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ENTREVISTA

Tomaz Aroldo da Mota Santos

A prioridade dada pelo governo federal à educação funda-

mental é um gesto correto, mas não pode ter como contrapartida

o corte de investimento no ensino superior. A afirmação é do ex-

reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Tomaz Aroldo

da Mota Santos. A crise que a universidade vive hoje é, segundo

ele, um reflexo dessa situação. Mota Santos

analisa, em entrevista concedida aos jornalis-

tas Jorge Pôssa e Rodrigo Lucena, as conseqüên-

cias da crise, como as perdas na área de pes-

quisa, para o País e para Minas Gerais, onde

estão 12 das 52 instituições federais de ensino

superior do País. Ele alerta também para o fato

de que as instituições privadas de ensino, por

não desenvolverem pesquisa, fazem oferta de

formação defasada do conhecimento atual. �O

ensino privado não substitui a necessidade do

País em termos de tradição universitária, de

aumento de tecnologia, de formação profissio-

nal preparada para o desenvolvimento da ci-

ência e tecnologia�, adverte.

Tomaz Aroldo da Mota Santos é professor

de Imunologia do Departamento de Bioquími-

ca e Imunologia da UFMG, doutor em Ciência

pela UFMG e pós-doutorado pelo Instituto

Pasteur de Paris. Foi reitor da UFMG de 1994 a

1998 e presidente da Andifes (Associação Na-

cional de Dirigentes das Instituições Federais

de Ensino Superior) de 1997 a 1998.

Sem pesquisa, país continua
dependente de tecnologia
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Revista do Legislativo � O senhor con-

sidera que a universidade é uma prio-

ridade do governo federal?

Tomaz da Mota Santos � Se conside-
rarmos como prioridade o aumento de
recursos, não, porque não houve inje-
ção de novos recursos do governo fe-
deral para a manutenção das universi-
dades. Tínhamos quatro reivindicações
fundamentais junto ao governo: a am-
pliação de recursos para a manutenção
da universidade; a contratação de pes-
soal técnico e administrativo para re-
posição do quadro; a solução para o
problema salarial, que já era crítica no
ano passado; e a questão da autono-
mia. O governo priorizou a educação
fundamental, destinando recursos adi-
cionais e empenhando esforços no sen-
tido de melhorar a sua qualidade. O
que está correto. O que não se pode,
no âmbito da educação, é investir num
nível e não investir no outro. Essa crise
que estamos vivendo hoje é, em parte,
reflexo dessa situação. A atitude do
governo em relação ao ensino superior
foi semelhante a de um congelamento,
mantendo o ensino no mesmo nível de
antes, na expectativa de que as novas
demandas, principalmente de vaga, fos-
sem supridas pelo ensino privado.

RL � Quais são as conseqüências dessa

atitude?

TS � A falência de um sistema tão im-
portante como o sistema federal de
ensino superior em Minas Gerais gera
um enorme problema para o Estado,
porque representa perdas na capacida-
de de formação, com qualidade, de re-
cursos humanos, além de perdas na área
de pesquisa, de ciência e tecnologia e
na área de ação social, em que a uni-
versidade está atuando junto com o
Estado e a sociedade. Naturalmente,
podemos extrapolar isso para todo o
País, porque todos os Estados têm, pelo
menos, uma universidade federal.

RL � Como essas instituições estão dis-

tribuídas em Minas?

TS � O País possui 52 Instituições Fe-
derais de Ensino Superior (Ifes), das

quais 12 estão em Minas Gerais. Este é
um recurso muito importante para o
Estado. Primeiramente porque, como
essas instituições são mantidas pelo
governo federal, há uma transferência
importante de recursos para a manu-
tenção dos salários e do funcionamen-
to da instituição. Por isso, podemos
considerar que a situação do ensino
público federal em Minas Gerais é um
privilégio do Estado, se comparado aos
demais Estados. É uma coisa que deve
chamar a atenção do governo e da As-
sembléia Legislativa, em termos do que
isso significa em aporte de recursos. A
segunda coisa é que essas 12 institui-
ções são importantes formadoras de
mão-de-obra. Minas é um Estado mui-
to bem aquinhoado para formar médi-
cos, advogados, enfermeiros,
comunicadores sociais, químicos, físi-
cos, agrônomos, etc. O Estado possui
três cursos de Agronomia (Viçosa, La-
vras e Uberlândia), e a UFMG está se
preparando para abrir outro curso de
Agronomia, voltado para a região semi-
árida, no Norte de Minas. Este é um
instrumento fundamental de que Minas
pode dispor para seu desenvolvimento
social, cultural, político e econômico.
Então, quando há uma crise que afeta
o conjunto, Minas deveria ser o primei-
ro Estado a sair em busca de solução,
porque significa basicamente afetar um
potencial enorme de que dispomos.

RL � O Estado tem-se mantido distante

dessa discussão?

TS � Não posso dizer isso, porque es-
tou desligado formalmente dos deba-
tes que estão sendo realizados no âm-
bito oficial para resolver a crise. O fato
é que tanto o governo do Estado quan-
to a Assembléia Legislativa deveriam ter
uma atitude �pró-ativa� em relação às
instituições federais de ensino superi-
or, tanto no que diz respeito à negocia-
ção em curso, como também buscando
usufruir do potencial que representam
essas instituições. Acho que existe aí
um campo de atuação muito grande, já
com um embrião. Foi fundado, há três
anos, o �Fórum dos Dirigentes das Ins-
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tituições Federais de Ensino Superior de
Minas Gerais�, que tem duas finalida-
des: trocar experiências sobre gestão
universitária, a partir da vivência de cada
um, e trabalhar de forma consorciada
para o desenvolvimento regional. Um
dos primeiros frutos dessa discussão é
o desenvolvimento, junto com o gover-
no do Estado, de um programa chama-
do �Minas por Minas, Universidade Pre-
sente�. Trata-se de uma ação conjunta
visando à formação de recursos huma-
nos na área social. Isso mostra que pode
haver uma ação cooperativa entre o
governo e a instituição para o desen-
volvimento do Estado.

RL � Essa experiência se dá nos moldes

do internato rural?

TS � De certa forma, sim, mas é como
se incluíssemos o internato rural em
várias áreas. Em Engenharia, Comuni-
cação, Veterinária, Direito, Agronomia.
Ou como nos trabalhos em que a uni-
versidade vai para outros Estados e que
poderiam perfeitamente ser realizados
em Minas Gerais, de maneira consorci-
ada. É preciso que haja uma boa consi-
deração pelo propósito dessas iniciati-
vas. Como as universidades são autô-
nomas, não cabe a nenhuma instância
de governo determinar o que as uni-
versidades devem fazer, mas é possível
estabelecer um diálogo, de forma que
haja uma ação conjunta. Além desse
projeto, há muitos outros sendo feitos
com a Secretaria de Estado da Educa-
ção, seja na formação de professores
de segundo grau, na qualificação de
professores ou na avaliação. Enfim, há
muitos trabalhos nesse sentido. O sis-
tema federal de ensino superior, por-
tanto, tem essa capacidade de uma ação
conjunta com uma perspectiva federa-
tiva, no sentido de desenvolver todas
as regiões e todos os Estados, um fato
importante para integrar o País como
Nação.

RL � O senhor falou da possibilidade de

as instituições privadas suprirem a de-

manda de alunos. Mas como fica a

questão da pesquisa, que hoje é desen-

volvida pelas universidades públicas?

TS � Não posso responder pelas insti-
tuições privadas, nem posso fazer uma
crítica fundamentada sobre o ensino pri-
vado. Mas alguns fatos são conhecidos.
Por exemplo, as instituições de ensino
privado não fazem pesquisa. E, se não
fazem pesquisa, quer dizer que são um
tipo de instituição que cumpre apenas
uma das funções da universidade, que
é a formação profissional. Esta é uma
função importante, mas não resume o
papel da universidade. Não há nisso
uma outra resposta importante para a
sociedade moderna que é o conheci-
mento novo. Isso quer dizer que fica a
descoberto uma gama importante de
assuntos que são objetos de pesquisa
na universidade. Alguns dos avanços
que essas escolas realizaram se dão com
base na existência de grupos de pes-
quisa que não estão localizados nessas
instituições. Ou seja, as instituições pri-
vadas deram uma contribuição muito
parcial para o desenvolvimento do co-
nhecimento no País, porque apenas
formam profissionais e não fazem pes-
quisa. Podemos tirar daí uma outra con-
seqüência: as instituições privadas, na
medida em que não tenham desenvol-
vido pesquisa, estão fazendo oferta de
formação defasada do conhecimento
atual. Posso dizer, sem qualquer consi-
deração de ordem moral, que o ensino
privado não substitui a necessidade do
País, em termos de tradição universitá-
ria, de aumento de tecnologia, de for-
mação profissional preparada para o de-
senvolvimento da ciência e tecnologia.

RL � Esse conhecimento é que faz dife-

rença em relação aos países desenvolvi-

dos?

TS � Sabemos que hoje os países avan-
çados investem mais e mais em pesqui-
sa. Não só em pesquisa aplicada como
em pesquisa fundamental. Na medida
em que esse investimento vem sendo
feito pelos países avançados, podemos
inferir que eles têm noção da impor-
tância do desenvolvimento do conhe-
cimento. E, se não tivermos a mesma
atenção, seremos cada vez mais depen-
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dentes do conhecimento produzido lá
fora. Desenvolver um sistema de conhe-
cimento adequado para o País, mesmo
que não alcancemos o mesmo estágio
de conhecimento e pesquisa que os
países avançados adquiriram, é pré-con-
dição para a manutenção de um diálo-
go com os produtores de pesquisa, in-
clusive de crítica ao que está sendo fei-
to lá fora. Se não houver essa compe-
tência instalada no País, não saberemos
sequer fazer as escolhas adequadas em
termos desses conhecimentos. Essa re-
lação crítica é muito importante. Se, em
algum momento, na instância pública,
houver necessidade de se fazer a com-
pra de determinada tecnologia, é pre-
ciso, minimamente, que haja alguém
que saiba fazer essa compra. Esse tipo
de conhecimento só está sendo desen-
volvido no setor público, já que 90%
das pesquisas são feitas nas universi-
dades públicas, não só nas federais, mas
também nas estaduais, principalmente
nas de São Paulo e do Rio de Janeiro.
O que eu quero dizer, na verdade, é
que a formação de profissionais é ape-
nas uma parte do papel da universida-
de, mas não tudo. Naturalmente, uma
parte muito importante. Nós fizemos
uma conta, por ocasião dos 50 anos da
UFMG, de quantos profissionais teriam
sido formados. Chegamos a cerca de
90 mil. Você pode até dizer que isso
não preenche todas as necessidades do
Estado, mas, desse total, foram 11 mil
médicos, 11 mil engenheiros e por aí
afora. Você já pensou o que seria do
Estado e do Brasil sem a formação des-
ses profissionais? A formação de pro-
fissionais é fundamental; porém, além
dessa atribuição, existe uma outra, que
só as universidades públicas vêm fazen-
do, que é a pesquisa científica.

RL � E o que o senhor diz das iniciati-

vas das empresas que precisam desen-

volver tecnologia?

TS � Há outros institutos de pesquisa
que são públicos e algumas empresas
que começam também a desenvolver
pesquisa. A novidade, nesses últimos
dez anos, é o desenvolvimento de par-

cerias entre universidade e centros de
pesquisas públicos ou entre a universi-
dade e as empresas. Um exemplo mui-
to frutuoso é a cooperação entre a Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro e a
Petrobrás. Aqui, em Minas, podemos
citar a parceria entre a UFMG e a
Telemig, ou entre a UFMG e as empre-
sas siderúrgicas do Estado. Ou, ainda,
entre a Fundação Hemominas e a
Biobrás. Esses exemplos podem ser re-
produzidos em, praticamente, todas as
universidades. A produção de soja que
o País ostenta, hoje, foi resultado, em
grande parte, de pesquisas feitas pela
Embrapa. Está aí um exemplo de que
não é só a universidade, mas também
empresas públicas trabalhando em con-
junto.

RL � Muito se tem falado sobre o desfal-

que ocorrido no quadro de profissionais

das universidades, em função da refor-

ma da Previdência. Até que ponto as

aposentadorias precoces estão interfe-

rindo no trabalho das universidades?

TS � Quero fazer a ressalva de que não
estou falando pela universidade, mas a
partir do meu conhecimento. A UFMG
sempre teve uma característica muito im-
portante, que é o cuidado com a
contratação de pessoal. A contratação
do corpo docente da universidade é
muito criteriosa. E um dos critérios mais
importantes é a formação do professor.
A UFMG privilegia docentes que tenham
maior grau de formação. De preferên-
cia, contrata o doutor. Não havendo
doutor, contrata o mestre e, não haven-
do o mestre, contrata o especialista.
Somente quando não há profissionais
com essa formação é que se contrata o
professor graduado. O segundo ponto
é que a universidade tem um programa
de formação de recursos humanos.
Quando o professor contratado não tem
doutorado ou mestrado, ela facilita e
induz a formação. O resultado é que,
apesar de a universidade ter perdido
muita gente com a aposentadoria, esse
quadro vem-se recompondo. Obvia-
mente, há perdas que não são recupe-
ráveis, a não ser com o tempo. São aque-
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les professores-doutores cuja experiên-
cia um recém-doutor só poderá adqui-
rir ao longo do tempo. No curto prazo,
essa questão é difícil de ser avaliada,
até porque vários professores com gran-
de experiência, por serem pesquisado-
res com bolsa do CNPq, permaneceram
na universidade, fazendo parte de gru-
pos de pesquisa e atenuando a perda
dessas lideranças mais experimentadas.

RL � Quanto à greve, o senhor acha que

ela expressa um descontentamento ge-

ral ou é mais pontual na questão dos

salários?

TS � Tenho a impressão de que essa
greve apresentou uma situação-limite,
porque houve uma grande renovação
dos quadros docentes, e muitos jovens
profissionais que querem ser professo-
res e pesquisadores estão insatisfeitos,
porque, de fato, o salário está
baixíssimo.

RL � Quanto ganha um professor da

universidade federal e quanto ganha-

ria esse mesmo professor num país eu-

ropeu, por exemplo?

TS � Posso fazer uma comparação en-
tre o que ganha um professor contrata-
do na universidade federal e um pro-
fessor de uma instituição privada. A
universidade privada paga, por 40 ho-
ras, cerca de R$ 6 a R$ 7 mil mensais.
Nas universidades federais, para essas
mesmas 40 horas e dedicação exclusi-
va, esse salário está em torno de R$ 2,2
mil. Isso explica em boa parte o pro-
cesso migratório de professores da uni-
versidade federal, cuja formação foi
custeada com recursos públicos, para
as instituições privadas, que nunca ti-
veram qualquer custo na formação des-
se professor e podem usufruir de sua
competência e de sua preparação. Dada
a sistemática atual de financiamento,
esses professores podem, inclusive,
constituir núcleos de pesquisa para,
concorrendo com os professores das
universidades públicas, disputar ver-
bas públicas para financiar seu traba-
lho nas universidades privadas. Seria
muito bom se fossem recursos priva-

dos para financiar pesquisa. Seria óti-
mo se fossem recursos privados finan-
ciando a formação de professores nas
universidades privadas. Mas não, são
recursos públicos financiando as insti-
tuições privadas. Parece-me que, aí,
há evidente distorção na aplicação dos
recursos públicos. Logo, a crise mais
fundamental das universidades é exa-
tamente a crise de pessoal. No meu
entendimento, há que se depositar um
esforço significativo, pelo Estado bra-
sileiro, seja o Poder Executivo ou o
Legislativo, no sentido de se preservar
um bem público fundamental que são
as universidades federais. Existem
distorções nas universidades federais,
como em todas as instituições públicas
e privadas também. Não se pode ne-
gar isso. Agora, também não se pode
tomar essas distorções como razão para
não se fazer um investimento adequa-
do, ao mesmo tempo em que se busca
superar essas distorções. Trata-se de
preservar o futuro do País.

RL � O governo lançou o Programa de

Incentivo à Docência numa tentativa,

segundo justificou, de resolver parte des-

sa questão. O senhor acha que houve um

diagnóstico equivocado da situação, di-

ante da reação adversa a essa medida?

TS � Eu não sei dizer o que aconteceu
no governo. Acho que o programa foi
feito com uma expectativa de solução
adequada, mas não foi. Eu mesmo es-
tava presente ao anúncio desse progra-
ma, feito pelo presidente. Recordo-me
de que uma das coisas que ele disse foi
que não tinha sentido dar aumento li-
near, num país que não tem inflação.
Portanto, o incentivo era para que os
professores pudessem se dedicar ao
aperfeiçoamento do ensino e à gradua-
ção. Se fosse dessa maneira, o raciocí-
nio estava correto. O problema é que,
como não há reajuste de salário há mais
de três anos, o raciocínio pecou pela
base. A questão salarial não poderia
estar sendo resolvida por um sistema
de bolsa que contempla apenas uma
parte do professorado. Além de tudo,
não contemplaria uma outra parte dos
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recursos humanos da universidade, que
são os técnicos e o pessoal administra-
tivo. As universidades se tornaram uma
organização muito complexa, e o pro-
fessor não consegue fazer tudo sozinho.
Ele precisa do técnico e de servidores.
A questão salarial tem que ser
equacionada de maneira mais ampla,
não apenas para o pessoal docente. Eu
não conheço os mecanismos internos do
governo, mas é possível especular que o
diagnóstico não teria sido adequado,
porque de fato a solução proposta en-
frentou uma reação muito forte.

RL � Como seria essa equação, na UFMG,

segundo o programa de incentivo?

TS � Aqui, na UFMG, de um total de
mil doutores, 400 ficariam de fora. Como
é possível dar um incentivo a 600 e não
dar a 400? No caso de mestres, que são
900, 450 não receberiam. Esse é um tipo
de solução imprópria para resolver a
questão salarial. O que penso, como
professor da universidade, é que exis-
te, nesse episódio da greve, uma ques-
tão crucial e estratégica para todo o País,
da qual deve se ocupar tanto o Poder
Executivo como o Poder Legislativo. No
plano dos Estados, eles podem legiti-
mamente diligenciar no sentido de en-
contrar uma saída. Tenho convicção de
que o Poder Legislativo, em especial,
pode contribuir muito para a solução
do problema.

RL � O senhor não acha que o proble-

ma está relacionado com a estabiliza-

ção da moeda e com a política econô-

mica do governo?

TS � Há uma lógica muito economicista
no trato das políticas públicas, que tor-
na o Ministério da Educação um órgão
do governo subserviente ao Ministério
da Fazenda. Assim, passa a haver uma
queda-de-braço entre os dois ministé-
rios, prevalecendo o segundo, porque
a estabilidade econômica passou a ser
o objetivo principal. Esse modelo de
estabil idade não pode ser tão
hegemônico de modo a submeter to-
das as políticas públicas à lógica do
caixa. O Congresso Nacional e � por

que não dizer � os governadores e as
Assembléias Legislativas poderiam par-
ticipar da construção de uma lógica di-
ferente, em que se considerasse o obje-
tivo nacional, e importante, da estabili-
dade econômica, mas que se encontras-
se, também, alternativa de financiamen-
to das políticas públicas que formam,
afinal de contas, os interesses da Na-
ção. Daí, eu achar que essa crise atual,
da qual a greve é apenas um sintoma,
diz respeito basicamente ao financia-
mento das políticas públicas. E só o
processo de autonomia poderá gerar
condições adequadas de superação
dessa crise.

RL � Quais seriam as ações do Ministé-

rio da Educação em sintonia com o pen-

samento dos professores? O senhor con-

corda, por exemplo, com a avaliação

através dos provões?

TS � Há coisas positivas, como o inves-
timento e a ação supervisora e
regulamentadora no ensino básico, na
qualidade dos livros . Há o estímulo aos
municípios e ao Estado para que eles
invistam em educação. Enfim, a ação
integrada entre União, Estados e muni-
cípios é válida. Da mesma forma, a ação
no sentido de avaliar o desempenho das
universidades parece-me correta tam-
bém. Sobre o provão, acho que, toma-
do isoladamente, é um instrumento in-
completo. Ele avalia o desempenho dos
alunos em determinados cursos. Se o
aluno não quiser participar, por negli-
gência ou boicote, por exemplo, a uni-
versidade pode até oferecer um bom
curso, mas será mal avaliada. Além do
provão propriamente, o MEC leva em
conta outros aspectos, como a qualifi-
cação do corpo docente, a qualidade
das bibliotecas, do espaço físico, etc. O
Estado tem não só o direito, mas o de-
ver de avaliar o ensino que as institui-
ções estão oferecendo. Mas o que se
espera é que o MEC se abra ao debate,
a um diálogo com as universidades fe-
derais para uma ação mais definitiva e
conveniente, que leve ao desenvolvi-
mento das instituições federais de ensi-
no superior.
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