambiente", "Da Famí-
lia, da Criança, do Adolescente e do Idoso"	e,
finalmente, "Dos Índios".

Como se vê, o que estava junto se separou,	o
que era pequeno se ampliou, o que era artigo vi-
rou capitulo, detalhando-se e esclarecendo-se direitos
e garantias.

A maior de todas as conquistas da escola fi
cou consubstanciada no Artigo 208, em seus pará-
grafos 19 e 29:

§ 19 - "O acesso ao ensino obrigatórioegra
tuito é direito público subjetivo."	-

§ 29 - "o não-oferecimento do ensino obriga
tório pelo poder público, ou sua oferta irregu
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lar, importa responsabilidade da autoridade com-
petente.

Estes itens, somados ao inciso LXXI (71) do
Artigo 59 cogitam do indubitável dever do Estado
de assegurar o acesso à escola, pois assim se es
tabeleceu:

"Conceder-se-á mandado de injunção sempre
que a falta de norma regulamentadora torne inviá
vel o exercício dos direitos e liberdadesconsti
tucionais e das prerrogativas inerentes à nacio-
nalidade, à soberania e à cidadania."

Nenhum direito mais caro à cidadania do que
o acesso à escolaridade, hoje,garantido pelo man
dado de injunção. A escola forma e faz o cidadão
Pode-se medir a civilidade de um País por suas
escolas.

Toda nação civilizada tem hoje a aguda cons
ciência de que desenvolvimento se consegue com
educação e pesquisa. Fora disto, é o retrocesso,
é o atraso, é a dependência. O povo brasileiro,
no que se refere a potencialidade,é depositário de
inesgotáveis energias criadoras, as quais devem
ser aproveitadas no esforço nacional de promoção
e preparação para o futuro. Não é à toa que esta
mos colocados entre as oito maiores	economias
mundiais.

Os Constituintes federais sabiamente amplia
ram o investimento público em educação, nos ArtI
gos 212 e 213, tanto no âmbito federal, quanta
nas esferas dos Estados, Distrito Federal e Muni
cípios. No mínimo 18% da receita da União resul
tante de impostos e 25% das receitas estaduais e
municipais deverão ser gastas com o ensino.

Tal disposição, automaticamente,altera o Ar
tigo 196 § 29 da atual Constituição Estadual1 qu
prevê a destinação mínima de 20% apenas da recei
ta tributária na manutenção e desenvolvimento d3
ensino. É um avanço, uma conquista.

Como mãe e educadora, não poderia deixar de
citar o Artigo 69 do Capítulo "Direitos Sociais",
que dispõe:

"São direitos sociais a educação,.... a pr
teção à maternidade e à infância,..., na	forma
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desta Constituição",
e que, somado ao inciso XXV (25) do Artigo 79

do mesmo Capítulo, é resultado do incansável
trabalho de órgãos como o Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher, dos Conselhos Estaduais da
Mulher, da Confederação das Mulheres do Brasil e
de tantos movimentos sociais, para quem a garan-
tia de uma infância sadia é dever da sociedade,
e não só da família, tantas vezes impossibilita-
da ou inapta a fazê-lo. Diz assim o novo texto:

"São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:

XXV - assistência gratuita aos filhos e de-
pendentes, desde o nascimento até seis anos de ida
de t em creches e pré-escolas."

Aqui, senhores, muito trabalho terá o Cons-
tituinte estadual em fazer cumprir a legislação
federal. O ensino, que antes era obrigatório dos
7 aos 14 anos, passa a ser também dever do Esta-
do do nascimento aos 6 anos. Qualquer pessoa de
responsabilidade neste País sabe avaliar o peso
da alimentação sadia e da formação	intelectual
nestes primeiros anos de vida. O estágio	atual
da psicologia científica nos diz que a infância é o
período decisivo na vida de qualquer	cidadão.
Mal formado ou mal alimentado nessa fase da sua
vida, esta carência deixa seqüelas inextinguí-
veis no indivíduo. Daí a luta das mulheres que,
divisando o País do futuro, preocupam-se com to-
das as crianças, futuros cidadãos deste País.

Há dispositivos na Carta Federal que deve-
riam nos guiar, Constituintes Estaduais, na con-
cretização dos objetivos mais amplos e avançados
para o nosso tempo. É o caso, por exemplo, do in
ciso XXXII do Artigo 79 do Capítulo "Direitos S
ciais", que abre uma possibilidade clara de mu-
dança de mentalidades:

"proibição de distinção entre trabalho ma-
nual, tecnico e intelectual ou entre os profis-
sionais respectivos".

É de se pensar: o que podemos nós, Consti-
tuintes Estaduais fazer, a fim de resguardar es-
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te direito? Certamente que, a nível da educação
e da formação de pessoal, abre-se um largo campo
para nossa intervenção modernizadora.

Os incisos V, VI e VII do Artigo 206, no Ca
pítulo "Da Educação, da Cultura e do Desporto",
dão margem à profunda reflexão do Constituinte
Estadual. Não será hoje o momento propício para
revertermos o caótico quadro em que se transfor-
mou o ensino no Brasil? Atentando para estes
itens que falam da valorização dos profissionais
do ensino, do estabelecimento de um plano de car
reira para o magistério público, da gestão demo-
crática do ensino público, da garantia de padrão
de qualidade como princípios norteadores da edu-
cação, vê-se i nítida, a intenção de se reverem total
mente as antigas práticas a serem substituidag
por outras, mais modernas e condizentes com nos-
sa atualidade.

Como membro da Comissão Permanente de Educa
ção da Assembléia Legislativa desde o início d
meu mandato, tenho convivido diuturnamente com
as questões afetas ao ensino público: todas as
entidades envolvidas de alguma forma com o ensi-
no, deveriam ser chamadas a dar sua contribuição
nesta hora, assim como o vêm fazendo, despertan-
do a sociedade para os seus importantes e inadiá
veis compromissos neste campo. Gostaria que s
sentissem convocadas para este esforço conjunto,
entidades como a APPMG - Associação dos Professo
res Públicos de Minas Gerais; a UTE - União dos
Trabalhadores do Ensino; os Sindicatos de Estabe
lecimentos de Ensino Particular e dos Professo-
res; a Associação das Diretoras de Escolas Ofi-
ciais; a Associação das Supervisoras Educacio-
nais; a Associação das Orientadoras Educacionais;
a ATEDUC, que congrega os técnicos e funcionários
da Secretaria de Educação, a AMAE e a própria Se
cretaria Estadual da Educação, assim como as Se:
cretarias Municipais de todo oEstado. Convoca-
ria a todos neste chamamento à participação demo
crática da feitura do Capítulo referente ao ensl
no, na nova Carta Estadual.-

A educação do deficiente será também um de
nossos temas na elaboração da nova Carta. Sabe-

mos e estamos participando do movimento de mobi-
lização de vários órgãos estaduais, públicos e
particulares, envolvidos com a promoção dos doen
tes físicos, mentais, surdo-mudos, cegos e para
plégicos, que almejam uma sistematização e a am-
pliação deste atendimento. Creio que no inciso
III do Artigo 208 da nova Constituição Federal
temos uma diretriz bem clara indicando-nos o ca-
minho da integração e da solidariedade ao defi-
ciente. Diz o legislador federal

Art. 208 - "O dever do Estado com a educa-
ção será efetivado mediante a garantia de:

III - atendimento educacional especializado
nos portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino."

O ensino privado foi mantido pelo legisla-
dor federal, que assegurou o direito à liberdade
de ensino, à opção educacional, ao pluralismo na
educação como pilar da manutenção de uma socieda
de aberta a todas as tendências. Prevaleceu obom
senso e o equilíbrio dos Constituintes comprome-
tidos com os ideais de liberdade e democracia.
No entanto houve mudanças nas destinações de ver
bas públicas: a partir de 5 de outubro elas	s
poderão ser alocadas para contemplar o ensino p
blico, nunca o particular, que antes dispunha da
possibilidade de trabalhar com o estudante pobre,
mediante bolsas de estudo fornecidaspelo siste-
ma público. Para esta questão deverá estar aten-
to o Constituinte Estadual em seu trabalho de
adaptação ao novo pensamento.

Houve uma priorização do atendimento do en-
sino fundamental, ressaltando-se a sua obrigato-
riedade e gratuidade, inclusive para os que a
ele não tiveram acesso na idade própria. Como es
ta tarefa, juntamente com o oferecimento de ensl
no pré-escolar, ficou afeta particularmente aos
municípios e, com, estes receberão acréscimo de recei-
ta em decorrência da reforma tributária, terão
as edilidades um acréscimo igual em responsabili
dade e poder de decisão. A instalação, a manuteii
ção e o acompanhamento do sistema escolar estar
agora muito mais próximo do cidadão, facultando
-se a ele  interferência construtiva, num contexto
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que envolve gestão comunitária e participação.
E ainda, senhoras e senhores, fica-nos o de

safio de conseguirmos concretizar,em nosso Esta:
do, as metas mais desejadas e por tanto tempo
aguardadas: a erradicação definitiva do analfabe
tismo, a universalização do atendimento escolar7
a melhoria da qualidade do ensino, a formação pa
rã o trabalho e a promoção humanística, científi
ca e tecnológica, difíceis, mas não impossíveis,
para um povo que luta para superar suas próprias
condições e suas limitações estruturais.

Minha visão do Cidadão

Grande conquista da democracia, do povo, a
reafirmação ou o alargamento das prerrogativas
do cidadão, no confronto com o poder público; ele
é a fonte de todo o poder, que somente em seu no
me pode ser exercido; daí, os direitos da cidadi
fia, inalienáveis, impostergáveis.	-

Vivamos os sonhos do cidadão participante e
eficaz; vivamos os sonhos da comunidade organiza
da, controlando democraticamente os governos; de-
fendamos com intransigência o direito de críti
ca; valorizemos a presença do particular e das
associações, na preservação dos interesses cole-
tivos.

Sobretudo, desejemos sempre uma opinião pú-
blica consistentemente formada; somente ela tem
a desejada eficácia ; na sociedade democráticE'co
mo instrumento capaz de coibir os desacertos d
poder e aperfeiçoar a própria instituição públi-
ca. E para formar a opinião pública, para formar
a cidadania, nada melhor do que a escola. Ê difí
cii sabermos quem veio primeiro, se a galinha ou
o ovo. A escola forma a cidadania, mas a cidada-
nia está intrinsecamente ligada à escola.

Muito obrigada.

O SR. COORDENADOR - O 49 Expositor desta
sessão é o ilustre Prof. Antônio Otávio Cin-
tra, Bacharel em Sociologia e Administração Pú-
blica pela Universidade Federal de Minas Gerais,
Mestre em Sociologia pela Faculdade Latino-Ameri
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cana de Ciências Sociais do Chile, PhD em Ciên-
cias Políticas pelo Instituto Tecnológico	de
Massachusetts, Professor Adjunto da Universidade
Federal de Minas Gerais, Secretário . Adjunto do
MEC desde 1986, Membro do Comitê Americano	da
OEA, Secretário-Executivo do Conselho Nacional
de Recursos Humanos do IPHEA da Secretaria do
Planejamento da Presidência da República e ex-
Presidente da Fundação João Pinheiro.

Com a palavra,o Professor Antônio Otávio
Cintra, que discorrerá sobre o tema "O Fomento,
a Ciência e a Tecnologia".

O PROFESSOR ANTONIO OTÂVIO CINTRA - Sr. Pre
sidente, Deputado Nilmário Miranda, Sr. Coordena
dor desta Mesa, Dr. Hindemburgo Pereira Diniz,
Deputada Maria Elvira, meus companheiros de Mesa,
Srs. Deputados, meus ex-colegas da Fundação João
Pinheiro, meus senhores e minhas senhoras.

Entendi, ao ser convidado para estaMesa,
como o tema de Ciência e Tecnologia será apresen
tado por dois r'xpositores, que caberia mais ao
Professor Ramayana Gazzinelli o tratamento das
implicações do texto constitucional para a Cons-
tituição Estadual. Vou limitar-me, portanto,	a
apresentar, em algumas breves pinceladas, o qua-
dro atual da Ciência e Tecnologia e o fomento a
estas atividades que tem sido feito em nível na-
cional, em nível do Governo Federal. Acho que o
primeiro ponto é importante e devemos assinalar
que, nesta área, o Brasil tem, apesar de	todos
os percalços, apresentado progressos sensíveis,
sobretudo nos últimos 20 anos. Se formos tomar
um indicador muito simples de presença brasilei-
ra em termos de pesquisa que tenha curso interna
cional, temos uma indagação muito	interessant
Em 1973, tomando-se publicações brasileiras	de
pesquisas que tiveram curso internacional, senti
Mos que o Brasil estava em 319 lúgar. O Brasil'
produziu menos de 1.000 publicações por ano. Es-
tava na casa de 800, atrás da Argentina. Se for-
mos olhar outros países, por exemplo, os Estados
Unidos, vamos verificar uma ordem de grandeza
dos Estados Unidos,com 150.000 publicações, na-
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quela data. Já em 1985, a última data para a qual
tenho indicações, o Brasil já havia passado para
o 179 lugar em produção de nível internacional
em Ciência e Tecnologia. Já haviaultrapassado
na América Latina, a Argentina, há bastante tem-
po, e estava, entre os países do terceiro mundo,
em 29 lugar, apenas depois da Índia. Mas a Índia
é um país em que a grande produção não é feita
propriamente no país, mas por cidadãos indianos
que trabalham em laboratórios, em universidades
de outros países. Isso é um indicador	simples,
mas que mostra progresso sensível.	Se formos
olhar dois dados em termos de publicação, não
apenas a publicação que atinge o nível interna-
cional, mas a publicação total brasileira, tive-
mos, entre 1982 e 1985 um salto de 13 mil para
20 mil publicações. Nem tudo está ruim. Ha seto-
res no País que têm apresentado, apesar de todas
as dificuldades, um progresso sensível. Isso não
significa que tenhamos chegado a um estágio sa-
tisfatório nesta área. O problema é que chegamos
muito tarde nesta corrida. Se formos olhar, por
exemplo, a nossa tradição de pesquisa científica,
verificaremos que a nossa educação superior, du-
rante muito tempo,não teve este componente	de
pesquisa científica. A tradição brasileira	na
educação superior foi, durante um longo	tempo,
na linha das escolas profissionais,das	grandes
escolas, como a França as chama: Escola de Enge-
nharia, Escola de Direito, Escola de Medicina,
em que a pesquisa era um elemento excepcional.
Alguns professores poderiam ter uma vocação cien
tífica maior, mas não havia uma pesquisa instit
cionaljzada. Na verdade, só nos anos 30, com
criação da Universidade de São Paulo é que nós
tivemos o esforço já consciente de	introduzir,
no nível da educação superior, a formação e a
própria prática da pesquisa científica e tecnoló
gica. Então é uma história bastante recente em
termos do quadro de educação superior. Mas, real
mente, com referência a esse quadro maior, é apenas
nos anos 50 que vamos ter os primeiros lineamen-
tos de um sistema de incentivo e de fomento à
pesquisa e à formação dos cientistas dessa comu-
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dade de pesquisadores brasileiros, através da
criação da CASPE e do Conselho Nacional de Pes-
quisa, o famosoCNPq. Uma das entidades cuidaria
mais do apoio à pesquisa e a outra cuidaria mais
da formação dos recursos humanos para a educação
superior e 1 também, derivadamente, para a forma-
ção na pesquisa. Em 1969 temos a criação do Fun-
do Nacional do Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico, que foi operado primeiramente pe1oDNDE
e, dois anos depois, pela Financiadora de Estu-
dos e Projetos, a FINESP. Tudo isto teve o cres-
cente impacto,na Constituição do Brasil,de uma
comunidade de pesquisa científica e tecnológica
que se refletiu naqueles dados que eu apresentei
para os senhores, relativos ao período entre 1973
e 1985, onde o Brasil apresentou, em termos de
uma comparação internacional,O que é importante,
um progresso bastante sensível.

Eu apresentaria, antes das perguntas sobre
o que fazer ou o que falta fazer nesta área, al-
guns dados adicionais. para mostrar como é que re
percutiu todo este sistema, criado com a CASPE7
CNPQ e UFNDCB. Em 1975, por exemplo, o Brasil
contava com 370 cursos em nível de mestrado; em
1985, esses já haviam passado para 820. Em 1975,
tínhamos 89 cursos em nível de doutorado; já em
85 tínhamos 346. Em 1975 tínhamos quatro mil pro
fessores, doutores e livre-docentes trabalhando
no curso de pós-graduação; em 85, 10 mil, nu 1975,
possuíamos apenas 4 mil pessoas com mestrado, que
era o total acumulado; em 85 temos,anualmente, a
incorporação de 4 mil novos mestres à comunidade
de pesquisa brasileira. E, finalmente, em 1975
tínhamos apenas 600 doutores no p aís e anualmen-
te incorporarnos,a esse total , 600 novos doutores,
grande parte deles formados no exterior e boa
parcela formada no Brasil.

Temos realmente a constituição de uma comu-
nidade de pesquisa no País. Isto não é bastante.
Vamos olhar os indicadores internacionais 1 porque,
neste caso, é necessário olhar onde estamos: na
verdade,unidos os elementos que medem a importân-
cia dessa comunidade de pesquisa, é que estamos
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criando exatamente as bases da soberania real na
cional. Então temos, atualmente, um pesquisador
para cada 4 mil cidadãos brasileiros. Isso é mui
to pouco em termos internacionais. Países de de:
senvolvimento científico-tecnológico	mediano
apresentam um para 400 ou para 200
habitantes. Não estamos, assim, realmente bem,
apesar de termos progredido muito.

Agora, acho que uma pergunta importante que
temos de fazer é exatamente esta: onde é feita
a pesquisa no País? Onde vão operar todas essas
instituições de fomento e de incentivo ao desen-
volvimento da pesquisa científica e tecnológica?

Bom, há um certo mito no País de que isso é
feito em instituições isoladas da Universidade,
nos laboratórios, nos institutos de pesquisa.

Um trabalho feito há alguns poucos anos pe-
lo Prof. Simon Scharztman para a UNESCO mostra
que a realidade não é bem essa. Substancial par-
te da pesquisa brasileira é feita nas universida
des do País.

O Prof. Simon Scharztman usou, para tanto,
como medida, a idéia de "unidade de pesquisa",
que seria um pesquisador sênior com dois pesqui-
sadores que trabalhariam com ele.

Tomando por base tal "unidade de pesquisa",
o Professor concluiu que no Brasil haveria cer-
ca de cinco mil unidades de pesquisa no ano
trabalho dele, 1983, e uma grande parcela dessas
unidades de pesquisa estão na Universidade.

Apesar de a grande parte da pesquisa estar
na Universidade, chama a atenção o Professor pa-
ra o fato de que, em termos de financiamento e
fomento, na verdade, não é a Universidade que re
cebe esses recursos do FNDCT e das várias insti
tuições fomentadoras. Na verdade, a unidade de
pesquisa dentro da Universidade recebe uma quan-
tia que seria mais ou menos, "per capita", de 90
mil dólares, ao passo que nos institutos de pes-
quisa se receberia muito mais.... tenho a impres-
são de que na casa de 300 mil dólares - anotei
esse dado aqui.

Na Universidade estão as unidades de pesqui
sa,que recebem, em média, 90 mil dólares; já a
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unidades de institutos recebem 380 mil dólares,e
as unidades de pesquisa empresarial, nas grandes
empresas públicas, em média, 596 mil dólares por
ano.

Por que isso? Não vamos tirarinferência
apressada de que a Universidade está sendo dis-
criminada, muito discriminada.

Na verdade, a pesquisa que se faz nas unida
des empresariais, por exemplo, é mais cara por-
que envolve um desenvolvimento experimental.
Mesmo assim, sente-se - é uma coisa bastante da
rã que há por parte das entidades financiadoras
- um certo preconceito devido a certos mitos, co
mo o financiamento da pesquisa propriamente na
Universidade.

Primeiramente, é um mito que a Universidade
faça a pesquisa pura. A pesquisa, segundo o Pro-
fessor, mostra que a Universidade faz muita pes-
quisa aplicada.

Na verdade, a pesquisa,caracterizada pelos
pesquisadores como pura ou fundamental, é apenas
30% do que as unidades de pesquisa fazem nas Uni
versidades,	70% são pesquisas aplicadas e at
mesmo pesquisas experimentais. Esse é um dado im
portante.	 -

O segundo dado importante é exatamente o se
guinte: existe o mito de que a pesquisa de me-
lhor qualidade muitas vezes se dá nos institutos
de pesquisa.

Ora, se formos olhar outros indicadores,
quais seja a qualificação do pessoal que faz pes-
quisa nas Universidades, veremos que ela é muito
superior. A pesquisa do Professor, por exemplo,
mostra-nos que 78% das unidades de pesquisa da
Universidade são comandadas por pessoas que atin
giram o nível de doutorado, ao passo que nos in
titutos de pesquisa apenas 30% atingiram esse ni
vel,e, nas empresas, apenas 6%.	-

De novo, não tiremos inferência apressada,
porque muitas vezes o perfil da pesquisa que se
faz na empresa não é o perfil que é necessário
na Universidade. O desenvolvimento experimental
muitas vezes não exige que a pessoa tenha o fa
moso PhD.	 -

33

Ii



Mas, enfim, se olharmos no seu conjunto, os
números nos dizem alguma coisa muito importante.

Acho que uma das partes do preconceito ou
do problema que existe no nível do financiamento
por parte das instituições se refere à própria
visão da Universidade. Talvez os Serihoresnao este
jam cientes - ou talvez estejam - de que existe,
há algum tempo, patrocinado por pessoas da pró-
pria comunidade científica e de algumas entida-
des federais, um projeto de reforçar, através de
uma fundação do CNPq, que seria a Fundação Alva-
ro Alberto, a pesquisa em institutos fora	da
Universidade. Obviamente, essa proposta encon-
trou alguns obstáculos e depois evoluiu para a
idéia de laboratórios associados, pela qual as pes-
soas poderiam continuar nos seus laboratórios da
Universidade, mas estariam vinculadas a esta ins
tituição, que seria o laboratório associado
que poderia ser financiado independentemente.

Na verdade, o que se vê é que a Universida-
de seria um ambiente pouco hospitaleiro para a
pesquisa, embora a pesquisa básica seja feita em
grande parte dentro dela. Essa pouca hospitalida
de para a pesquisa teria duas características—:
primeiramente, a Universidade é amarrada adminis
trativamente. Ela apresenta problemas dessa natii
reza. Tanto isso é verdade que, nas melhores Uni
versidades de pesquisa do país, sempre foi nece
sário constituir, para viabilizar a pesquisa, um
fundação de apoio, que também costuma ser muito
visada. Ela é visada pelo Tribunal de Contas, ela
é visada pelo corpo docente, exatamente por cau-
sa da autonomia que tem e que precisa ter para
fazer com que a pesquisa seja viabilizada.

Por outro lado, a pesquisa de Simon Schwarz
tman mostra que pessoas da Universidade têm mais
autonomia, são mais dinâmicas, são pessoas que
têm um papel fundamental na consecução de finan-
ciamentos e desenvolvimento de suas próprias li-
nhas de pesquisa, ao contrário dos pesquisadores
de institutos e de empresas,que recebem quase co
mo determinação o que vão fazer.

Então, esse é um ponto para equilibrar um
pouco essa visão. Uma outra parte da visão que

ocorre com relação à Universidade tem também um
pouco de fundamento real. A Universidade hoje em
dia é muito dividida internamente. Dentro dela
temos clivagens entre a comunidade pesquisadora
e a comunidade docente. Essa clivagem é um dos
pontos importantes que a Universidade, na sua au
tonomia, tem que resolver. A Constituição define
em um dos seus artigos a autonomia da Universida
de. Ela põe muito claramente uma autonomia do
ponto de vista das funções substantivas, isso é
um ponto crucial. A autonomia tem que existir pa
ra que haja a pesquisa, para que haja o ensino,
para que haja a busca da verdade, que é uma fun-
ção das universidades centrais. Para isso temos
cselementos auxiliares, que seriam a autonomia
administrativa e  de gestão financeira e patrimo-
nial.

Como materializaríamos a gestão financeira
e patrimonial autônoma? Na forma de dotações gb
bais para a Universidade. A autoridade	central
não pode mais especificar nos itens de despesas
o que a Universidade vai fazer com o orçamento.
Esse orçamento deve ser global. A autonomia não
significa soberania da Universidade, porque a
Universidade é um ente que tem responsabilidade
pública. Ela tem de responder perante a socieda-
de. Como isso acontecerá? O constitucionalista
Hindemburgo Pereira Diniz provavelmente vai fa-
lar do que fica na Constituição em termos das
atribuições do Tribunal de Contas. A Constitui-
ção fala que temos de ter um padrão de qualidade
no sistema educacional como um todo. No sistema
universitário temos de ter um padrão de qualida
de. O financiamento público, com o dinheiro do—s
impostos, tem e responder socialmente apresen-
tando um padrão de qualidade.

Como vamos saber o padrão de qualidade? A
única maneira que vejo para isso é termos um sis
tema de avaliação pública. Dos outros pontos ei
falaria depois, mas só uma breve chamada para o
aspecto muito importante da autonomia. A autono-
mia não é só com relação ao Governo, às determi-
nações legais, mas há também a autonomia interna.
Para que haja pesquisa, ensino com liberdade do
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pesquisador, do professor, não pode haver na Uni
versidade a patrulha interna, seja ela de cuer aue
que seja, de partido, sindicato ou assembléias.
Esse é um ponto importante. Hoje em dia, o gran-
de inimigo da Universidade está menos no Governq
do que na própria Universidade.

O SR. COORDENADOR (HINDEMBURGO PEREIRA DI-
NIZ) - O quinto Expositor desta sessão é o ilus-
tre Prof. Ramayana Gazzinelii.,EXitor em Física pe-
la Universidade de Colúmbia, Nova Iorque; Profes
sor Titular de Física da Universidade Federal d
Minas Gerais; Membro titular da Academia Brasi-
leira de Ciências; Membro do Conselho Técnico-
Científico do Centro Brasileiro de Pesquisa Físi
ca; Membro do Conselho Curador da FETAMIG; pos-
sui vários trabalhos científicos publicados.

Com a palavra,,o ilustre	Prof.	Ramayana
Gazzinelli, que discorrerá sobre Ciência e Tecno
logia no Estado.	 -

O PROFESSOR RAMAYANA GAZZINELLI - Sr. Presi
dente, Deputado Nilmário Miranda, Sr. Coordena-
dor dos debates, Prof. Hindemburgo Pereira Diniz,
demais colegas expositores, senhor's e senhores.

Devo falar sobre o tema da "Ciência e Tecno
logia no Estado", mas quero expô-lo tendo em vista
os quadrosmundial e nacional.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO

Um dos fatos mais notáveis ocorridos na eco
nomia mundial nos últimos quinze anos foi o desa
coplamento entre a economia industrial e a econo
mia de produtos primários. O Clube de Roma, em
relatório publicado em 1975, previa já para ago
rã forte escassez de alimentos e produtos primá-
rios, porém / essas previsões pessimistas falharam
completamente.

A demanda por alimentos cresceu tão rapida-
mente quanto se antecipava, mas a produção cres-
ceu mais rapidamente do que a população. Esse
crescimento - cerca de 30% desde 1975 - foi devi

do, em grande parte, ao impacto de novas tecnolo
gias na produção de sementes, na utilização ade
quada de fertilizantes e no combate a pragas e
doenças. Mesmo a ampliação de fronteiras agríco-
las como a conquista do cerrado para a produção
de grãos no Brasil foi em grande parte possibi-
litada por novos conhecimentos científicos.

No caso da produção mineral, houve simulta-
neamente um crescimento de produção e uma dimi-
nuição global de demanda, motivada pelo desenvol
vimento de novas tecnologias. Para citar um exem
pio, um automóvel, que é um produto típico da
primeira metade do século, tem 40% de seu custo
em materiais, enquanto um "chip" de microeietrô-
nica tem no máximo 3% de seu custo em materiais.
Outro exemplo interessante podemos encontrar na
área de telecomunicações: 50 kg de fibra	ótica
transmitem tanta informação quanta 1500 kg	de
fios de cobre transmitem.

O que esses exemplos ilustram é que a econo
mia industrial muda rapidamente de padrão - d
intensiva em materiais, passa para intensiva em
conhecimento. Vivemos de fato uma nova revolução
industrial, caracterizada pela predominância do
conteúdo científico tecnológico nos produtos e
processos em relação ao conteúdo em matéria pri-
ma, mão-de-obra e capital. Tomando novamente co-
mo exemplo o "chip" de microeletrõnica, que é
talvez o produto mais característico de nossa
época, três quartos de seu custo, pelo menos, são
constituídos por conhecimento humano sob a forma
de pesquisa e desenvolvimento. Ë claro, por es-
sas razões, que nenhum país pode se desenvolver
baseado na exportação de produtos primários ou
de produtos industriais de baixo nível tecnológi
co.

Diante desse quadro1 torna-se interessante
discutir o papel de C&T para o nosso País e em
particular para o nosso Estado.

Existem duas crenças, muito difundidas, que
precisam ser refutadas de início. A primeira é
que tecnologia é uma mercadoria disponível no
mercado internacional,aqualse pode adquirir fa-
cilmente - basta haver recursos. Nada mais falso
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- o que se adquire é a planta, ou o processo ou
o equipamento, não a tecnologia, que é realmente
a capacidade de inovar. A segunda, semelhante à
primeira, ê que ciência básica é universal, e, por
tanto, facilmente apropriável - basta adquiri—r
revistas científicas e livros,e teremos as infor
mações necessárias. Seria, por isso, um desperdi
cio gastar recursos imensos nesse tipo de pesqui
sa.

Na verdade, o conteúdo científico e tecnológi
co de processos, equipamentos ou novos materiais
tem elevado valor estratégico e tornou-se instru
mento de poder nas relações internacionais. Po
essa razão sua transferência de país a país é
imensamente dificultada por diferentes artif í-
cios,e qualquer nação que pretenda ser indepen-
dente deve envidar esforços para dominar os co-
nhecimentos de que necessita.

É claro que uma sociedade que, como a nossa,
apresenta tantas disparidades sociais tem difi-
culdades em eleger suas prioridades. Com  freqüên
cia coloca-se a questão: diante de deficiências
sociais tão prementes ., como educação básica, saú-
de e habitação.é justo colocar C&T entre nossas
prioridades? Penso que fundamentalmente é uma
questão de equilibrar as necessidades mais ime-
diatas da sociedade com suas aspirações para o
futuro. Ou seja, se não colocarmos C&T entre as
nossas prioridades agora, não teremos condições
de satisfazer as necessidades mais básicas da so
ciedade no futuro.	 -

É preciso estamos atentos para o fato de que C&T
é um sistema complexo que envolve conhecimentos
armazenados de formas diversas, recursos humanos
bem formados, instituições várias como universi-
dades, bibliotecas e centros de pesquisa e até
mesmo comportamentos culturais. Por essa razão
investimentos em C&T não têm retorno imediato -a
sociedade s6 verá os resultados de seus investi-
mentos em médio ou longo prazos.

O que dissemos até agora em relação ao País
vale de certa maneira para o Estado, e é interes-
sante, nesse contexto, fazer uma comparação com
o Estado de São Paulo.

Desde a década de 30, São Paulo procurou
criar uma universidade moderna, contratando cien-
tistas europeus, que tiveram um grande papel na
formação dos professores da geração seguinte. Foi
também criado o Instituto de Pesquisas Tecnológi
cas,que seria a interface entre a Universidade e
a nascente indústria paulista. Já na Constitui-
ção Estadual de 1947 foi instituída uma fundação
de amparo à pesquisa, à qual era atribuída, como
renda de sua privativa administração, quantia não
inferior a meio por cento do total da receita or
dinária do Estado. Essa fundação teve um papel
fundamental no desenvolvimento científico e tec-
nológico do Estado e tornou-se um exemplo nacio-
nal por seu alto padrão de administração e efi-
ciência. Os efeitos desses empreendimentos multi
plicaram-se quase como numa reação em cadeia. V
rios institutos de pesquisa foram criados pelos
Governos Estadual e Federal em São Paulo: em São
José dos Campos, o Instituto Tecnológico da Aero
náutica na década de 50 e, mais recentemente, o
Instituto de Pesquisas Espaciais e o Instituto
de Estudos Avançados da Aeronáutica; na Capital,
o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares;
em Campinas,a Universidade de Campinas, que atraiu
por sua vez o Centro de Pesquisas e desenvolvi-
mento da Telebrás e o Laboratório Nacional de Luz
SCncroton; em São Carlos, em torno do campus lo-
cal da USP, surgiram, nos últimos cinco anos, vá
rias indústrias de alta tecnologia; em Lorena, o
CNPq acaba de criar um instituto de pesquisas pa
ra materiais estratégicos.	-

O que se passou nesse setor em Minas Gerais,
a segunda economia do País? Quase nada. Ao con-
trário, alguns empreendimentos promissores foram
inibidos em seu crescimento ou mesmo destruidos
por nossa indiferença ou por nossos vícios. Pode
ríamos começar nossa história de desacertos pela
Escola de Minas de Ouro Preto, fundada por Pedro
II com tantas potencialidades e expectativas, e
terminá-la com nossa Fundação de Amparo à Pesqui
sa, criada quarenta anos depois de sua similar
paulista e que está agora sendo sufocada em seu
berço. Passaríamos pelo Instituto de Tecnologia
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Industrial, criado na década de 40, que não con-
seguiu sobreviver ao nepotismo e empreguismo e
não poderíamos deixar de mencionar a grande re-
forma na educação primária realizada na década
de 30 e a Escola de Aperfeiçoamento de Professo-
ras, também já desaparecida.

Não vale a pena recordar em detalhes essa
história de fracassos. Vivemos hoje uma experiên
cia política rica,e é possível fazer mudanças -
é preciso ter esperança.

Se a opção política for a de consolidar e
apressar no Estado o processo de desenvolvimento
econômico-social iniciado há algumas décadas, é
urgente, diante das modificações por que passa a
economia mundial, colocar C&T entre as nossas
prioridades. É essencial aumentar significativa-
mente os recursos humanos qualificados e formar
toda uma infra-estrutura de bibliotecas, labora-
tórios e institutos de pesquisa disseminada por
todo o Estado.

É claro que não há recursos para fazer isso
em prazo curto. A estratégia que defendemos é do
tar a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, j
criada, de orçamento adequado para que ela possa
infiltrar-se nas várias instituições de ensino ou
pesquisa do Estado, federais, estaduais ou parti
culares, apoiando as atividades de pesquisa de
qualidade já existentes e estimulando os chama-
dos grupos emergentes, para criar uma infra-es-
trutura de pesquisa científica e tecnológica no
Estado.

Mas, não bastam orçamentos adequados. O maior
problema dos complexos sistemas de C&T é a des-
continuidade. A maturação de um grupo de pesqui-
sa desde seu planejamento até o início da produ-
ção leva em torno de cinco anos. É	necessário
prospectar o futuro para determinar as linhas
corretas de pesquisa, enviar jovens para forma-
ção em outros centros - a formação de um doutor
leva aproximadamente quatro anos -,encomendar os
equipamentos e consolidar o grupo de pesquisa no
próprio trabalho. Esses grupos de pesquisa não
podem ser montados e desmontados ao sabor dos in
teresses políticos menores e dos orçaitntos anuais.

Por essas razões,os constituintes paulistas
de 47 instituíram em sua (onstituição a fundação
de amparo à pesquisae garantiram recursos perma
nentes necessários à sua manutenção. Os Consti-
tuintes brasileiros de 87, sensíveis também a es
se aspecto da questão permitiram no artigo 218 d
nossa Constituição que as Constituições Estaduais
possam fazer a vinculação de recursos orçamentá-
rios às entidades públicas de fomento ao ensino
e à pesquisa científica e tecnológica.

É também essencial, para que a fundação pos-
sa operar com a eficiência de sua congênere pau-
lista, que os recursos orçamentários a ela atri-
buídos sejam de sua privativa administração. Em
alguns Estados, em particular o Rio de Janeiro e o
Rio Grande do Sul, há indicação forte de que es-
sa medida será tomada. Esperamos que o mesmo
aconteça em nosso Estado.

Para terminar, gostaria de lembrar as pala-
vras de um estadista do Império que, ao exortar
o Parlamento em 1870 a aumentar os recursos des
tinados à educação dizia: "Façamos, porém, quan-
to estiver ao nosso alcance para não sermos os
últimos no caminho que vão trilhando as nações
cultas..." Penso que a exortação vale ainda hoje.
Está na hora de preparar o terreno e plantar as
sementes, se quisermos colher os frutos na virada
do século.

O SR. COORDENADOR - A sexta exposição, após
a qual esta primeira parte dos trabalhos será en
cerrada pelo Sr. Pre sidente, cabe ao ilustre Dr
João César de Freitas Pinheiro, geólogo graduado
pela Universidade de Brasília, com especializa-
ção em Economia Federal pelo BNDES, ex-Presiden-
te da Associação Profissional Mineira de Geólo-
gos, ex-Conselheiro da Coordenação Nacional de
Geólogos, ex-Superintendente de Recursos Mine-
rais no Estado de Minas Gerais, Membro do Conse-
lho de Administração da AÇOMINAS, Assessor da
Presidência da METAMIG e Consultor do BMG para a
área mineral.

Com a palavra,o Dr. João César de Freitas Pi
nheiro, que discorrerá sobre mineração no Estada
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e a questão tecnológica.

O DR. JOÃO CÉSAR DE FREITAS PINHEIRO - Exmo.
Sr. Deputado Nilmário Miranda, Presidente da Me-
sa, Exma. Sra. Deputada Maria Elvira, Exmos. De-
putados presentes, Exmo. Dr. Hindemburgo Pereira
Diniz, Coordenador dos debates, colegas exposito
res, senhoras e senhores:	 -

MINERAÇÃO - A QUESTÃO TECNOLÓGICA

Considero uma grande honra participar do pro
cesso constituinte do Estado de Minas Gerais, vin
do a esta Casa, convidado pelos legítimos repre-
sentantes do povo mineiro, para falar de minera-
ção, setor ao qual dediquei minha vida desde a
mais tenra idade.

A importância da mineração para o homem mo-
derno pode ser explicada através de diversos fa-
tores econômicos, financeiros, políticos e so-
ciais.

O consumo de bens minerais "per capita", no
mundo, que era em 1770 de US$ 1,86, atingiu em
1900, US$ 8,50, chegando em 1970 a US$ 45,00, ai
cançando em 1980, US$ 80,00, e numa previsão pe'
simista deverá atingir US$ 100,00 no ano 2000. -

Dados científicos atestam que, atualmente,
cada homem depende, por ano, de 400 a 500 kg de
insumos do reino vegetal, de 300 a 350 kg do rei
no animal e de 2.000 a 20.000 kg de insumos do rei
no mineral.	 --

O homem moderno utiliza atualmente 9 bilhões
de toneladas por ano de 350 minerais diferentes,
cujo valor aproximado é de cerca de 750 bilhões
de dólares.

Diante desses números e das relações que exis
tem entre a mineração e os outros setores da eco
nomia-agricultura, indústrias de transformação,
construção civil - é que se afirma ser o setor
mineral um setor estratégico, dele dependendo to
da a montagem de política de desenvolvimento de
uma nação.

Mesmo que novas tecnologias permitam substi-

tuições possíveis e eventuais de uma substância
mineral, não haverá redução da importância do se
tor porque os substitutos encontrados são, via
de regra, outras substâncias do mesmo reino mine
ral.

Essas novas tecnologias nada mais são do que
a descoberta de novos princípios técnicos e cien
tíficos que estão sendo empregados principalmen-
te nos setores mais competitivos das economias
fortes, tais como-,as indústrias aeroespacial, au
tomotiva, de biotecnologia, comunicação, computa
ção e eletroeletrônica.

Neste contexto, destaca-se Minas Gerais como
uma das principais províncias minerais do Brasil
e do mundo, com enormes jazidas e operações de
lavra.

Várias questões de grande interesse para Mi-
nas Gerais deveriam ser profundamente analisadas.
19) O advento desta "Idade da Alta Tecnologia"
determinará o fim da era de consumo de grandes
volumes de materiais tradicionais? 29) Esses ma-
teriais tradicionais, como por exemplo minério
de ferro, estariam ameaçados por um declínio ir-
reversível em seu consumo? 39) Teriam os novos
materiais um aumento de consumo concomitante com
a queda de consumo dos metais tradicionais? 49)
Caso estas mudanças estejam realmente ocorrendo,
qual será o impacto delas para Minas Gerais no
âmbito do seu desenvolvimento social e econômi-
co? Esras e outras perguntas só poderão ser res-
pondidas por equipes técnicas especializadas em
geologia, engenharia mineral e economia mineral,
hoje infelizmente inexistentes no Estado, tal a
desarrumação em que se encontram os organismos
que deveriam cuidar do assunto.

Por se tratar de um setor estratégico, no
qual a tecnologia tem um preponderante papel, o
setor mineral foi abordado na nova Constituição
do Brasil de forma marcante.

Dos oito títulos em que foi dividido o novo
texto constitucional, seis contemplaram explici-
tamente o setor mineral. Em 18 artigos e em 45
de suas subdivisões - parágrafos e incisos -, a

42	 1	 43



atividade mineral foi direta ou indiretamente
mencionada.

Há quem diga que a nova Constituição vai tra
zer enormes problemas para o setor mineral. Pre-
firo não assinar debaixo desse descrédito em nos
sos políticos. Pelo contrário, acredito que esta
belecidas claramente as regras do jogo quanto
participação do capital estrangeiro, a Consti-
tuinte (em Brasília) procurou solucionar proble-
mas na mineração.

É necessário compreender que após o primeiro
choque do petróleo, na década de 70, a dinâmica
estrutural da mineração, em todo o nndo, começou
a ser modificada. Houve acirramento de concorrên
cia,e o controle das grandes empresas de minera-
ção sobre mercados e preços foi sendo enfraqueci
do. O crescimento da economia mundial declinoue
daí para a frente,cresceu a instabilidade monetá
ria,e reduziu-se a liquidez financeira interna-
cional. Mesmo assim, as grandes empresas de mine
ração do mundo, que atuam no Brasil e especifica
mente em Minas Gerais, investiram muito ao longo
da década de 70. Seus administradores não tinham
bola de cristal para perceber que haveria	uma
grande mudança da tendência de consumo de maté-
rias primas minerais no mundo na década de	80.
Entraram sem pertanejar em enormes projetos. No-
vas jazidas, extremamente grandes e	rentáveis,
como as de Carajás, na Amazônia, foram concebi -
das em função do mercado externo. Os administra -
dores das grandes empresas daqui e de todo o mun
do decidiram investir por critérios de custo -
principalmente de energia e transporte, deixando
em segundo plano os critérios de mercado. Hoje,
estão ai tentando resolver problemas de superca-
pacidade e superprodução.

Esses problemas das grandes empresas de mine
ração são de conjuntura mundial e eles não nasce-
ram porque o Brasil decidiu fazer uma nova Carta
Constitucional defendendo a soberania sobre seus
recursos minerais.

O minério é um bem não renovável,	sujeito,
portanto a exaustão. A tecnologia aplicada à ex-
tração e ao beneficiamento de minérios,	aliada

às ciências geológicas, minimiza os efeitos da
exaustão e permite maior vida para as reservas
minerais de um determinado território.

Para que não haja um extermínio de todo um
processo econômico que se forma em torno de uma
mina, com a exaustão da jazida mineral, é neces-
sária a aplicação de tecnologia adequada.

É nosso dever de técnicos para com o povo
produzir uma tecnologia de exploração mineral di
recionada para satisfazer as carências dos merca
dos interno e externo e, principalmente, atenta
à preservação do meio ambiente.

A tecnologia que aqui devemos produzir deve
ser compromissada com nossos tipos de minérios e
com as características geológicas e físico-quími
cas de nossas jazidas.	 -

Somente poderemos melhor aproveitar nossas
jazidas minerais, determinando suas característi
cas e aplicando técnicas de lavra e beneficiamei
to que muitas vezes não são utilizadas em outro
países.

Nosso País, e especialmente nosso Estado es-
tá repleto de entraves à participação de capi-
tais nacionais de médio e pqeueno porte na mine-
ração. As jazidas minerais de pequeno e médio
porte, tecnicamente viáveis para uso das comuni-
dades locais, foram e continuam sendo relegadas
a um segundo plano. A Empresa Estadual de Minera
ção de Minas Gerais - Metamig - nunca recebeu o d
vido apoio governamental para abrir o leque d
oportunidades de negócios minerais para os peque
nos e médios empresários. Sempre esteve às vol-
tas com suprimento de recursos financeiros para
exercer esse seu importante papel.

Durante mais de 40 anos, Minas Gerais, com
seu Quadrilátero FerríferO, atendeu 'a demanda de
siderúrgicas norte-americanas, européias e japo-
nesas, considerando anti-econômica uma grande va
riedade de tipos de minérios de ferro, que hoje
formam inúmeros depósitos de rejeitos, principal
mente de minérios de granulação fina, responsá-
veis pela poluição de rios e pela destruição da
fauna, flora e paisagem da zona metalúrgica do
Estado.
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A tecnologia mineral, no sentido abrangente e
de interesse de nossa sociedade, não é somente
aquela que as empresas estrangeiras trazem para
Minas Gerais, mas é aquela conseguida a partir
de intensos estudos sobre as características es-
pecíficas de nossas jazidas, comprometida com a
preservação ambiental e com a conservação e apro
veitaIrnto racional dos nossos recursos minerais.

Nestes últimos 20 anos o setor mineral brasi
leiro captou mais de US$ 10 bilhões lá fora, is-
to é, cerca de 9% da dívida externa. Cerca de 70%
desses empréstimos em moeda foram feitos por em-
presas estrangeiras e 'joint-ventures" O capital
privado nacional captou cerca de 4% desses em-
préstimos. o capital estatal captou os 26% res-
tantes. Somente 10 empresas do setor mineral con
centraram 75% da captação de recursos no exte-
rior nesses últimos 20 anos. Dentre elas, somen-
te uma é de capital nacional. Pergunta-se: esta
concentração na captação dos recursos do exte-
rior é correta? Até onde esta captação está com-
prometida com o fortalecimento e o avanço da geo
logia e da tecnologia mineral brasileiras?

Não podemos mais nos dar ao luxo de conceber
tecnologicamente jazidas minerais apenas em fun-
ção dos mercados consumidores externos, no âmbi-
to de uma política mineral de exportação desen-
freada, como aquela que exauriu as maiores e me-
lhores reservas de minério de manganês oxidado
do mundo, ocorrentes aqui no Município de Conse
lheiro Lafaiete, utilizadas pelos norte-america -
nos no esforço da II Guerra Mundial e na forma-
ção de seus estoques estratégicos. Hoje, sobram,
em Conselheiro Lafaiete) minérios de manganês de
qualidade inferior, que necessitam de um benefi-
ciamento caro para serem aproveitados como insu-
mos na produção de ferro-ligas.

Há, portanto, a necessidade política de Mi-
nas Gerais poder decidir não só quanto de miné-
rio vai produzir, mas também quando, como e para
que vai produzir. Transformar o minério em produ
tos industrializados dentro de suas fronteiras
deve ser sempre uma meta a perseguir.

Capital e tecnologia hoje se confundem e se

misturam formando o arcabouço do poder político
e econômico. A tecnologia e o capital estrangei-
ros devem ser bem-vindos, mas desde que associa-
dos à tecnologia e ao capital aqui já instalados
e comprometidos com as ações de desenvolvimento
económico e social de Minas Gerais.

O desenvolvimento do setor mineral de Minas
Gerais e do Brasil não será produto tão somente
de absorção simples de tecnologia estrangeira.
Não estamos mais nas décadas de 40 e de 50, quan
do uma simples planta de f lotação de minérios
trazida por grupo estrangeiro fazia sucesso no
Brasil. Ë claro que não podemos desprezar o co-
nhecimento acumulado pelas grandes empresas do
setor em todo o mundo. Mas, também não podemos
afirmar que hoje vivemos numa situação de total
dependência do estrangeiro na área mineral. Na
mineração é praticamente impossível a transferên -
cia integral de pacotes tecnológicos. Isto por-
que cada jazida exige um método expecífico de
trabalho de geologia e de tecnologia mineral. P0
demos dizer que dispomos hoje de empresas e ins-
tituições públicas e privadas em condições de de
senvolver tecnologia para a exploração de qual-
quer tipo de mineral. Aqui mesmo, no km 14 da ro
dovia que leva a Sabará, a Cia. Vale do Rio Doce
mantém um excelente centro tecnológico. Quem aju
dou a viabilizar o aproveitamento da jazida d
ouro de Paracatu, com teores infimamente baixos
foram os laboratórios da Metago, em Goiás. E a
partir do ano que entra - 1989 - Paracatu estará
produzindo 3 toneladas de ouro por ano. Ajudemos
um pouco mais o nosso CETEC e as nossas escolas
de engenharia e de geologia da UFMG e da UFOP, e
as respostas positivas virão em cascata. Ê evi-
dente que necessitamos da troca de informações
técnicas com as empresas e instituições estran-
geiras para apressar o domínio de algumas solu-
ções tecnológicas. Porém não há razão para sujei
ções ou dependências.	 -

Torna-se necessário estudar a inserção, na
Constituição de Minas Gerais,do comprometimento
do Estado com o desenvolvimento da pesquisa tec-
nológica básica, com a manutenção dos Centros de
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Geração de Tecnologia sem fins lucrativos imedja
tos, com a autonomia administrativa para os Ins

	

titutos de Pesquisa (CETEC, FAPEMIG,	Fundação
Ezequlel Dias, IPEN, etc.), com a sustentação
dos serviços de norrnatização fiscalização, pa-
dronização em laboratórios de referência, com o
apoio à atividades de metrologia. É importante
que a nova Constituição do Estado resguarde a me
mória tecnológica do povo mineiro em organismj
públicos específicos para isto.

Por ser uma atividade estratégica para Minas
Gerais e para o Brasil, a mineração não deve ser
vir apenas à geração de dólares para se pagar
dívida externa, mas deve ser utilizada como fer-
ramenta principal no sentido de desconcentrar e
expandir a indústria, interiorizar o desenvolvi-
mento, amenizar os desníveis regionais de renda,
fortalecer a agricultura expandindo a fronteira
agrícola, e combater a inflação dentro de um pro
cesso de valorização da estrutura produtiva d
riqueza real Circulante

Trata-se, portanto, de uma máquina poderosa
quando bem Utilizada, mas pode se tornar uma ar-
ma mortal quando desorganizada. Porque pode, in-clusive, matar a natureza.

Organizar a mineração não é difícil.	Bastahaver determinação política.
Agora, que a Constituição Federal determinaque OS Estados participarão em conjunto com aUnião no gerenciame 0 dos recursos minerais, é

chegado o momento de Minas Gerais assumir a van -

	

guarda na formulação da Nova Política	MineralBrasileira. O País inteiro está esperando que o
seu maior Estado Minerador, que participa com 40%
da produção nacional de minérios, trilhe o cami-
nho de montar uma estrutura modelo de geologia e
engenharia mineral, capaz de atender a população
de modo eficaz e coerente.

O patrjotismo e o comprometimento dos Senho-res Deputados Constituintes Estaduais com as as-pirações da população de Minas Gerais, serão agarantia de que haverá a consolidação efetiva
dos significativos avanços obtidos para o setor

mineral na Assembléia Nacional Constituinte.

Tenho dito.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE - Antes de suspendermos os
nOSSOS trabalhos para o intervalo, lembraria aos
senhores participantes que os crachás deverão
ser devolvidos à recepcionista,a fim de que pos-
sam ser confeccionados os diplomas, que serão en
caminhados, posteriormente, pelo Correio.

Lembramos ainda que há um formulário de su-
gestões compondo a pasta de cada participante.
Aqueles que não oreceberelTi poderão solicitá-lo
recepcionista, devolvendo-os à mesma, posterior-

mente.
Após o intervalo, daremos iníCiO à sessão de

debates, onde serão respondidas as perguntas for

muladas.
Suspendemos os trabalhos por 10 minutos, pa-

ra um breve descanso.
(Suspende-se a reunião por 10 minutos).

O SENHOR PRESIDENTE - Estão reabertos os tra
balhos. Eu convidaria os Srs. Expositores a tom
rem seus lugares, assim como todos que estão pa r

ticipando deste Simpósio.	 -
Vamos dar inicio à sessão de debates. A Coor

denação vai encaminhar as perguntas que forem
feitas por escrito e entregues ás recepcionistas.
Adotaremos o seguinte procedimento: depois de ca
da grupo de três perguntas que vierem por escri
to, poderão ser feitas perguntas diretamente aos
nossos Expositores através dos cinco microfones
que estão no Plenário.

O PROF. HINDEMBURGO PEREIRA DINIZ - Está de-
cidido,PreSideflte, a palavra é sua.

Vamos começar por uma questão endereçada à
própria Mesa, de modo que todos podem contribuir
no sentido do esclarecimento desse quesito.

O Sr. Maurício José DaneZZi, Coordenador do
Projeto Ouro Preto Constituinte, empresário e lí
der político, pergunta: "Sem tecnologia, nenhum
Estado consegue ser soberano. No limiar do sécu-
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lo XXI o Brasil ainda não produz fósforo. Isto
nos mostra o alto grau de dependência tecnológi-
ca frente aos países industrializados e de alta
tecnologia. Na opinião dos Senhores, quando e co
mo conseguiremos tecnologia própria suficient
para exercer verdadeiramente a soberania, sem es
quecermos que temos uma dívida externa da orde
de 130 bilhões de dólares, uma dívida interna
preocupante e uma dívida social impagável?'.

Gostaria de tecer ligeiros comentários, an-
tes que outros o façam, a respeito deste quesito
da dependência tecnológica. Poderíamos nos encon
trar apenas no nível de produção tecnológica ne-
cessária e reclamada para a produção de fósforo,
o que não é muito complicado, e estarmos profun-
damente atrasados. Poderíamos, mesmo com essas
insuficiências, estar no limiar de conquistas
que me preocupam neste instante, sobre as quais
falarei em seguida. São as relativas à modifica-
ção do próprio comportamento social. Ninguém es-
tá acreditando que o mundo será outro dentro dos
próximos 20 ou 30 anos. Dificilmente haverá es-
forço físico sobre a terra feito por um ser huma
no. Todo esse processo se desdobra a partir de
tecnologias emergentes: engenharia genética, mi-
croeletrônica, computação, robótica, inteligên-
cia artificial, novos materiais. Vamos ver ape-
nas um aspecto, porque este conhecimento será da
humanidade. Não gosto de falar em democracia,
mas em processo democratizante, porque não acei-
to que haja democracia enquanto a lei puder ser
injusta,e ela pode ser injusta.E os Tribunais
aplicam a lei injusta. E não há a possibilidade
de a lei ser justa enquanto houver economia. Eu
dizia,há poucos instantes,que o capitalista que
não acredita no fim do capitalismo é como o pa-
dre que não acredita em Deus,porque, se nós va-
mos para o processo de acumulação de capital, num
determinado momento a abundância chega. É preci-
so que essa abundância seja sustentada num deter
minado processo que é exatamente a malha tecnol6
gica. E a malha tecnológica tende 1 inclusivea e
capar da mão do homem diretamente. A tendência
a grande revolução que nós conhecemos desde os

primórdios de nossa existência. O homem nasceu
com a tecnologia. Eu já falava aqui, no princí-
pio, de quando o homem batia duas pedras e encon
trava aquela centelha que irradiava vitalidade
capacidade de resistência; quando chegamos ao
neolítico, começou-se a polir. Aí, nós já tínha-
mos um processo tecnológico, que garantiu aos
nossos ancestrais chegar à idade onde nós nos en
contramOS. E a tendência agora é	ultrapassar-
mos a fase da economia, ultrapassarmosessa
selva sem safras de escassez e chegarmos à trans
cedência para aqual o homem foi criado. Nós utili-
zamos apenas 18% das potencialidades de nosso cé
rebro. O Pxf. Rarnayana acha até queémenosT
Mas, de qualquer maneira,a média é mais ou menos
essa. Então, antes que outros comentem, eu quero
concluir: houve uma explosão tecnológica. Eu fa-
lei na máquina a vapor que se transformou em mús
culo e,a partir daí, garantiu a presença da mu-
lher no convívio produtivo. Não era possível que
a metade da população do mundo fosse marginaliza
da no processo produtivo. E a mulher chegou a
processo produtivo por força de avanços tecnoló-
gicos, por força desse primeiro grande passo que
ocorreu com a Revolução Industrial. Houve convo-
cação de inteligência, houve convocação de habi-
lidades. A mulher tinha habilidades e inteligên-
cia. Era um pouco segregada1 mas vinha caminhando
e,ao longo de dois ou três séculos,ela começou a
se posicionar, não porque nós somos melhores do
que os nossos ancestrais. Se nós vivêssemos nas
próprias condições em que eles existiram, as mu-
lheres ainda estariam varrendo a casa hoje. Foi
a tecnologia, vencendo o processo de força bruta,
que nos igualou e mostrou que elas são absoluta
mente idênticas a nós, e eu 1ião duvido porque
acredito que nascemos para ser iguais. Acredito
que nós não nascemos apenas para viver neste
planeta. E estou falando numa Casa de homens pú-
blicos, portanto estou falando com direito de
chamar a atenção de estadistas, que não podem pen
sar apenas para três ou quatro dias depois. Minha
grande restrição a Lord Keynes é justamente por-
que disse que no futuro todos estaremos mortos.
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Isso não é uma posição de estadista, mas de um
simples técnico. Ao grande peso da posição dele
o seu grande adversário, Winston Churchill, cuja
filosofia econômica não é a minha, mas que era
um grande estadista, se opõe. O que eu digo nes-
te instante, o que eu coloco, é que amicroele-
trõnica está explodindo e que ninguém está vendo co-
mo está explodindo e levando a existência da com
putação a um nível confiável. Sem a microeletr3
nica não existiria a computação. Os computadore
ainda eram feitos de válvulas e não funcionavam.
Veio a primeira geração, da faixa da microeletrõ
nica, com transistores. Veio a segunda geraçã,
já com circuito ingegrado, veio uma terceira ge-
ração de microprocessadores Aí surgiu,para mim,
a maior invenção da inteligência humana sobre a
terra desde que o homem existe, que é o micropro-
cessador; ele é,de fato, "a computer in a chip",
ou seja,um computador dentro de um "chip", e ai
abriram-se para quase todas as atividades - diz o Pre
sidente que meu tempo está esgotado - condições
de se afirmar, e condições de florescimento. Re-
sultado, hoje - e estou concluindo - o que se in
veste nos grandes laboratórios dos Estados Uni-
dos e Japão, principalmente, e nuns dois ou três
países da Europa em termos de ingeligência arti-
ficial, é uma fábula, o que nos garante que che-
garemos à máquina inteligente em pouco tempo. E
não estou dizendo em máquina inteligente em ter-
mos de computador tradicional. A dependência tec
nológica cria, portanto, respondendo à questão—,
uma faixa cinza, mas haverá um dia em que essa
árvore do de senvolvimento tecnológico irá nos as
segurar a conquista do nosso próprio destino, que
não é ficar neste planeta quando o sistema solar
desaparecer. Não estamos na Lua por força de uma
disputa entre americanos e soviéticos. Estamos
no espaço procurando a nossa perpetuação.

Acho que o	Prof.	Ramayana nesse sentido,
pode trazer uma contribuição para nós, porque fa
lei em termos muito heterodoxos.	-

O PROFESSOR R.AMAYANA GAZZINELLI - Gostaria
de fazer um comentário rápido, porque acho que

a pergunta foi colocada assim de uma maneira exa
geradamente pessimista. Minha exposição foi pesa
simista1 mas achei a pergunta mais pessimista ain
da. Não acho que sejamos tão ruins que não haja
tecnologia brasileira. Acho que é um processo em
desenvolvimento e que é uma questão só de acele-
rar o processo. Uma coisa interessante a obser-
var é que na época atual devemos usar aquela ex-
pressão: "não perder o bonde". Perdemos o bonde
na primeira Revolução Industrial. Naquela época,
não soubemos acompanhar. Não pegamos o bonde na
hora certa. E agora estamos claramente numa se-
gunda Revolução Industrial. Não há dúvida. Ë uma
revolução de características até mais profundas,
porque ela modifica o comportamento humano mais
do que o fez a primeira Revolução Industrial. En
tão não podemõs perder esse momento agora. Urna
questão interessante é esta: às vezes, mesmo com
um descompasso muito grande entre culturas, en-
tre civilizações, o momento de mudança é que é o
momento mais adequado para darmos o passo. Por
exemplo, há um processo de revolução industrial
que começou lá no Século XVIII. Com tudo que fi-
zéssemos naquele período ainda estaríamos atrás.
Mas, o momento em que há uma ruptura total, em
que se dá uma modificação como esta que estamos
sofrendo nos últimos 25 anos deste século, é que
é o momento adequado para darmos o passo e não
"perder o bonde".

A constituição brasileira foi 1 de certa manei

ra, sensível a isso. Como chamou a atenção o Ar-
royo, muitas das colocações da Constituição bra-
sileira são de princípios. Mas em alguns quesi-
tos ela foi especificamente no ponto. Ela tentou
justamente evitar que questões de princípios nos
retardassem aí por mais 20 ou 30 anos. Então
acho que está no norvzno de não perder. E o nOSSO
esforço é este: chamar a atenção dos Constituin-
tes Mineiros e mostrar que dentro do panorama
brasileiro, Minas Gerais não pode ficar atrás de
Estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio
de Janeiro, que estão absolutamente sensíveis a
esse problema. A posição de Minas Gerais, no qua
dro atual, é de absoluta insensibilidade quanto
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a essa questão. Ë de absoluta insensibilidade
quanto à questão do papel da Ciência e da Tecno-
logia no desenvolvimento do Estado. Se assim con
tinuarmos, acontecerá que, dentro do fenômen6
brasileiro, seremos ultrapassados por aqueles Es
tados. Não creio que persistiremos como segunda
economia no próximo século.

O SR. COORDENADOR - A fim de ordenar esta fa
se dos debates, agora prometo não interferir ri
a menos que seja instigado. Vamos combinar uma
metodologia. Acho que todos da Mesa dispõem do
programa específico deste Simpósio.

Pela ordem das primeiras exposições, o pró-
prio Expositor começará a responder as perguntas
que os debatedores encaminharam. Quem tiver mais
perguntas e puder fundi-las em unidades, que o
façam; caso contrário, responda apenas a uma per
gunta. Imediatamente o debatedor seguinte respoi
derá a outra questão. Como já houve uma, e sã
três, iremos para o microfone. Assim continuare-
mos até que todos da Mesa tenham participado. Se
necessário, retornaremos á posição inicial. Tal-
vez a Deputada Maria Elvira necessite de mais
tempo para responder a todas as perguntas que
lhe foram feitas.

Com a palavra o	Prof.	Miguel Arroyo.

O PROFESSOR MIGUEL ARROYO - Foram-me encami-
nhadas quatro questões. Uma delas solicita expli
cações sobre a minha fala, na qual coloquei a ne
cessidade de que a Constituinte mineira não fi-
que apenas na afirmação de princípios. As outras
três se referem a questões concretas que seriam,
por exemplo, a educação profissionalizante, a re
lação entre a educação e a cidadania, etc.

Quanto à primeira questão, sugiro que o tra-
tatnento da educação caminhe na linha que, no meu
entender, foi colocada pelos três Expositores,
quando falaram sobre Ciência e Tecnologia, que
apresenta problemas concretos que envolvem a pos
sibilidade de recursos, capacidade e	condições
da Universidade.

Sugiro que a educação básica seja	tratada

também de maneira concreta, para superar a linha
tradicional, que, apenas, afirma princípios. Te-
nho participado de muitos simpósios sobre a nova
Lei de Diretrizes e Bases, mas, até agora, tive-
mos leis de diretrizes e, não, de bases. Quando
definiam as bases, elas não passavam de diretri-
zes, por exemplo: "recomendamos que"; "se possível';
"levando-se em conta". No fundo, as próprias ba-
ses não chegaram a definir base nenhuma.

Defendo uma lei de base para construir o sis
tema de educação que tenha materialidade concre-
ta. No Brasil, o maior problema é o fato de não
se ter escolas. Quando não temos escolas materi-
almente constituídas ou profissionais com esta-
bilidade, não podemos pensar nas diretrizes da
escola. Devemos estabelecer as bases que permi-
tam constituir a escola e o sistema escolar com
uma possibilidade de existir enquanto tal. Para
isso, é fundamental a existência do prédio. Esco
lã não é só o que se ensina, antes de tudo é al-
go material.

Quanto à questão do professor, é preciso co-
locar que ele não pode ser um biscateiro, tem que
ter uma estrutura jurídica, tem que ter salário
e estabilidade, e, como temos hoje no ensino su-
perior, tem que estar filiado não só a uma insti
tuição, mas,inclusive,a uma disciplina. Mas en-
quanto isso, temos hoje, na área da educação, ape
nas aquela coisa amorfa como alguêmque etá è
algum lugar e não sabe onde vai ficar. Penso que
isso devia constar como prioritário na nova Cons
tituição mineira.	 -

Quanto a outras questões como a da cidadania,
volto a insistir que existe a retórica de se afir
mar que sem escolas não temos cidadãos, mas que
isto não foi comprovado pela história. A cidada-
nia se adiantou à escola. O grave no Brasil éque
não temos escolas para formar cidadãos, mas o
caso é que a cidadania foi além da escola e esta
não acompanhou a formação da cidadania popular.
Precisamos parar de repetir esta retórica e di-
zer coisas bem mais completas. Poderíamos colo-
car, por exemplo, a seguinte questão: qual é	a

liberdade da infância e da juventude em termos
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de tempo livre e quanto tempo vamos oferecer na
escola? A escola vai ser de três, quatro turnos
ou vamos pensar em dois turnos, vamos proibir
mais de três turnos? É dessa maneira que se cons
trói a educação para os cidadãos.	-

Se houver oportunidade, voltarei a estas
questões ou a parte delas.

O SR. CARLOS ROBERTO JAMIL CURY - O Sr. José
Maria dos Santos faz a seguinte pergunta: "O que
o Sr. acha que deve ser feito para que as esco-
las particulares parem de explorar os trabalhado
res mineiros que lutam por sua profissão e pari
que haja a criação de mais escolas públicas de
ensino profissionalizante em Minas?".

Gostaria de dizer, complementando a questão
que o Prof. Ramayana colocou naquela modela-
gem que fez entre o ensino de Minas, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Sul e sobretudo São Paulo,
que a Constituição paulista de 1947 dizia: "0 en
sino público em São Paulo é gratuito." Ponto f i-
nal. Enquanto que a Constituição Federal dizia:
Art. 176, § 39, II - o ensino primário é obriga-
tório para todos, dos sete aos quatorze anos, e
gratuito nos estabelecimentos oficiais; e 111-o
ensino público será igualmente gratuito para quan
tos, no nível médio e no superior, demonstrarem
efetivo aproveitamento e provarem falta ou insu-
ficiência de recursos;".

De 1964 para 1984, a taxa de expansão do en-
sino de 29 grau em Minas Gerais, no ensino públi
co, foi praticamente zero. Então eu acho que sua
pergunta traz a resposta, isto é, que haja mais
escolas públicas de ensino profissionalizante de
segundo grau. Não há possibilidade de	resgate
das disparidades sociais nem das desigualdades,
sem que haja um papel preponderante do Estado no
sentido da expansão física, ou seja, o que a gen
te chama de dilatação da face pública do Estado-
0 Estado tem uma face pública e uma face privada
que geralmente conflitam entre si. A dilatação
da face pública é fundamental para que as esco-
las particulares se encaminhem paulatinamente pa
rã aquela posição em que a Constituição as colo-

ca, ou seja,o sistema de nErcado, que é o que vai regula
-lãs. Então eu acredito que a escola particular
poderá oferecer uma diferença que, quem puder,
no sistema de mercado, vai comprar. O que o Esta
do tem que oferecer é o que a Constituição diz:
o ensino deve ser gratuito. E isto, de acordo
com o direito público subjetivo, implica a res-
ponsabilização do poder do Estado quando ele não
oferecer vagas ou quando a oferta for irregular.
Isto,no meu modo de ver1 encaminha para os Consti
tuintes uma tarefa muito grave que é a de compul-
sar as estatísticas a respeito da nossa educação
pública em Minas Gerais e ver até onde o Estado
tem que avançar para cumprir a sua obrigação, ou
seja, até onde o Estado não avançou e.por isto,
não cumpriu o seu dever. É esta a resposta que
gostaria de dar.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NILMARIO MIRANDA)
- Acho que chegou a oportunidade de atender ao
primeiro quesito.

O PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO - Quero
então valer-me da faculdade que se concedeu àque
les que estão presentes para que se manifestem
oralmente. Considero até um dever meu,pela ativi
dade que exerço, a de professor de Direito,
de trazer a consideração deste Simpósio uma ob-
servação que me parece fundamental. Quero primei
ro assinalar a extraordinária exposição que vem
sendo feita, notável por todos os títulos: pou-
cas vezes assisti a um simpósio de semelhante ai
titude. Quero por isto render, antes de mais na-
da, minha homenagem a tantos quantos estão desen
volvendo suas idéias nesta manhã. A minha obser-
vação, e prometo a todos ser breve, é de que o
Direito enfrenta um problema muito sério. É o de
que ele não se reduza à lei. Infelizmente confun
de-se freqdentemente o Direito com a sua expres-
são positiva, que é muito pobre, sobretudo den-
tro da nossa realidade, em que o Direito costu-
meiro é pouco significativo na nossa cultura e
praticamente irrelevante. O nosso Direito repou-
sa na palavra escrita, no texto escrito, no Di-
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reito chamado posto, isto é, Direito positivo.
Mas é claro que a expressão do Direito por meio
da simples palavra escrita torna-o extremamente
vulnerável. Tivemos, todos, a oportunidade, nes-
ta manhã,de recolher da exposição do ilustre co
ordenador a observação de qua a lei freqienteme
te é injusta porque o objeto do Direito não é
construção da lei, o objeto do Direito é a justi
ça, mas vale-se, contingencialmente, do Direita
escrito. De que modo então pode o Direito esca-
par a essa contingência valendo-se do único ele-
mento capaz de travejar as idéias do Direito pa-
ra lhe dar consistência e permanência? Este ele-
mento é o princípio. Sem princípio não se tem o
Direito propriamente. Sem o princípio o máximo
que se alcança é a formulação legal. Vou	lhes
dar um exemplo rapidamente. Em matéria de meio
ambiente já existe uma legislação que vai flores
cendo, mas não temos ainda,propriamenteum Direi-
to do meio ambiente, no sentido de que princí-
pios já tenham sido de tal modo identificados e
revelados - porque o princípio é fruto de revela
ção - que já se pudesse admitir a existência de
um Direito do meio ambiente.

Com relação ao Direito espacial, que  omais
recente dos Direitos, com relação ao da informá-
tica e tantos interesses novos diretamente vincu
lados à sociedade que vão emergindo, passa a ser
necessário editar o Direito. Mas, o primeiro pas
so é a formulação da lei. Então, cientistas do
Direito procuram pesquisar o princípio e procu-
ram descobri-lo 1 e ocorre, então, um fenômeno mui
to interessante. Muitas vezes o juiz não tem, s
quer, a lei para dirimir uma controvérsia, valen
do-se do princípio.

Até recentemente, a moralidade administrati-
va era apenas uma contribuição da doutrina. Os
juízes, em face da inexistência da disciplina ju
rídica, valiam-se do principio, pois, é este que
amarra e constrói um sistema. O direito à margem
da idéia de sistema é inócuo, vazio. E toda a pe
leja instala-se no labor dos juristas para a cri
ação do sistema.

Ora, feita esta observação, queria	dizer-

lhes que os jusnaturalistas são aqueles	para
quem independe o direito do Direito estrito. São
aqueles para quem a simples existência	humana
assegura, por si só o reconhecimento de certos
direitos, ainda que não escritos, porque	eles
nascem com a própria pessoa.

Ainda aqueles não jusnaturalistas, estrita-
mente positivistas, têm de reconhecer a importâit
cia dos princípios.

A Constituição que se acabou de promulgar
tem uma conquista fundamental, louvada por todos
os juristas, verdadeiro divisor de águas que a
enriqueceu: a inserção do princípio da moralida-
de Ai, se deu um passo extraordinariamente impor-
tante, porque, agora, o legislador já poderá de-
cidir, em face das situações concretas, em fun-
ção de um princípio erigido ao "status" constitu
cional.

Antes de encerrar esta observação, devo di-
zer-lhes que o Direito é uma supra-estrutura. Não
adianta cogitar do fenômeno social, político, eco
nômico e de educação fora do Direito. Não há co
gitação nenhuma no estado de direito, à margem
do Direito. Toda idéia à margem do Direito é inú
til, porque todos os fenômenos são sociais, e
que o direito faz disciplinando a convivência hu
mana é disciplinar o fenômeno social. Ela acolhi
a idéia e, se não a acolher, não adianta que a
idéia exista.

Então, menciona-se a concretude, que é neces
sária - e aqui usou-se a expressão "Constituição
principialesca" não em sentido pejorativo - e é
preciso solicitar ao Constituinte mineiro que es
ta idéia seja desenvolvida. À margem do princí
pio, tudo se torna aleatório. A margem do princi
pio, a vontade do Executivo torna-se mais prepo-
tente do que costumeiramente tem sido. Assim, re
pito,o princípio é que amarra a grande constru-
ção social.

Claro é que a idéia da concretude é essen-
cial, mas, não podemos pensar,"data venha", na
existência da escola, na frequência do aluno em
um ou dois turnos, nem na integralidade do pro-
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cesso educativo, se o direito não tiver assimila-
do o princípio.

É evidente que a exposição foi corretíssima
no que toca às dificuldades de se concretizar a
formulação abstrata da lei. Este é o grande pas-
so. Aproveito para dizer que não é por falta de
elaboração programática e abstrata que a socieda
de está padecendo as dificuldades que enfrenta
Na própria Constituição mineira há numerosas dis
posições de alto nível que nunca foram aplicadas.
Então, o problema é de fato o da concretude.

Mas, o problema não está na concretude e, siIr
na sociedade subdesenvolvida, nos fatores do sub
desenvolvimento, que ficicultam os passos que de
vem ser dados na formulação abstrata para a sua
concretização. Esta é a grande luta do Direito:
é concretizar, realizar, materializar aquilo que
está na lei, sobretudo porque um dos traços da
nossa cultura é a de que ela não é afeiçoada à
lei. A lei não tem prestígio entre nós, por isso
mesmo a grande dificuldade não vai ser somente a
de elaborar uma próxima Constituição, rica	na
sua formulação abstrata. A grande	dificuldade
vai ser obter que ela se concretize depois, que
ela se cumpra, que ela se execute. A idéia da
concretude é fundamental , porquese não houver a
concretização, a materialização, ficará tudo no
papel, é evidente. É preciso enriquecer de
princípios a Constituição, do contrário continua
remos condenados a um Direito elaborado, editado,
muitas vezes, por quem não teve condições de cap-
tar claramente os interesses coletivos. Este é o
grande risco. Mas a Constituição não poderá ja-
mais dar os pormenores da concretização, os por-
menores da concretitude. Isto não pertence ao
plano constitucional. Construir, efetivamente, a
escola, o ato material da construção como o da
abertura da estrada, construção de creches, tudo
isso pertence a outro plano que não o constitu-
cional.

Muito obrigado.

O SR. COORDENADOR (HINDEMBURGO PEREIRA DINIZ)
- Acho que todos nós agradecemos a brilhante au-

la que o não menos brilhante, Prof. Paulo Neves
de Carvalho acaba de nos ministrar. Sentimo-nos
no dever de fazer, porém, alguns comentários
propósito.

Por certo, não estamos tratando , aqui, de matérias
que são disciplinadas pelo Direito. Estamos dis-
cutindo a contribuição para elaboração de uma no
va Carta suprema para o Estado de Minas Gerai
que, entretanto, fica nos limites de sua própria
autonomia,porque a Federação Brasileira é, inclu
sive, muito mais vasta que os Estados-membros.

Segundo a nova Constituição, se não me enga-
no, Art. n922, cabe àUnião a faculdade para legislar
sobre todo o leque das questões que nos atormen-
tam e nos dificultam neste instante. Mas, sendo
objetivo, eu fxão acho, meu caro Professor, que o
Direito seja necessariamente democrático. E nós
dois, e estou certo de que muitos nesta sala le
ram sumidades que, de quando em quando, nos des-
pertam para pensamentos e criações intelectuais
que se situalv distantes numa posição democráti
ca. Eu, menino, li Andrei Vichinsky, representan
te da União Soviética nas Nações Unidas, procu-
rando situar o socialismo dentro do quadro demo-
crático que era o vitorioso texto da revolução.
O mundo ocidental tinha a democracia fundamenta-
da, exclusivamente, ria liberdade; e o mundo so-
cialista começou a assentar a democracia na igual
dade. Esses dois princípios se inserem num só.
Para mim , democracia é o governo da maioria que,
sob a base da liberdade e da igualdade, assegura
minorias no parlamento. Segundo, o problema do
direito escrito - o direito escrito tem sua ma-
triz em Filadélfia e, até antes de Filadélfia,
tem precedentes nos 13 Estados americanos. En-
tre as suas Constituições, algumas consagravam
verdadeiras repúblicas livres,que elegiam seus
governadores e faziam as suas próprias leis. Es-
se povo assentou a prática do Direito moderno e
do Direito escrito. E isto era muito comum, por-
que o Direito americano era como a Bíblia que vi
nha escrita. Por isto, nos Estados Unidos exis-
tem grandes hermeneutas, porque são protestantes,
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e do protestantismo é que nasceu a tentativa de
interpretação.

E quando o Sr. fala em princípios, eu também
estou de acordo. Mas não posso aceitar isto num
quadro limitado como o em que vivemos, porque os
nossos juízes não aplicam a lei a partir de uma
posição doutrinária que deveria ser inserida em
textos que o Sr. nos nega. Temos que ver a pró-
pria realidade. O juiz julga em função da lei.
Eu, pessoalmente, acho - e sobre isto escrevi, -
que não sou um "jusnaturalista" porque não vejo
apenas o Direito precedente, eu vejo o direito
de conquistas e vejo estes direitos que devem
ser formulados para que essas conquistas não se-
jam mais perdidas, conquistas anteriores à pró-
pria Constituição.

A Constituição é um pacto que se faz pela
vontade social. Organiza-se o processo connstitu
cional porque o povo o deseja. No entanto, ainda
hoje o Direito pensa que só se pode modificar o pro
cesso de Constituição quando houver um colapso
jurídico. E como vai haver esse colapso jurídi-
co? Via questão militar, geralmente. Ora, isto é
uma brancadeira. Então, se a evolução social ul-
trapassa o Direito, nós vamos ter que solicitar
ao militar que faça uma revolução para termos o
direito de modificar a base de nossa existência
jurídica?

Com isto, meu caro Prof. Paulo Neves de
Carvalho, queria fazer os reparos que esta coor-
denação acredita que mereçam ser feitas, que não
são contrários a sua colocação, mas que apenas
explicitam, para explicar, caminhos que não po-
dem ser seguidos pelo legislador constituinte de
um Estado-membro da Federação.

A DEPUTADA MARIA ELVIRA - Tenho um grupo de
15 perguntas e vou tentar, rapidamente, dentro
da oportunidade, sintétizar.

Queria saudar, com a permissão do Plenário e
da Mesa, o grande Prof. Paulo Neves de Carvalho.

O Prof. Paulo Neves foi aluno, Professor	e
Diretor do Colégio Anchieta,e meu pai tinha	o
maior orgulho dele. Lembro-me quando o Sr.	se
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preparava para o concurso que enfrentou e em que
foi o primeiro colocado, ocasião em que se escon
dia num sitiozinho, no alto Vera-Cruz, para po-
der se preparar.

Queria deixar aqui patenteado o orgulho que
os mineiros têm da sua inteligência, do seu pre-
paro e o que o Sr. representa na jurisprudência
mineira.

São muitas as perguntas, mas vou tentar res-
pondê-las.

O Sr. Lincoln Alves Miranda, que é assessor
político dos estudantes de Direito, está muito
preocupado com o modo pelo qual o Estado vai ga-
rantir as vagas para os alunos. Agora, na Consti
tuição, o ensino é gratuito e obrigatório pari
todos.

Realmente a sua preocupação é procedente.
Acho que podem faltar estradas, prédios para fun
cionarem instituições públicas, mas não pode fal
tar professor, prédio para sala de aula, não po
de faltar merenda escolar e equipamentos didáti-
cos. Vamos ter que exercer um poder de polícia
que cabe à Justiça, que é o de garantir que a
lei vai ser cumprida. No Brasil temos leis de-
maismas o problema é fazer com que sejam cumpri
das.	 -

Donizete, jornalista de Bambui, está preocu-
pado com as verbas que são dadas para os Deputa-
dos a fim de serem distribuídas em bolsas de es
tudo. Neste ano de 1988 as verbas que os Deputa
dos receberam foram mínimas.

Um Deputado Estadual recebe uma verba de 1
milhão decruzados para distribuir em bolsas. Is
so não dá para pagar 3 anuidades de uma escol
de bom nível em Belo Horizonte. Tanto assim que
a tendência dos Deputados é não dar mais bo1s
de estudo. Pegamos a verba e a distribuímos pa-
ra creches e outras instituições.

Infelizmente devo dizer que a vaga da escola
particular, hoje, é muito mais barata do que a
da escola pública, em decorrência da burocracia
do Estado.

O José Maria, que é Auxiliar de Serviço Hos-
pitalar e Odontológico, faz uma série de críti-
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ídcas ao Governo atual, que recebemos, aceitamos e
achamos razoáveis, mas o que nos falta realmente,
José Maria, é uma política educacional.

Não temos, efetivamente 1 e nunca tivemos essa
política nos últimos anos. Particularmente, te-
nho uma consciência muito tranqüila,pois, embora
ligada ao Governo do Estado, tenho sido uma crí-
tica constante da situação educacional em Minas.
Tenho levado ao Executivo um trabalho efetivo e
continuo oferecendo contribuição para as mudan-
ças nesta área.

Ainda na semana passada, levei ao Executivo
a Presidente da Associação das Diretoras das Es-
colas Oficiais do Estado, que levou uma série de
reivindicações necessárias, bem como denúncias
sobre problemas na nossa escola.

O Antônio Carlos, por exemplo, que é ecolo-
gista e universitário, propõe que a educação am-
biental conste do "curriculum" das escolas públi
cas.

Concordo plenamente com você, Antônio Carlos,
até porque a educação é muito mais ampla do que
o ensino. A educação, a meu ver, deve ser algo
que se preocupe com a formação do indivíduo como
um todo. Só assim estaríamos preparando o cida-
dão para a vida.

O cidadão deve aprender a respeitar a lei de
trânsito, aprender a conhecer os seus direitos
como consumidor e como contribuinte; o cidadão
deve ter educação sexual na escola, que é tão im
portante; enfim, deve-se dar oportunidade ao edii
cando para desenvolver todas suas potencialidades.,
e não apenas aprender Português, Matemática, His
tõria, Geografia. Isso,para mim,é muito	pouco,
conforme a minha visão de educadora.

O Estado ainda não conseguiu cumprir essa
função, mas acho que é um desafio que precisamos
enfrentar, caminhando, sonhando, reivindicando,
para que isso aconteça.

O SR, COORDENADOR Deputada Maria Elvira,
precisamos dar tempo para que as outras pessoas
possam também participar.

UMA PARTICIPANTE NO PLENÁRIO - Gostaríamos
de ouvir as respostas da Deputada Maria Elvira.

O SR. COORDENADOR - Já que o Plenário prefe-
re que todos esgotem as suas respostas, respeita
mos a sua posição.	 -

A DEPUTADA MARIA ELVIRA - O Evandro Garson,
Engenheiro de Minas e Metalurgia da METAMIG colo
ca o problema da discriminação da mulher.

Fico muito feliz com você por estar preocupa
do com esse problema, pois mostra que você é um
feminista. Há muitos feministas no Brasil, gra-
ças a Deus!

A dificuldade de acesso ao mercado de traba-
lho para a mulher, sem dúvida nenhuma, é um pro-
blema cultural. A Constituição garante a isono-
mia entre o homem e a mulher, mas ainda há mulhe
res que são barradas na porta de estabelecimen-
tos públicos, por estarem sozinhas. Sabemos que
as mulheres são discriminadas na sua carreira
dentro do Estado e dentro da empresa privada.

Somente a lei não muda isso. É preciso a pra
tica, através da educação, da conscientização e
da politização do cidadão, com a formação do seri
tido da cidadania.

Doralice, que é advogada, refere que o dis
curso dos políticos não corresponde à prática.
Concordo com você,Doralice. É preciso mais brasi
lidade. É o termo que você usa na sua pergunta.
E indaga se a gente se compromete com a luta pe-
la educação nesta Constituinte. Eu me comprome-
to, sim, e creio que outros Deputados vão se com
prometer. Você pode ficar esperançosa, como voc
se coloca aqui na sua pergunta.

1Iaria Eduarda da Silva, que é advogada,
pergunta qual é a nossa meta, qual é o nosso pla
no de trabalho diante da nova Constituinte Esta-
dual, já que somos representantes de um povo que
nos elegeu, a todos nós, o Nilmário Miranda, eu
e mais 75 Deputados nesta Casa. A primeira coisa
é a gente convencer o Governo a traçar uma polí-
tica educacional. Dentro dessa política	entram
todos os aspectos que foram aqui	mencionados:
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plano de cargos e salários de magistério, desbu-
rocratização da máquina estatal e outros. Eu com
paro a máquina estatal a um paquiderme. É um ri:
noceronte. Cada vez que o Estado tem de se me-
xer, tudo fica muito difícil. Até o rinoceronte
se levantar de onde ele está deitado, é uma coi-
sa muito difícil. Cabe-nos tentar essa desburo-
cratização, tentar acabar com esse trabalho moro
so, com o mau funcionam?nto, que ainda existe
apesar do esforço individual dos educadores da
rede pública, apesar do esforço individual de
muitos funcionários públicos. A nossa meta nessa
Constituinte vai ser priorizar a educação, forta
lecê-la e fazer um texto que a defenda.

José Geraldo da Silva, do Sindicato dos
Servidores do IPSEMG, refere grandes preocupa-
ções nossas: corrupção, mau emprego da verba pú-
blica, os altos salários em algumas áreas, e crê
que é preciso que haja maior valor em dinheiro
aplicado na educação. Isso a Constituição Fede-
ral já modificou. Os percentuais da arrecadação
hoje destinadas aos municípios, aos Estados e à
União como um todo estão num patamar superior.
Mas, como eu disse e repito, a questão não é só
mais dinheiro para a educação. No nosso Governo
é assim: gasta-se tanto dinheiro no caminho,que,
quando a verba chega à sua destinação final, es-
tá fininha, fraquinha.

Geromira é enfermeira, .Presidente do Sindi
cato,e apresenta duas questões. Você diz, Geromi
ra, que o Estado dá um mau exemplo. O Estado, que
devia cumprir a lei para estabelecimento de cre-
ches e escolas nas autarquias, nos Bancos,	nas
fundações e Secretarias, realmente não	cumpre
uma lei que é federal e que diz que toda empresa
públicaou privada, com mais de 30	funcioná-
rias mulheres, acima de 18 anos, tem de
ter essa creche. Isso, na minha opinião, é um ab
surdo. A sociedade como um todo e principalmente
as mulheres, que estão mais envolvidas no proces
o, devem lutar com poder de polícia para que o
Estado cumpra as leis que foram escritas pelos
representantes do povo. Existe até mesmo na As-
sembléia um requerimento de minha autoria nesse

11 sentido. Na Constituição mineira vamos tentar explicitar isso para que o Estado deixe de ser es-
se mau empresário, esse mau patrão, esse péssimo
cumpridor de leis que ele costuma ser.

Você propõe também a inclusão de entidades
como associações de bairros, diretórios acadêmi-
cos, associações de pais e mestres, no debate da
Constituição, com proposições, etc. É uma ótima
sugestão, já está acatada e quero dizer que a As
sociação Comercial de Minas, de que sou diretora
há cinco anos, está realizando seminário sobre
propostas na área da educação para a Constituin-
te mineira. As reuniões aconteceram o dia todo
ontem e	anteontem; na semana passada tive-
mos a abertura e em fevereiro vamos continuar.
É um fórum para que todas essas pessoas, todos
esses grupos estejam presentes e tragam suas pro
posições e contribuições.

Há duas perguntas a que eu gostaria de respon-
der à parte, porque não dizem respeito a este
painel, como é o caso da de Maria das Graças, do
Bairro Primeiro de Maio,e da de Geraldo, do IPSEMG.
São questões específicas e não se dirigem propri
amente à Constituinte. O problema que Geraldo
levantou é a respeito dos CIEPs do Rio de Janei-
ro, obra de Brizola, e hoje os NEECs em Minas Ge
rais, que estão em construção. Eu, particularmen
te, não fui favorável a essa idéia. Antes de
construir NEECs, temos de atenderao que é funda
mental, ou seja, garantir que todo aluno esteja
em sala de aula e não falte merenda escolar; ga-
rantir que hajam cadeiras e que as escolas não
caiam em pedaços; garantir que não falte mate-
rial, livros, etc. Neste momento da educação na-
cional e mineira, os CIEPs e os NEECs são luxo, e
não quero ser pretensiosa. Primeiro,deve-se aten
der a todo o mundo, depois poderia se passar para
a educação experimental, para fazer coisas boni-
tas. Penso que temos de trabalhar com "arroz
com feijão" e de boa qualidade, que garanta que
todos fiquem alimentados. Obrigada.

O PROF. HINDEMBURGO PEREIRA DINIZ - Já que a
regra do jogo foi mudada,e as respostas são da-
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das em bloco, com a aprovação da nova metodolo-
gia pelo Presidente, vão responder em primeiro
lugar os que têm mais questões que lhes foram di
rigidas. Então, em primeiro lugar, eu daria a p
lavra ao Dr. João César Pinheiro. Entretanto, ai
tes de dar a palavra a ele, nós passaremos dire
tamente para o Plenário, na medida em que a Depu
tada Maria Elvira respondeu várias questões.	-

Com a palavra,o Sr. Rui Peres.
O SR. RUI PERES - Eu gostaria de me apresen-

tar. Sou Pesquisador da Fundação Centro Tecnoló-
gico de Minas Gerais. Em função do adiantado da
hora e do fato de ainda haver um grande número
de assuntos a serem tratados hoje, pretendo ser
pragmático. Naturalrrente, gostaria de parabenizar a Me
sã pela atuação neste SiiipÓsio.

Gostaria de tecer breves comentários a res-
peito de algumas coisas lamentáveis que estão
acontecendo. Nó âmbito deste Simpósio,é lamentá-
vel que a Secretaria de Ciência e Tecnologia es-
teja ausente. É lamentável também que a Fundação
CETEC não esteja representada formalmente. Estou
falando em meu próprio nome e em nome da Associa
ção dos Funcionários do CETEC, não em nome da
Fundação. No momento em que se fala de Ciência e
Tecnologia e o tema é tratado especificamente, es
sas instituições deveriam estar aqui debatendo e
se defendendo, se fosse o caso, de posturas ado-
tadas até então.

É uma tristeza que a dotação para a Ciência
e Tecnologia no ano de 1989, votada nesta Casa
há cerca de alguns dias seja apenas de
um bilhão de cruzados, aindaque complementados
posteriormente. Isso não dá para fazer nada e
faz parte, na minha opinião, de uma política de
desmonte da máquina da Ciência e Tecnologia no
Estado.

Sem ser o problema menor, mas específico, é
lamentável a evasão de pesquisadores e cientis-
tas do Estado de Minas Gerais, saldos não só do
CETEC,mas de outras instituições, e que vão para
outros Estados porque não vêem nenhum horizonte,

n curto prazo, neste Estado, nem mesmo na virada

do século. É lamentável que os funcionários do
CETEC tivessem que fazer quase duas semanas de
greve apenas para garantir a recuperação sala-
rial garantida em lei. Isso é uma brincadeira de
muito mau-gosto.

Tudo isso é lamentável,mas, em nossa opinião,
isso traduz uma proposta política, como eu j-á
disse, para desmantelar esta estrutura estadual
de tecnologia e de ciência implantada com tanto
custo social e financeiro, ao longo de décadas.

Em nome da Associação dos Empregados do CE-
TEC e em meu próprio nome, eu conclamo os Deputa
dos Constituintes a cobrar da Secretaria
Ciência e Tecnologia e do próprio CETEC o papel
que lhes cabe, neste momento, na história de Mi-
nas Gerais. Eu sugiro que a Assembléia Estadual
Constituinte promova e apóie a realização,	nas
dependências do CETEC, de um seminário que produ
za subsídios técnicos nas áreas de ciência e tec
nologia e na elite. Eu acho que, a partir de um
seminário, a gente pode reunir os técnicos do CE-
TEC, os cruais estão ansiosos por participar desse
processo constitucional em Minas Gerais, natural
mente com um seminário aberto, de fora do CETEC
Nós sabemos que aqui, na Assembléia, existe uma
assessoria técnica que trabalha com a rotina de
questões relativas ao meio ambiente e à tecnolo-
gia,mas, sem nenhum desdouro, este grupo aqui da
Assembléia tem trabalhado com um outro nível de
rotina e eu acho que, neste momento, com uma
Constituição Estadual, é necessário que esse le-
que seja ampliado e que aconteça um seminário
técnico de peso no qual surjam propostas já semi
-redigidas ou pré-redigidas de artigos e/ou capi
tulos que tenham relação com a problemática cien
tífica, tecnológica e ambiental.

Muito obrigado.
O DR. HINDEMBURGO PEREIRA DINIZ - Eu sugiro

ao	Prof.	Ramayana que faça observações a res
peito do exposto pelo Dr. Peres e, em	seguida,
responda à sua questão uma vez que terá de
se retirar, pois está com várias pessoas, em sua
residência, esperando-o.
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O PROFESSOR RAMAYANA GAZZINELLI - Bem, os co	rência de tecnologia. No caso da indústria aero-
mentários feitos aí são válidos. Acho que, real:	náutica, pelo contrário, a EMBRAER desenvolveu
mente, não houve uma pergunta que fosse concre-	uma tecnologia nacional. É um esforço de criação
ta. Dentro da exposição que eu fiz, e eu acho	de tecnologia nacional. Eu acho que o exemplo
que apoiado aqui pela Mesa, sobre a importáncia	que deve sempre ser olhado é o exemplo do Japão.
da ciência e da tecnologia para o Estado, no mo-	Há uma idéia de que os japoneses copiaram as coi
mento, eu acho que já não há comentário quef a-	sas de todo o mundo e que isso é o grande segre
zer. Realmente,é uma questão apresentada	As-	do do seu desenvolvimento. Isso é completamente
sembléia.	 falso. Qualquer pessoa que analise o processo de

	

Pedindo desculpas, pois vou ter de me reti-	desenvolvimento científico e tecnológico do Ja-
rar, vou aproveitar a oportunidade que me deu o	pão sabe perfeitamente que eles fizeram um esfor
Sr. Coordenador para responder, também, a uma	ço tremendo de criação de tecnologia	própriaT
questão que me foi apresentadapelo Sr. Jason, a qual	Desde o início da era Meiji, nos meados do sécu-
também não é propriamente uma questão, é	mais	lo passado, o Japão fez um tremendo esforço em
uma exposição,e não uma pergunta. Eu vou aprovei	educação. Na passagem do século XIX para o sécu-
tar para fazer um comentário rápido. É sobre	lo XX, o Japão já era mais alfabetizado do que
questão de importação de tecnologia. No momento,	a Inglaterra. Noventa por cento da população ja-
nos fazemos importação de tecnologia, através de	ponesa era alfabetizada. Nos primeiros anos do
modelos estáticos, como "know how", equipamentos,	século, já existia uma ciência desenvolvida,e um
caixas-pretas, processos tecnológicos. Realmente,	dos primeiros modelos atômicos é o modelo Nagao-
a questão éaproveitar todo esse potencial huma-	ka, criado no Japão. o Japão é um exemplo, por-
no que está sendo formado no País. É claro que	que ele fez um esforço tremendo de educação para
isso e perfeitamente válido. Agora, eu teria sódesenvolvimento em ciência e tecnologia.
um comentário que, penso, amplia a questão. É o	Outra coisa interessante, logo no início da
seguinte: é que ninguém pensa em isolar o País,	era Meiji, lá pelos anos de 1870, é que se criou
Como "vamos fazer só tecnologia própria?" Isso é	o poderoso Ministério da Indústria.	Cinqienta
absolutamente impossível na situação atual. Is-	por cento,aproximadamente,dos recursos do Minis-
so, na economia mundial, nas relações internacio	tério da Indústria japonês eram devotados à for
nais, não tem sentido. Agora,o processo de dese —n	mação de recursos humanos, seja pela importação
volvimento científico e tecnológico se faz sobra	de técnicos, seja mandando japoneses para todo o
duas pernas: uma é a transferência de tecnologia	mundo. Realmente, é um grande exemplo, o Japão.
- outra é a criação de tecnologia própria. Então	Se queremos ter um desenvolvimento científico e
o que eu queria enfatizar e repetir bem é que a	tecnológico, devemos investir em educação, ciên
transferência de tecnologia não é a compra	de	cia e tecnologia, criando tecnologia própria.
processos e equipamentos. Isso não é transferên-
cia de tecnologia. Por exemplo, no caso da indús	O SR, PRESIDENTE - Agradecemos a participa-
tria automobilística, nós compramos todas essas	ção do	Prof.	Ramayana	sua brilhante expo-
fábricas e as instalamos no Brasil, mas nós não	sição e suas respostas e o liberamos para	seus

fizemos transferência de tecnologia. Nós não so-	compromissos. Muito obrigado.
mos capazes de inovar na área. Os carros da Ford	Antes de passar a palavra ao Dr. João César,
são projetados pela Ford. Os carros da Fiat são	gostaria que a Secretária-Geral da Mesa, DrQL Ma-

projetados pela Fiat. Nãosão projetados por bra	ria Coeli Simões Pires, desse uma informação, que
sileiros de fato. Se 

há 
mudanças, são apenas	é do interesse de todos, a propósito da fala de

superficiais. Então, nós não temos uma transfe-	Rui Peres. Foi aprovado o Regimento Interno on-
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tem,e há prazo para audiências populares, para
entrada de sugestões propostas aqui. Então ela
poderia fornecer a todos essa informação.

A DRA. MARIA COELI SIMÕES PIRES - Inicialmen
te, gostaria de agradecer a presença de todos o
assistentes e, em especial, a dos representantes
do CETEC.

Vejo a grande preocupação que eles trazem
de participar, efetivamente do processo consti-
tuinte mineiro. Devo tranqUilizá-los nesse senti
do, porque a proposta da Assembléia é de um
abertura muito grande nesta fase.

Coordeno aqui as atividades de apoio e tenho
recebido orientaçãode que a Assembléia deve re-
almente se abrir. É evidente que é um comporta -
mento novo da Assembléia e que ela não dispõe de
todos os recursos de que necessitamos para este pro
cesso, que transcende nossas possibilidades.
vamos contar efetivamente com todos os segmentos
técnicos e sociais aqui da Casa. Há, até mesmo, uma
proposta de que, nesta fase de preparação para
a elaboração do anteprojeto, a Assembléia receba,
durante 50 dias, propostas objetivas da socieda-
de, nos seus mais variados segmentos. E já está
composta uma comissão de representantes,	inte
grada hoje por 24 entidades, que nos têm procura
do no sentido de participar, e pretendemos, atra
vês dessas entidades e de outras, e das nossa
comissões permanentes da Casa, catalizar o maior
número de sugestões que deverão ser trabalhadas.

Os senhores, naturalmente, devem estar veri-
ficando uma ausência muito significativa dos no!
sos Deputados. Isso é explicado nesta fase agora
de dezembro, quando estamos com convocação extra
ordinária da própria Assembléia e desenvolvendo
outras atividades. Mas todo esse material, que é
riquíssimo e que a gente pretende seja trabalha
do em alto nível pelas comissões da Casa,	ser
aproveitado; as sugestões serão estabelecidas de
forma objetiva. Vamos analisar todo o material e
estaremos abertos. É real esta intenção de aber-
tura da Assembléia. Isso tem que ficar muito cia
ro. E isso não começa agora no mês de dezembro.

Em outubro, já estivemos aqui com essa mesma pro-
posta e recebemos sugestões,que vão constituir
um banco de dados.

O pessoal do CETEC terá oportunidade de par-
ticipar dos seminários e mesas redondas. Quere-
mos que a Assembléia esteja aberta a essa parti-
cipação. Quando somos convidados, nossos técnicos
participam. Temos encaminhado muitas pessoas pa-
ra a Fundação Dom Cabral e outras instituições,
até.. mesmo fora do Estado. De forma que a Assem-
bléia 4 erabora tenha um grupo técnico pequeno,
tem a honra de conduzir este pessoal para Outros
trabalhos. Verifica-se aí a mudança de filosofia
no trabalho. Tudo isso é uma proposta de melhor
servir a Minas, naquilo que é atividade -suporte
da Casa.

Coloco-me à inteira disposição para qualquer
informação necessária nesse sentido. Muito obri-
gada.

O SP. COORDENADOR (PROF. HINDEMBURGO PEREIRA
DINIZ) - Agradeço as informações prestadas e con
cedo a palavra ao Prof. João César Pinheiro.	-

O PROF. JOÃO CÉSAR PINHEIRO - Tenho três per
guntas sobre o problema da compatibilização da
atividade mineradora com a preservação do meio
ambiente. Pela ordem,as três perguntas são do
Sr. José Fernando, do Grupo Ecológico de Minas
Verde; da Sr Geminiana Martins, que é Presiden-
te do Sindicato dos Servidores do IPSEMG, e do
Sr. Sérgio Werneck.

Peço autorização ao Sr. Presidente para res-
ponder posteriormente a duas outras perguntas so
bre garimpo e outra sobre mineração na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte.-

A primeira pergunta se refere à possibilida-
ceintegrar a natureza no crescimento selva-
gem da economia.

Em primeiro lugar, precisamos definir o que
é crescimento econômico e crescimento social e
econômico. O crescimento desenfreado ou isolado
em determinado setor dentro do conjunto econômi-
co não é benéfico. A mineração deve ser feita in
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tegrada ao crescimento do conjunto econômico e
também ao desenvolvimento econômico-social.

É possível desenvolver uma mineração dessa
forma, desde que seja aplicada uma tecnologia
adequada. Porém, o seu desenvolvimento e aplica-
ção custam dinheiro. É necessário minimizar os
lucros de alguns grandes grupos para que	essa
tecnologia seja desenvolvida e aplicada.

As grandes minerações têm dinheiro para in-
vestir em barragem de contenção de dejetos de mi
nério. Alguns investem até 60 milhões de dólares
numa barragem. Os pequenos mineradores, que ne-
cessitam entrar no processo produtivo para aten-
dimento das atividades locais, não têm a mesma
condição e necessitam de muito financiamento pa-
ra desenvolver tecnologia.

A Sra. Geminiana Martins refere que o pro
cesso de exploração do minério no Vale do Jequi-
tinhonha tem causado prejuízos irreparáveis ao
meio ambiente, com morte, mutilações e doenças
profissionais. Essas e outras irregularidades fo
ram denunciadas pela imprensa, mas nada se fe
para coibir os abusos praticados pelas empresas
exploradoras.

Existe algum órgão ou serviço que fiscalize
a exploração do minério no que se refere ao pro-
duto explorado, danos causados ao meio ambiente,
condições de trabalho e cumprimento de contrato?

Existem dois órgãos que poderiam ser aciona-
dos, através do encaminhamentc de denúncia. Es-
sas denúncias podem ser encaminhadas pelo Sindi-
cato dos Servidores do IPSEMG, órgão do qual a
senhora é Presidente. Podem ser encaminhados tam-
bém pelo Departamento Nacional da Produção Mine-
ralque possui o 39 Distrito em Belo Horizonte,
para o COPAM, que é o órgão da política ambi-
ental do Estado.

O Sr. Sérgio Werneck lembra que o aproveita-
mento de recursos minerais e vegetais deve ser
levado a efeito em perfeita consonância com a
preservação ambiental, o que decididamente não
ocorre, conforme atestam as evidências e as crí-
ticas que se apresentam atualmente. Ele gostaria

de saber o que leva as autoridades a se omitir
frente a essa questão, que é gravíssima.

O SR. HINDEMBURGO PEREIRA DINIZ - Eu pediria
licença para apresentarUflla questão irrecorrível
que me foi posta pela Presidência da Mesa e pela
Deputada Maria Elvira. É que, dentro de uma ho-
ra, inicia-se dentro desta sala a reunião solene
de abertura da sessão legislativa extraordinária.
Por isso pediria aos companheiros que as pergun-
tas fossem respondidas uma por uma 9 e não em blo-
co. É preciso conduzir este processo de forma
a possibilitar, até mesmo, que os Deputados pre-
senter possam almoçar.

O PROF. JOÃO CÉSAR	PINHEIRO - Vou ser o
mais conciso possível.

Realmente, a omissão existe e só pode ser re
solvida através da mobilização da sociedade coma
um todo.

Há uma pergunta do Sr. Evaldo Garzon,que ques
tiona sobre o que se está fazendo em termos de
implantação de um plano diretor de mineração na
região de Belo Horizonte. Eu respondo: nada. Tudo
tem de ser retomado.

Com relação ao garimpo, o Sr. Leonel Sobri-
nho pergunta o que está acontecendo a respeito
do "lobby" feito pelos garimpeiros. Eu respondo
que existem dois tipos de garimpeiros, o empresá
rio-garimpeiro, que faz um "lobby" muito forte
e o garimpeiro, simplesmente, que é aquele que
faz parte do um milhão de pessoas escravizadas
pelos empresários-garimpeiros. O "lobby" dos em-
presários-garimpeiros é forte, e o dos garimpei-
ros que trabalham para ele como se fossem escra-
vos praticamente não existe. É importante que
esses dois tipos sejam bastante diferenciados.
Muito obrigado.

O PROF. ANTÔNIO OTÂVIO CINTRA - Com relação
à primeira pergunta que me foi feita, gostaria
de fazer um pequeno comentário: a pessoa fez um
confronto sobre o que se investe em educação e
os compromissos da dívida externa.
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Gostaria de lembrar que o Brasil está inves-
tindo, em termos de orçamento federal, cerca de
um bilhão e seiscentos e sessenta e nove milhões
de dólares anuais em ciência e tecnologia. Se
confrontarmos isso com os compromissos dos juros
da dívida externa, vamos ver que, apesar do es-
forço que o Brasil está fazendo em ciência e tec
nologia, esse número se dilui muito,,

A segunda questão, especificamente, se diri-
ge ao problema da avaliação. A Constituição fala
em avaliação explicitamente no tocante à educa-
ção privada. Ela diz que o ensino é livre para a
iniciativa privada, desde que atendidas algumas
condições, e uma delas é a avaliação de qualida-
de pelo poder público. A Constituição diz que a
educação privada tem que ser avaliada pelo poder
público, mas a educação pública também deve ser
avaliada na medida em que deve haver, como prin-
cípio, a garantia de um padrão de qualidade. Acho
que este é o desafio que temos. Lembramos o caso
da Universidade, que é o grande centro da produ -
ção científica e tecnológica, mas nem toda ela de
veser,nem precisa ser, de nível superior. O grai
de problema é exatamente pensar-se que toda
pesquisa tem de ser feita pela Universidade. A
educação superior tem de seguir modelos diversi
ficados, comofazem todos os países centrais ho-
je em dia. Há de haver uma educação institucio-
nal, uma educação de institutos tecnológicos e
boas universidades de pesquisa, onde devemos ter,
como em outros países, um bom sistema de avalia-
ção das universidades públicas e privadas. £ só
lembrar que o Brasil tem um bom sistema de ava-
liação do seu sistema de pôs-graduação,o cjalé ca
pitaneado pela CAPES. O que quer dizer que toda
avaliação tem de ser pública, mas não necessa-
riamente governamental.

O Sr. Lincoln Alves Miranda suscita a ques-
tão: de que maneira poderíamos sugerir à Consti-
tuinte mineira que garanta maior investimento no
setor educacional do Estado?

Quero lembrar que os planejadores e pessoas
especialistas em orçamento são contra as vincula
çoes de recursos. Abriu-se, contudo, uma exceçã

e os Constituintes foram convencidos de que tem
de haver uma exceção no caso da educação,porque,
realmente, as elites brasileiras e a própria opi
nião pública ainda são pouco mobilizadas para ui
investimento educacional. Então, abrir uma vincu
lação constitucional é um fato importante. Tiver
mos a Emenda Calmon, que foi incorporada ao novo
texto da Constituição, através da vinculação de
recursos. Só que estes foram aumentados em 8%,
mas a base tributária sobre a qual ela incide di
minuiu para o Governo Federal. E no caso dos Go-
vernos Estaduais, já foi mantida essa vincula-
ção. Além do mais, lembro que no artigo 60 das
Disposições Transitórias se diz que, nos dez pri-
meiros anos da promulgação da Constituição, o po
der público desenvolverá esforços com a mobiliza
ção de todos os setores organizados da socieda-
de, com a aplicação de pelo menos 50% dos recur-
sos a que se refere o artigo 212, para eliminar
o analfabetismo e universalizar o ensino funda-
mental. Este artigo é alvo de grande controvér-
sia nacional. Outro dia, um de seus autores mos-
trou que esse artigo não poderia ter fixado este
percentual,porque ele é inferior ao que muitos
Estados já gastam em educação. Realmente, ele
acha que isso pode levar a um decréscimo de re-
cursos. Esse é o problema do risco das vincula-
ções. De qualquer maneira, o caminho já está
aberto noartigo 212 da Constituição Federa1 1 e o
Estado já tem a obrigação, pela Constituição Fe-
deral, de investir uma parcela mínima na educa-
ção.

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra,o Prof. Car
los Roberto Jamil Cury.

O PROF. CARLOS ROBERTO JAMIL CURY - O Sr.
Lincoin Alves Miranda faz a seguinte pergunta co
mo catedrático que é, qual sua sugestão à Consti
tuinte mineira para atenuar a disparidade exis-
tente entre as escolas, umas com computadores à
disposição dos alunose outras com falta de giz
e carteiras, com o teto caindo.

Eu acho que, com relação a essas disparida-
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des, não podemos ter ilusão. Elas não dependem
só da área da educação. Há coisas que dependem
de outra esfera da realidade, como a retomada do
desenvolvimento, a questão do industrialismo,
etc., que são fundamentais para que haja cresci-
mento escolar. Entretanto, dentro da esfera edu-
cacional, entendo que a diminuição desta dispari
dade pode se dar através de dispositivos no pia-
no estadual da educação os quais possam avaliar até
onde o Estado, nesses últimos anos, não cumpriu
com o seu dever e, a partir daí, fazer uma proje
ção. Por outro lado, entendo que toda a mobiliza
ção da sociedade civil em torno do valor e da iii
portância da escola terá de transformar essa
conscientiZaçãO num poder de pressão. Se a comu-
nidade não transformar essa consciência política
num poder efetivo de pressão, acredito que essas
disparidades não diminuirão e continuaremos ofe-
recendo um ensino para uns e outro ensino para
outros, o que, de certo modo, acaba reproduzindo
no interior da educação as redes sociais existen
tes na nossa estrutura social.

A outra pergunta de Evelyn Simão se. refere .à
questão da participação da comunidade no esforço
educacional, em confronto com o dever do Estado
com a educação. Gostaria que eu desenvolvesse um
pouco esse assunto. "Que tipo de participação é
desejável e esperada? Atualmente a máquina mais
complexa e de difícil gestão é a Secretaria de
Estado da Educação:'

Rapidamente, eu diria que a escola não pode
ser transformada em um local onde todo o.rnurodá
palpite. Existem questões específicas da compe-
tência do corpo de professores. Ninguém dá or-
dens a um comandante em uma aeronave...

Mas, a participação da comunidade deve ser
aceita e incentivada, em vários campos: gestão
democrática implica alguma forma de participação
da comunidade.

Creio que esse é um assunto que precisa ser
aprofundado, talvez em outro seminário.

Pergunta do Prof. Evaldo Garzon, a respeito
da necessidade de haver projeções temporais e
sistemáticas, através de análises ocupacionais
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de diversos profissionais, no sentido de se ade-
quar a educação profissionalizante à estrutura
de emprego, mediante análises ocupacionais.

Penso que essa pergunta já foi respondida,
pelo fracasso da Lei n9 5.692. A educação não é trans
parente em relação à estrutura de emprego no me
cado, que não funciona no mesmo diapasão daquela
Então, ou nós encontramos umaforma de transfor-
mar a educação transparente à economia, e vice-
versa, ou teremos de assinalar outras finalida-
des para a educação que possam incluir as ques-
tões dos princípios de trabalho, mas não a esco-
la como um lugar que forme diretamente para um
posto de trabalho.

Essa é uma questão de fundo, que precisa ser
discutida com maior clareza.

O DR. HINDEMBURGO PEREIRA DINIZ - Diante do
adiantado da hora e em razão dos compromissos
que deverão ocorrer neste Plenário, Sr. Presiden
te, dou por encerrada esta fase, abstendo-me de
novos comentários. Passo a palavra a V. Exa. pa-
ra o encerramento dos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADONILMÂRIO MIRANDA)
- Esgotado o prazo destinado à Sessão de Debates,.
• Presidência encerra os trabalhos, agradecendo
• participação do Sr. Coordenador e dos Exposito
res, que muito contribuíram para o brilhantismo
deste Simpósio.

Convido a todos os presentes para a Sessão
de amanhã, dia 16, às 14h30min., quando será dis
cutido o tema "Proteção aos Interesses da Coleti
vidade", que terá a coordenação de Kasuo Watana-
be.

Estão encerrados os trabalhos.
Muito obrigado a todos.
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