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Entrevista: Miracy Barbosa de Souza Gustin

A lei n2 10.323190, que criou a Reitoria da Universidade do Estado de
Minas Gerais, autorizou também o Reitor a contratar a Fundação João Pi-
nheiro para subsidiar, em vários níveis, a elaboração do plano institucional
daquela Universidade. Cientista Política, Técnica Especial da Fundação João
Pinheiro, a Professora Miracy Barbosa de Souza Gustin, entrevistada
pelo INDICADOR, coordenou a equipe da FJP responsável pela proposta
técnico-financeira relativa à elaboração do plano jurídico-institucional e à
definição de estratégias de implantação da Universidade. O Professor Antô-
nio Augusto Anastasia gentilmente participou da primeira parte da entre-
vista.

INDICADOR - Justifica-se urna Universidade estadual em Minas Ge-
rais?

Miracy - Inteiramente. A despeito das demandas externas por incorporação
da sociedade brasileira no atual avanço científico e tecnológico mundial e da
visível expansão do ensino superior nacional, os rumos da modernização de
setores estratégicos do país não tem sido eficazes na tarefa de efetiva absor-
ção, aplicação e difusão do saber humano atingido nos últimos tempos. Em
Minas Gerais esse fenômeno tem se mostrado dramático. O Estado não tem
acompanhado os avanços dos variados setores da economia nacional e não
tem respondido convenientemente às necessidades de bem-estar de sua po-
pulação. Historicamente, ocorreu um desvio de tendências, ainda mal expli-
cado. Variados setores da sociedade mineira tem expressado uma vontade
cada vez mais forte de reversão do quadro de distanciamento de Minas das
condições de desenvolvimento sócio-econômico e científico de outras unida-
des federadas. O investimento seletivo e intencional em setores e organismos
definidos poderia, de forma gradual, induzir novos mecanismos de ajuste.
Este ajuste não ocorrerá, por certo, sem alterações definitivas no setor edu-
cacional do Estado. Dentre elas, destaca-se a necessidade de instalação da
Universidade Estadual de Minas Gerais.

INDICADOR - A criação da Universidade se justificaria, nessa perspec-
tiva, por um projeto de modernização do Estado. No entanto, um dos crité-
rios para a insta/ação de unidades universitárias, segundo a Constituição
do Estado, seria a chamada 'vocação regional". Como vocês concebem a
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relação entre esse princípio e a idéia de modernidade? Em outras palavras.
atender à "vocação regional" não pode vir a se tornar uma maneira de
"congelar" o perfil sócio-econômico de Minas, impedindo a sua transfor-
mação e, paradoxalmente, bloqueando o acesso do Estado à modernidade?

Miracy - Entendo que, quando a Constituição do Estado fala em vocação
regional, um dos produtos pensados para a Universidade é o desenvolvi-
mento mineiro. Se, na elaboração do plano institucional, nos contentássemos
com um puro e simples diagnóstico das condições atuais e passadas, certa-
mente ficaríamos constrangidos pelo arcaico, pelo que aí está Mas quando
falamos em incorporar, no nosso diagnóstico, análises prospectivas, é no
futuro que se está pensando. O que temos em vista, nesse momento, é o de-
senvolvimento, a modernização, e não o arcaico. As coisas têm que ser pen-
sadas segundo o que foi, o que está aí e o que deverá ser, não só em termos
sócio-econômicos, mas levando-se em conta o desejo regional, a percepção
da comunidade local, etc. Vamos incorporar todas essas visões. Não só os
diagnósticos educacional e sócio-econômico, mas também o de percepções.

Não estamos pensando em algo muito complexo, mas em algo simples.
Queremos chegar a uma proposta que permita à Universidade se transformar
num instrumento de inovação para o Estado, mas que seja absolutamente
realista. Estamos pensando num modelo simples, e não em grandes modelos
complexos. Por isso precisamos entender bem as realidades regionais.

Anastasia - Concordo com a Professora Miracy e gostaria de acrescentar
que os critérios assinalados no art. 199 são critérios que se integram. Não
podemos pinçar um só. Assim como temos a vocação regional, temos tam-
bém a oferta de ensino superior naquela região. Ora, o objetivo maior é o
desenvolvimento integrado do Estado. Na ausência do ensino, e identificada
a vocação, temos então que a primeira necessidade é um determinado curso.
Nada impede, é claro, que no futuro tenhamos espectros maiores. Hoje, po-
rém, em quase todas as regiões os professores são absolutamente leigos, há
carência total de professores. Imediatamente a Universidade pode atender
a todas as vocações regionais, ou seja, pode dar educação ao povo. A Uni-
versidade hoje pode começar oferecendo isso.

Miracy - De fato. Numa região específica, a necessidade pode ser, no mo-
mento, antes de tudo formar professores, inclusive professores leigos, que
serão reciclados, treinados etc. Claro que não temos mais a ilusão de que a
Universidade, formando recursos humanos, será capaz, sozinha, de alavancar
o desenvolvimento regional. Mas ela será uma das forças regionais a concor-
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rer para esse desenvolvimento.

INDICADOR - O projeto da Universidade não deveria estar integrado a
um plano estadual de desenvolvimento ou, ao menos, a um plano estadual
de desenvolvimento científico-tecnológico?

Miracy - Deveria estar. Infelizmente, não temos ainda esse plano, o que é
uma limitação. A FJP já se dispôs várias vezes a participar e contribuir num
plano estadual de ciência e tecnologia, mas até hoje nunca foi acionada. No
meu modo de ver, a proposta da Universidade tem que estar ligada a um pla-
no. E, com os levantamentos que vamos fazer tendo em vista a implantação
da Universidade, fica muito mais fácil elaborar um plano estadual de ciência
e tecnologia. É o mesmo roteiro. As coisas poderiam ser feitas paralelamen-
te.

Anastasia - A Constituição prevê, inclusive, o plano mineiro de desenvol-
vimento integrado, de iniciativa do Executivo. Entre os seus itens está o de-
senvolvimento tecnológico do Estado - que evidentemente está bastante li-
gado à Universidade.

INDICADOR - Se o Estado ohson'er hoje todas as fundações educacio-
nais que optaram pela incorporação, teremos, imediatamente, uma Univer-
sidade com nítido predomínio dos cursos de ciências humanas. Ou seja, se
quiser dar à sua Universidade um perfil predominantemente tecnológico, o
Estado não poderá contar muito com as opções já feitas. Terá que fazer no-
vos e pesados investimentos. Dada a crônica escassez de recursos públicos,
qual deve ser, na sua opinião, a melhor estratégia: começar com o que aí
está, para sanar as carências básicas, ou investir todo o possível na criação
de unidades novas?

Miracy - Não obrigatoriamente criar unidades novas, O Amapá, por exem-
plo, fez uma excelente formação de professores leigos e tem um dos melho-
res indicadores educacionais do país. Conseguiu isso utilizando núcleos da
Universidade do Pará. Formou pessoal qualificado desse modo. Nós também
podemos ter núcleos do Instituto de Educação dando treinamento e formação
de pessoal, sem a necessidade de termos unidades efetivas nas regiões. E só
uma hipótese, evidentemente, já que o plano dirá a ultima palavra. Mas é
uma hipótese.

Na verdade, antes de pensarmos o perfil da futura Universidade preci-
samos pensar as demandas regionais num sentido prospectivo: isso ainda
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está por ser feito.

INDICADOR - O faro de a lei ter Énclu(do, já no ato de criação da Reito-
ria, o Instituto de Educação na estrutura da futura Universidade não atro-
pela um plano institucional que ainda sequer foi esboçado?

Mii-acy - De fato, a lei se adiantou, embora fiel ao modelo que existe no
país - o modelo de Universidade. Esse modelo poderá ou não ser adotado
pelo piano institucional da Universidade estadual: em si, o fato de a lei ter
se adiantado não representa um constrangimento muito grande. Se o plano
resolver que a lei se adiantou, com prejuízo para o perfil da Universidade
estadual, esse dispositivo deverá ser modificado. Se estiver dentro do perfil
pensado para a Universidade, permanece. Não é grande o prejuízo.

Aliás, no meu ponto de vista pessoal, esse artigo pode beneficiar a
Universidade. É uma experiência que pode servir de carro-chefe da área pe-
dagógica regionalizada, oferecer um modelo para as regiões. Antes do plano
institucional, contudo, nada pode ser dito por ninguém.

INDICADOR - Que participação terá a comunidade cient(flco-acadêmica
na elaboração do plano institucional da Universidade do Estado?

Miracy - A chamada comunidade científica e acadêmica é a depositária de
idéias e valores nos quais as universidades se nutrem para compor paradig-
mas e normas necessários à realização de suas atividades básicas. Nesse
sentido, a atividade de formulação de um plano institucional e de estratégias
que tenham em vista o ambiente universitário não poderá se eximir de incor-
porar a percepção dessa comunidade como interlocutor legítimo, visto que a
ela deve ser atribuída a tarefa de julgamento do mérito da ação universitária.
O piano da Universidade do Estado de Minas Gerais não deverá constituir-
se, pois, em um plano institucional de conteúdo puramente técnico (ou como
resposta às regras técnicas de planejamento), mas em um projeto coletivo da
comunidade científico-acadêmica do Estado e de suas estruturas administra-
tivas e técnicas.

INDICADOR - Vocês prevêem rnacanismos institucionais que viabilizem
a participação da comunidade cient(flco-acadêmica durante todo o processo
de criação da Universidade, ou se trata apenas de ouvir e interpretar suas
percepções, cabendo à Fundação João Pinheiro a última palavra?
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Miracy - Claro que é sempre possível que a comunidade científico-acadê-
mica se expresse junto ao Executivo e ao Legislativo sem a presença da FJP.
De nossa parte, o que temos a oferecer é uma experiência anterior muito
grande de utilização de uma metodologia a que denominamos diagnóstico
reacional. Evidentemente, sempre haverá uma filtragem das percepções. Mas
não se trata de filtrá-las através da percepção pura e simples da FJP, e sim
em relação com uma determinada teoria sobre organizações universitárias e
com outros diagnósticos que vamos realizar. Teoria, percepções e diagnósti-
cos irão se integrar numa grande triangulação. Para isso não estamos pen-
sando apenas nas percepções locais. Estamos pensando na percepção da co-
munidade acadêmico-científica também a nível nacional.

INDICADOR - Um dos temas fortes no Brasil, hoje, é o da moderniza-
ção, da superação do arcaico. Do ponto de vista institucional, em que con-
siste uma Universidade moderna?

Miracy - No que se toca às organizações universitárias, o arcaico corres-
ponde a modelos absolutamente burocratizados. Nós, ao contrário, estamos
pensando em modelos institucionais frouxamente articulados, que tenham
relação mais direta com as condições externas, sejam mais flexíveis à mu-
dança, abertos às demandas da comunidade. Trata-se também de democrati-
zar ao máximo as relações internas. Isso, por um lado. O outro lado, não
menos importante, é a excelência académica. São dois eixos, portanto: o
fortalecimento institucional - que não significa rigidez institucional - e a ex-
celência académica. Sobre esses dois eixos pretendemos montar a estrutura
da Universidade. Queremos que esses dois eixos sejam preservados ao longo
da elaboração do plano institucional.

INDICADOR - As definições legais contidas na Constituição do Estado
favorecem a implantação de uma Universidade moderna em Minas?

Miracy - O desenvolvimento do ensino superior através de universidades no
país é muito recente, e talvez por isso ainda prevaleça entre nós a tendência
à criação de universidades. Mas, internacionalmente, e mesmo no Brasil, es-
sa já não é mais a tendência dominante. Em substituição às grandes universi-
dades, aos grandes canzpi etc., o que se cria, cada vez mais, são unidades
isoladas. Nesse ponto, a lei que institui a Universidade de Minas não acorn-
panha as principais tendências nacionais e internacionais. O que nós teremos
que fazer, então, será tentar conciliar o texto legal com essas tendências e
com as necessidades do Estado. Não ignoro que teremos uma série de cons-
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trangimentos, inclusive políticos.

INDICADOR - A comunidade científico-acadêmica e a comunidade pol(-
tica podem não desejar exatamente a mesma coisa...

Miracy - Em princípio, o campo político, ou parte deste, e o campo acadê-
mico-científico podem, de fato, se opor. Mas se soubermos trabalhar bem,
esses dois campos podem interagir positivamente. Mesmo ainda existindo um
grande arcaismo polftico, este tende a desaparecer. Hoje nós já temos um
campo político moderno em Minas Gerais, que pode colaborar com o movi-
mento científico-acadêmico. E possível fazer um grande movimento acadé-
mico-científico que se contraponha à política arcaica, ao clientelismo.

Pelo ultimo diagnóstico do I3DMG, estamos numa encruzilhada atroz:
ou recuperamos o caminho do desenvolvimento, da modernização, ou per-
demos definitivamente o bonde da História. A Universidade pode ser um dos
vetores do desenvolvimento, uma das suas alavancas. Eu acredito nisso.

. . .
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