
acontecimentos, nomes e datas que éramos forçados, às vezes, a
recorrer à velha instituição da .cola".

Estudávamos a história do Brasil até' ~889, quando
chegávamos ao ato da Proclamação da República. Virava-se uma
página e, à direita, em cima, em oval, deparávamos com a fotografia do
Presidente da República, seu nome, data da posse, data do término do
mandato e, à esquerda, .principais realizações" . Outra página, outro
Presidente, e assim sucessivamente, até 1930. Mas todos temos uma
débil memória desse Brasil que vai de 1889 a 1930. Porque justamente
em 30, começa a ser produzida a destruição da memória da primeira
República. O Senador Pinheiro Machado não podia mais ser o forjador
de Presidentes, tinha-se de esquecer Artur Bernardes, a política do
.café com leite" precisava ser cancelada. A geração que chegou ao
poder em 30 lutou para que o país se esquecesse da Velha República,
enterrasse a memória de uma época em que os Estados e os
Presidentes produziam, como resultante, o pais. O gesto de Getúlio,
após o golpe de 37, de queimar as bandeiras dos Estados em íavor da
bandeira brasileira, simbolizou a necessidade de se romper com a
tradição que vinha de 1889 e sinalizou um novo tempo, em que o
interf~sse nacional deveria prevalecer sobre os interesses particulares
ou locais. Hoje, temos a necessidade de pensar as nossas instituições
para assegurar que elas, no futuro, sejam mantidas. Para tanto, elas
devem se provar úteis, porque, se inúteis, serão destruídas.

Espero que a história não faça isso conosco. E não o fará,
se tivermos a consciência e, sobretudo, a coragem histórica de não
sermos heróis, mas, apenas, os que estendem o tapete, constróem o
degrau, pavimentam a estrada para que as gerações do futuro tenham
um grande parlamento.
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UNIVERSIDADE PÚBLICA: CRISE OU DESCASO?

Vanessa Guimarães Pinto.

o público que aqui nos ouve certamente não precisa ser
convencido da importância e da necessidade da Universidade pública
brasileira para colocar o país no caminho da "modernidade", entendida
não na acepção estreita que lhe tem sido atribuída, mas sim no sentido
de que é inadiável a conquista da justiça social, que elimina a
marginalização da maioria, para estar em sintonia com os avanços do
mundo.

Não vou, portanto, repetir a apologia da vasta contribuição
que essa instituição prestou ao país em seu pouco mais de meio século
de vida. Pretendo apenas mostrar alguns dados de nossa realidade
histórica e de nossa situação no momento. Os dados, acredito, serão
por si mesmos eloqüentes.

Começo pela questão da Ciência e Tecnologia. A
transmissão de um saber moderno, coerente com as necessidades do
país, se faz associada à produção do conhecimento. Essa função
cultural, científica e tecnológica da Universidade está agora sob
ameaça. A esse respeito, o quadro nacional mostra hoje todos os sinais
. inquietantes -de se ter atingido uma situação extremamente perigosa,
gerada por um processo absurdo. Os eventos mais recentes, em
especial, vêm configurando um daqueles períodos onde parece que
"tudo que é sólido desmancha no ar".

De fato, depois de se ter montado no país um parque
industrial razoavelmente amplo e diversificado e de se ter criado uma
estrutura de pesquisa progressivamepte competente, estamos atingindo
um ponto em que se corre o risco de pôr-se a perder todo um esforço
de mais de vinte anos. Isso é particularmente grave, não apenas face
à insuficiência científica e tecnológica do país, mas também face à
aceleração do desenvolvimento tecnológico nos países desenvolvidos.

C.) Reitora da Universidade Federal de Minas Ger ais e Presidente da Associção Nacional dos Dirigentes
das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES Palestra proferida em 20 de junho de 1991.
durante ,eunião especial da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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Se o quadro atual da pesquisa no Brasil Jásefla Insuficiente
para romper nossa situação relativa de atraso, o seu colapso ameaça
nos lançar numa situação de comprometimento irrever~ível da soberania
nacional, de retrocesso irremediável à situação de país excluído dos
caminhos do mundo civilizado.

O volume de investimentos em Ciência e tecnologia é o
indicador mais dramático dessa situação.

Em todo o ano de 1990, o principal Investimento do Brasil
nessa área, feito através do FNDCT - Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -foi de recursos equivalentes
a 28 milhões de dólares. Essa cifra corresponde a apenas 11% dos 253
milhões de dólares aplicados quinze anos antes, em 1975, ano em que
mais nos aproximamos de um investimento razoável no setor.

Como têm sido muito frequentes as comparações entre a
Universidade brasileira e suas congêneres de outros países,
especialmente as norte-americanas, sempre para desvantagem nossa,
vou usar também esse expediente, citando porém alguns dados
omitidos pelos nossos críticos.

Apenas o Instituto de Tecnologia de Massachussets - o
conhecido MIT - tem no seu orçamento de pesquisa cerca de 250
milhões de dólares, ou seja, dez vezes o que foi investido pelo nosso
país em todos os seus grupos universitários de pesquisa no ano
passado. E, tanto no caso do MIT quanto no das demais universidades
dos Estados Unidos, é o poder público o principal responsável pelos
investimentos em pesquisa. Mesmo tendo crescido muitó nos últimos
anos, os investimentos industriais privados nas universidades norte-
americanas representavam, em 1985, apenas 4%, se comparados com
os investimentos do governo federal.

No Brasil, os recursos aplicados em Ciência e Tecnologia
através do FNDCT vieram em queda lenta entre 1975 e 1985 e, após
uma recuperação em 1986, nos últimos dois anos vêm em queda.livre,
tendo atingido em 1990 o seu nível mais baixo E a situação este ano
é mais dramática que a do ano passado.

A análise histórica desses dados também nos apresenta
algumas evidências estarrecedoras. A Universidade brasileira está em
processo de construção. Assim, o número de pesquisadores com
mestrado ou doutorado nas nossas universidades, que em 1975estava
na casa dos 10mil, hoje é de 35 mil, a quase totalidade trabalhando em
instituições públicas. Ao mesmo tempo que aumentava a qualificação
de nossos docentes e crescia o número de pess9as envolvidas com a
produção de conhecimento, diminuíam os recursos para a pesquisa.

1.906

Como resultado, enquanto os re~ursos desti~a~os pelo ~o~erno,
através do FNDCT, significavam ha 15anos a media d~ 25 mil dol~res
por pesquisador - ainda bastante a~aixo do pa~rao dos p.alses
desenvolvidos -, caímos hoje para a ridlcula proporçao de 800 dolares
por pesquisador. .

Isso é muito grave, pois é Justamente na capaCidade de fo.rmar
recursos humanos de alto nível que o Brasil tem um de seus maiores
patrimônios. Somos, talvez, o único país em todo o Terceiro Mund~ que
forma hoje cerca de mil doutores por ano, sem contar ?S que vao se
doutorar no exterior. A redução das verbas para a pesqUisa repre.senta
séria ameaça à manutenção desse patrimônio human?, que pr~clsa de
paz e tranqüilidade para trabalhar, mas tem sido obrigado a viver em
sobressalto.

Desencadeou-se, dessa forma, um processo capaz de
acarretar a liquidação do sistema nacional de Ciência e Tecnologia,
pela asfixia da pesquisa na Universidade pública. Esta, se ante.s lutava
contra a irregularidade no repasse dos recursos, agora ve esses
recursos simplesmente desaparecerem. .

Isso significa que importantes projetos, mesmo ten?o Sido,
aprovados em rigorosos processos de avaliação, ficaram impedidos de
ter seqüência. A curtíssimo prazo, corremos o,risco de ver desa~arecer,
pela desagregação, alguns importantes nucleos de pesquisa das
universidades públicas. brasileiras.

O aniquilamento desses grupos universitários se faz
acobertado por uma propaganda que defende a modernidade. Nada
mais ilusório.

. Ilusória, aliás, tem sido a tentativa de reduzir a Universidade
pública brasileira - onde se faz, repetimos mais uma. vez, 90% da
pesquisa do país - a um agrupamento de ociosos e incompete.nt~s,
como parece querer o pensamento hoje dominante no governo braslle~ro.
Ao contrário, é na Universidade pública brasileira que se ter:nproduzl~o
não só o melhor do nosso desenvolvimento científico, como a mais
profunda reflexão sobre o momento do país.

O próprio Ministério da Educação: aliás, r~co~hE.:ceu isso,
em seu Boletim de Dados Físicos e Orçamentarios, cUJaedlçao de 1990
diz textualmente: "É surpreendente o esforço que as IFES -Instituições
Federais de Ensino Superior. vêm realizando para manter em
desenvolvimento os projetos de pesquisa propostos", admitindo que os
orçamentos "têm sido cada vez mais restritos"

O mesmo Boletim afirma ainda. "as universidades, mesmo
com todas as dificuldades, são responsáveis pela maior parte da
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pesquisa desenvolvida no país, prestam assistência médlco"hospitalar
a mais de 10000.000 de habitantes/ano que recorrem aos seus 38
hospitais, beneficiam um sem-número de pessoas atr~vés dos programas
de extens~o nas áreas cultural. de saúde e educaçáo. principalmente
a básica. E Indiscutível a contribuição das IFES para a formação cultural
do país, seja através da produção do conhecimento técnico. científico
e cultural. seja formando os quadros dirigente e intelectual do pais".

Com efeito, tem sido a Universidade, a despeito de seus
renitentes problemas orçamentários e de infra-estrutura, pródiga em
demonstrações de força, quer na pesquisa, quer em seus pro~etos de
extensão e no ensino de graduação e pós-graduação. E dela, por
exemplo. que têm saído os melhores quadros deste país. É ela que tem
se preocupado efetivamente com os problemas básicos da sociedade,
quer os da população marginalizada, quer os da empresa nacional,
com a qual tem contribuído no desenvolvimento de tecnologia. E são
os pesquisadores da Universidade pública que têm conseguido, em
muitos momentos, estar lado a lado com colegas de centros mais
avançados. Inovando no estudo e na solução de alguns dos mais
agudos problemas nacionais.

Não apenas seu desempenho presente e futuro está
ameaçado pelo esvaziamento dos investimentos em Ciência e
Tecnologia a própria existência da Universidade pública brasileira
encontra-se. neste momento, colocada em xeque pelo torniquete
orçamentário Ironicamente, num ano em que o Congresso Nacional
nos havia destinado um orçamento razoável - comparado com o que
vinha ocorrendo em anos anteriores -, o Executivo resolve, em nome
de sua política, contingenciar 80% de nossos recursos e'liberar o
restante em conta-gotas.

Se este não é um processo deliberado de asfixia, os
resultados Indicam que há, no mínimo, inconsciência em relação aos
danos causados e às desastrosas conseqüências que ele terá, amédio
e longo prazos

Após abordarmos o esvaziamento da Ciência e Tecnologia
e a questão orçamentária, chegamos agora a outra questão. tão crucial
quanto as outras duas: a salarial.

O período de março do ano passado até a presente data
significou para professores e funcionários das universidades federais
um achatamento salarial até então inédito. Um estudo feito pela nossa
Pró-Reitoria de Planejamento mostrou que a redução dos salários de
professores e funcionários da universidade foi brutal nesse período. Em
números. Isto significa que as despesas com pagamento do pessoal da
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ativa da UFMG caíram de 6,6 milhões de dólares, em maio de 1990,para'
3,1 milhões de dólares, um ano depois.

A situação, se hoje apresenta aspectos constrangedores,
como o fato de o salário inicial de um professor universitário ser inferior
ao de categorias para as quais não se requer qualificação acadêmica,
pode se tornar dramática a médio e longo prazos. Em pouco tempo se
disseminará a crença de que os servidores universitários são uma
subcategoria profissional e que não vale a pena tornar-se um deles. E
isso será terrível, tanto na área docente - onde se agravará a fuga de
talentos que já hoje é possível notar '. quanto na área técnico-
administrativa, indispensável não só à simples manutenção da instituição,
mas também para garantir o alto padrão que as universidades vêm
adquirindo na pesquisa, na extensão e na prestação de serviços.

Vale repetir neste plenário a advertência feita há dias pelo
nosso pró-reitor de Pesquisa, professor José Francisco Soares, em ato
público em d~fesa da Universidade: .

~Eperfeitamente fundada a preocupação institucional com
a questão salarial, pois o esvaziamento de escolas públicas de primeiro
e segundo graus, de excelente qualidade. teve como principal
mecanismo a degradação salarial. Exemplo contundente deste fato é
o Colégio Estadual Central. reduzido hoje a um espectro da pujante.
escola que foi".

Finalmente, devemos lembrar que o Conselho Universitário,
em deliberação unãnime, há alguns dias também se pronunciou sobre
o assunto com a divulgação da seguinte nota

"O Conselho Universitário da Universidade Federal de
Minas Gerais, reunido em sessão plenária e movido pela consciência
de suas responsabilidades institucionais, sente-se no dever de vir a
público para manifestar, por unanimidade, sua profunda inquietação
quanto aos insuportáveis níveis salariais a que se encontram submetidos
seus servidores docentes e técnico-administrativos.

"Sabe-se que as instituições em geral, mas notadamente
aquelas que operam com o ensino e a pesquisa, têm no~ seljs recursos
humanos fator fundamental de qualidade e eficiência. E inegável, pois,
que oaviltamento da remuneração, aqui registrado. além de comprometer
gravemente a situação de direitos básicos dos servidores e respectivas
famílias, acaba por afetar, de modo insidioso e nem sempre recuperável,
o poder de a.trair novos talentos. Incapaz mesmo de reter os de que
disPõe, a UFMG vê crescerem dia a dia os obstáculos para a prática
digna e competente da ciência. da tecnologia, da cultura e das artes.
Não é necessário destacar os reflexos espoliativos que daí decorrem
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para a sociedade em geral, destinatária última e primeira da atividade
universitária. I

"Ao denunciar a gravidade da situação a que se chegou, o
Conselho Universitário convoca autoridades epovo ã considerarem os
equívocos e distorções de que são vítimas as instituições públicas de
ensino superior e que conspiram contra uma ordem social mais justa,
mais solidária emais humana. Aomesmo tempo, porém, co(Jsciente de
que não é neste sentido que apontam os valores básicos da
nacionalidade, sobretudo aqueles que se expressam na Constituição
da República, crê e espera que se atue eficazmente no sentido de que
uma realidade melhor se instale e se imponha".

Foi uma manifestação lúcida e contundente do Conselho
Universitário, como tem sido lúcida a atuação da Universidade em
momentos de crise.

Meu propósito, nesta sessão, foi o de trazer dados à
reflexão, na esperança de que possam ecoar também fora deste
recinto. Não há desesperança na Universidade. Ao contrário, há
coragem e muita disposição para continuar o trabalho que hoje se faz
e que tem obtido reconhecimento interno e externo.

A Universidade tem sido talvez a única instituição pública
brasileira a submeter-se a vários processos de avaliação. Na maioria
deles, tem se saído bem. Tem disputado verbas junto a instituições
nacionais e internacionais e obtido bom retorno, o que comprova a sua
excelência. Testada pela empresa nacional, ela tem sabido responder
com o desenvolvimento de tecnologias que aumentam a produtividade.
Cobrada pela comunidade carente, ela tem sabido levar à periferia um
pouco de seu conhecimento e do seu trabalho. Enfim, a Universidade
Pública não tem sido omissa. Ao contrário, tem marcado sua presença.

O conhecimento do trabalho da Universidade e a confiança
no seu potencial me encorajam a encerrar este pronunciamento com as .
palavras de Maiakovski, em 1927:

-Não estamos alegres, é certo,
Mas também por que razão
Haveríamos de ficar tristes?
O mar da história é agitado.
As ameaças e as guerras, havemos
De atravessá-Ias, rompê-Ias
Ao meio, cortando-as como
Uma quilha corta as ondas"
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