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stamos lançando o primeiro número da Revista da ADUEL, num momento

da vida do país em que o debate de idéias tornou-se extremamente urgente. A

continuidade das políticas neoliberais e o reforço do “pensamento único”, agora

revigorado pelo governo “democrático-popular”, tornaram a convivência democrática

mais difícil e os espaços para expressão do pensamento mais estreitos. Todos percebem a pressão

que os ocupantes do poder exercem para silenciar as vozes discordantes, e para massacrar as

oposições com os velhos métodos do coronelismo tradicional. Por esta razão, tornou-se urgente

afirmarmos a postura crítica que o movimento docente deve exercer.

O projeto da Revista da ADUEL foi gestado e amadurecido durante as duas

últimas greves, em que a nossa entidade teve um papel decisivo. A intervenção da ADUEL

durante o período que vai de 2000 a 2003 tem se caracterizado pela sua postura independente.

Em todo esse período, mantivemos a autonomia perante o Estado e a burocracia universitária,

porque pensamos que é só dessa maneira que se pode construir um movimento docente que vá

à raiz das coisas e não se deixar arrastar pelas disputas conjunturais. Somente em torno a idéias

claramente formuladas poderá se estruturar um verdadeiro movimento político dos docentes.

Esta  Revista está sendo criada com a finalidade de ampliar o debate sobre as formas de

organização do movimento docente, das condições concretas do trabalho acadêmico, das

variadas e multifacetadas expressões da cultura universitária. Queremos que ela dê expressão

a todos esses movimentos, muitas vezes imperceptíveis e silenciosos, mas cuja existência revelou-

se eloqüentemente nos momentos em que precisamos enfrentar o Estado a os desmandos da

burocracia universitária.

A Autonomia Universitária é o tema central deste número. A questão da Autonomia voltou

a se colocar no centro das discussões desde o final da greve em 2002, quando o então

governador do Estado ameaçou as universidades com um projeto de lei - o famoso projeto Nº

004/02 -, que na prática liquidava qualquer resquício de autonomia. Logo depois, no processo

de renovação das reitorias de Londrina e Maringá, a proposta de regulamentação ganhou

vigência na forma de um projeto de lei formulado pelos reitores das universidades paranaenses.

Mas o debate também é provocado por razões de ordem histórico-estruturais, na medida em

que continuam sendo desenvolvidas ações contra as universidades por parte do governo e dos

organismos imperialistas, ações que, no limite, ameaçam a existência das universidades  como

instituições públicas.

Por essas razões, o primeiro número da Revista é dedicado à Autonomia Universitária,

contando com as qualificadas e fundamentais colaborações do Professor Antonio Baccarin

(UEL) e do Professor Roberto Leher (UFRJ). Completam este primeiro número as transcrições

das palestras dos Professores Vicente Amato Neto (USP) e José Domingues Godoy Filho

(UFMT), proferidas durante eventos promovidos pela ADUEL durante o ano de 2002. O

Professor Vicente Amato participou do debate sobre as fundações de direito privado na saúde,

e o Professor Domingues do Seminário Regional sobre Ciência & Tecnologia.

Convidamos a todos os docentes, que queiram participar deste esforço coletivo, para elevar

a reflexão sobre os problemas da universidade e da sociedade, a participarem conosco da

construção desta Revista, fazendo dela um instrumento de crítica, de debate político, de

exercício de nossa função de UNIVERSIDADE.

Diretoria da ADUEL
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O
 atual debate sobre a privatização no Brasil,

diferentemente do dos anos 50-60, do século recém-

findo, não está centrado na oposição entre “liberdade

de escolha versus monopólio estatal” ou entre igreja versus

Estado. Tampouco é um debate sobre a democratização das

“oportunidades de acesso ao ensino superior”. O que está em

jogo é o mercado de serviços educacionais, um setor que,

pelo seu vulto, foi inserido na pauta da Organização Mundial

do Comércio (OMC). A inclusão da educação nos Tratados de

Livre Comércio tem o objetivo de promover a liberalização

dos mercados, por meio do fim das barreiras estabelecidas em

leis autóctones, em especial para viabilizar cursos a distância

com a griffe de instituições conhecidas no mercado educacional.

Após os reveses da rodada de Seattle, a OMC, sub-

repticiamente, vai retomando as negociações em torno da

transformação dos serviços públicos em mercadorias (George,

S. e Gould, E. 2000).

O volume de recursos é alentador. Os Estados mobilizam

uma soma extraordinária de recursos no setor educacional.

Em 1960, a despesa pública com a educação foi de US$ 566

Roberto Leher (FEUFRJ)
ex-presidente do ANDES - SN
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bilhões; em 1995, US$ 1,5 trilhão,  80% dos quais nos países

centrais.

Nos EUA, entre 1996 e 2000, cinqüenta empresas

educacionais colocaram no mercado cerca de US$ 3 bilhões

em ações. As ações educacionais subiram 80% em forte

contraste com a Nasdaq que, somente no ano passado, caiu

40%. No Brasil, o First Boston que, até o momento, estava

priorizando o setor de telecomunicações, resolveu entrar no

promissor mercado educacional brasileiro. Um dos seus mais

prestigiados analistas está mapeando o setor de educação no

Brasil e avalia que entre três e cinco anos as ações das empresas

educativas estarão nas bolsas. Nos EUA, o First Boston

mobilizou US$ 1 bilhão de operações de abertura do capital

de instituições  de ensino. No Brasil, o Banco criou o fundo

Pluris, para investir na abertura do capital das instituições de

ensino brasileiras. Segundo a estimativa do Banco, o setor

educacional brasileiro movimenta R$ 90 bilhões por ano (Valor,

22/3/01).

No Brasil, em 1998, 62% dos estudantes estavam

matriculados nas Instituições de Ensino Superior (IES)
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A defesa da autonomia
pelo governo brasileiro é
da lavra do Banco
Mundial, que se inspira
no ideário neoliberal

particulares (764 instituições particula-

res, sendo 76 universidades, conforme

MEC/INEP, 1998). Apenas nos últimos

seis anos, foram abertas 336 instituições

particulares. Este crescimento acentuado

torna o ensino superior brasileiro o mais

privatizado da região,  contra 10% na

Bolívia, 16% na Argentina e 17% no

México. Nos EUA, o país tido como

referência para a legitimação da

privatização do ensino superior, o índice

é de 22% (Gazeta Mercantil, Análise

Setorial, V1-1, p. 37, 1999).

A alastramento da rede privada no

Brasil e na América Latina não se deu

por igual. As formas de privatização em

curso possuem nuances importantes

demais para serem negligenciadas. O

escopo, os métodos e as modalidades de

privatização são diversos. Generica-

mente, o termo privatização designa as

iniciativas que ampliam o papel do

mercado em áreas anteriormente

consideradas privativas do Estado. Isto

inclui não apenas a venda de bens e

ser viços de propriedade ou de

prerrogativa exclusiva do Estado, mas,

também, a liberalização de serviços até

então de responsabilidade do Estado

como a educação, saúde e meio

ambiente, pela desregulamentação e

estabelecimento de contratos de gestão

de serviços públicos por provedores

privados.

Na área educacional, a criação de

condições legais para o livre fornecimento

privado e para  o

direcionamento

das instituições

públicas para a

esfera privada, por

meio de fundações

privadas, contra-

tos, convênios

com o setor

empresarial, é tão

ou mais impor-

tante do que a venda da participação

estatal de um determinado setor. Com

efeito, nessas instituições, outros métodos

de privatização são experimentados.

Entre as medidas que objetivam

favorecer a mercantilização e a privati-

zação interna das universidades públicas

brasileiras, temos, em um aparente

paradoxo, a política de autonomia

universitária. Paradoxo,  porque a auto-

nomia universitária – como projeto da

modernidade – foi uma conquista que

objetivava exatamente a independência

desta instituição diante das igrejas, dos

governos e dos imperativos do mercado.

No entanto, como pode ser visto adiante,

trata-se de um paradoxo aparente, pois,

na doutrina liberal, o ideário da auto-

nomia pode ser identificado com o

mercado.

A defesa da autonomia universitária

pelo governo brasileiro é da lavra do

Banco Mundial, que, por sua vez, bus-

cou a sua inspiração no ideário neoliberal.

Desde Reagan, em 1980, o staff do

Banco é neoliberal, inclusive no campo

educacional (Leher, 1998). Para intro-

duzir a sua política de autonomia, o

governo teve de operar uma contradi-

ção: negar a autonomia universitária

constitucionalmente estabelecida (Artigo

207) por meio de sua ressignificação

como “autonomia diante do Estado para

interagir livremente no mercado”.

O silêncio de muitos dirigentes

diante dessa transmutação de significado

não é espontâneo, mas provocado. Não

é possível ocultar o fato de que medidas

governamentais que afrontam direta-

mente a autonomia são apoiadas por

parte da intelligentsia acadêmica. Esta

naturaliza medidas governamentais

heterônomas tanto em relação às

atividades-fim (autonomia didático-

científica) como às atividades-meio

(autonomia administrativa e de gestão

financeira e patrimonial), como:

i) a competência da universidade

para definir o

conhecimento a

ser transmitido, a

forma de trans-

missão e, ainda, os

problemas a se-

rem investigados

–  competência

compromet ida

pelo Exame Na-

cional de Cursos

(que implicitamente define os conteúdos

a serem trabalhados), Parâmetros

Curriculares (como para a formação de

professores) e Fundos Setoriais

(financiamento à C&T estabelecido em

âmbito extra-universitário), e

ii) a competência de a universidade

gerir, administrar e dispor, de modo

autônomo, seus recursos financeiros,

como: centralização do controle e da

emissão do pagamento dos docentes fora

do âmbito universitário; concordância

com o processo de escolha e nomeação

do reitor pelo governo, por meio de listas

tríplices, mesmo que o escolhido conte

apenas com apoio residual de seus pares

e de sua comunidade; subordinação da

procuradoria da universidade à

Advocacia Geral da União; vinculação

do salário a critérios de avaliação docente

por meio de instrumentos quantitativos

e antiacadêmicos, estabelecidos em

âmbito externo à universidade. Também

estão em curso políticas que alteram

profundamente o trabalho nas Federais,

como: a  determinação, unilateral, da

forma de vinculação dos docentes com

o Estado (celetização), uma nova carreira

e a criação de novas modalidades de

professores para essas instituições.

A conivência de parcelas da

universidade com medidas obviamente

heterônomas tem contribuído para o

esvaziamento do princípio da autonomia

universitária, conforme sua definição

constitucional, examinada adiante. O

debilitamento do que este estudo

denomina de autonomia humboldtiana

abre caminho para a colonização da

universidade pela noção neoliberal. A

privatização interna da instituição, por

meio da liberalização da prestação de

serviços, é um desdobramento lógico.

Está configurado, portanto, um conflito

de concepções sobre a autonomia, cujas

bases serão apresentadas a seguir.

2) AUTONOMIA E POLÍTICA

EDUCACIONAL

O modus operandi do Estado

brasileiro configura um determinado

modelo de privatização, guardando forte

similaridade com as políticas do Banco

Mundial para a educação latino-

americana e, particularmente, para as

suas universidades. Em essência, o Banco

determina que não cabe, na América

Latina, o modelo europeu de univer-

sidade: estatal, autônoma, pública,

gratuita e baseada no princípio da

indissociabilidade entre o ensino, a

pesquisa e a extensão. O eixo desta

política, no presente momento, não é a

transferência das instituições públicas

para mantenedoras privadas ou a

cobrança de mensalidades tout court na

graduação, mas a implementação de um

determinado modelo de autonomia, em

moldes neoliberais, para que o poder do

mercado possa, ele mesmo, determinar

todas as dimensões da universidade:
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 No modelo neoliberal,
as crises do capitalismo
nunca são endógenas ao
mercado, mas decorrentes
de fatores externos

cursos, tempo, trabalho, docência,

pesquisa  etc. Com efeito, a autonomia,

na formulação de Hayek, permite que a

razão última da universidade seja

determinada pelo mercado. Esta con-

cepção de autonomia desinstitucionaliza

a universidade, transformando-a em

organizações sociais que, entretanto, já

começam a se configurar como novas

instituições que não poderão merecer o

nome de universidade.

Para me desincumbir da tese aqui

proposta, discuto: 1) a noção de

autonomia nos neoliberais (Hayek, Banco

Mundial); 2) no pensamento moderno

(Humboldt); 3) na universidade bra-

sileira, em um breve histórico “da

universidade interrompida às atuais

medidas governamentais” destinadas a

“desregulamentar” a Constituição

Federal, e 4) algumas mudanças na

universidade de hoje que corroboram a

tese da privatização, como o redi-

recionamento das pesquisas para o

mercado, a difusão de um “novo espírito

do capitalismo” em consonância com o

management e a desregulamentação e

flexibilização decorrentes das políticas do

Estado.

2.1 Autonomia no pensamento

liberal

Em sua origem, o liberalismo é um

pensamento da emancipação: eman-

cipação do social em relação à he-

teronomia religiosa e emancipação do

indivíduo em relação ao social. Este

movimento conduz a um espaço de

liberdade política, metafísica e ética. O

problema, cedo identificado pelos

clássicos, é como restringir a liberdade.

Aqui, segundo Hayek (1998), se definem

duas correntes liberais:

i) a dos antigos liberais ingleses –

David Hume, Adam Smith, Burke,

Gladstone, entre outros. “Foi essa

concepção de liberdade individual dentro

da lei que inspirou os movimentos liberais

no continente europeu e se tornou a base

da tradição política dos EUA. Alguns dos

principais pensadores políticos nesses

países como B. Constant, Tocqueville,

Kant, Schiller, Humboldt, Madison,

pertencem integralmente a ela” (Hayek,

1998:47) e

ii) o racionalismo construtivista

francês. Em vez de advogar limitações

de poder ao governo, acabou defen-

dendo os poderes ilimitados da maioria

(Voltaire, Rousseau, Condorcet e da

Revolução Francesa, a base do socialismo

moderno).

Em comum, as duas correntes

sustentam que a liberdade individual é

freada pela razão. A primeira com-

preende as leis como o resultado da

evolução cultural (tradição, ordem

autogerada, espontânea, mão invisível);

a segunda, como construção deliberada

dos homens que requer instituições

como parte de

um plano so-

cialmente con-

cebido.

Autonomia e

neoliberalismo

Na tradi-

ção liberal rei-

vindicada pelos

neoliberais, o

mercado é o

espaço da autonomia. O liberalismo

associa  mercado e liberdade. Como visto

acima, para os neoliberais, toda norma

emanada da maioria acaba sufocando a

liberdade individual. A regulação do

mercado é muito mais condizente com a

“natureza” humana do que a

empreendida pelo Estado. Hayek tenta

sustentar que o livre mercado na

Inglaterra surgiu por uma evolução lenta,

na qual o Estado desempenha um

reduzido papel. Entretanto, não explica

a intervenção do Estado para transformar

a terra comum em propriedade privada,

um dos pilares que explicam o

surgimento de uma classe capitalizada,

capaz de empreender a industrialização

(Gray, 2000).

As análises neoliberais do Estado se

fundamentam nos pressupostos

neoclássicos sob a sua forma mais

ortodoxa. Sustentam que a extensão do

papel do Estado é a causa exclusiva das

dificuldades das sociedades con-

temporâneas. A crise não é da economia

de mercado e do capitalismo, mas do

Estado, das atividades e instituições

públicas. A ação do Estado na economia

é desestabilizadora e perturba o

mercado; o funcionamento dos serviços

públicos é necessariamente ineficaz, e o

funcionamento das instituições políticas,

no regime democrático, conduz a uma

hipertrofia do Estado e das intervenções

públicas.

Segundo Friedman, as políticas

econômicas do Estado são inflacionárias,

em especial, a do pleno emprego, que

impede o equilíbrio do mercado em torno

da “taxa natural de desemprego”. Para a

“Public Choice”, é necessário examinar

os mecanismos endógenos subjacentes às

políticas de Estado. Conforme esta

corrente,  as intervenções públicas

produzem uma “burocracia” que utiliza

as verbas públicas de forma menos eficaz

do que o mercado. Argumentam que

nunca existe um controle pleno dos

cidadãos sobre os

burocratas que

gastam mais do que

seria necessário,

visto que o objetivo

do burocratismo é a

maximização de seu

orçamento. Para

alcançarem esses

objetivos, estabe-

lecem alianças com

grupos de pressão, por meio de práticas

clientelistas. O funcionamento do sistema

democrático tende a dar mais poder aos

interesses particularistas – que

demandam mais gastos públicos – que

aos contribuintes.

Em suma, na perspectiva da “Public

Choice”, as ações dos políticos,

burocratas e eleitores, são análogas às

das firmas no mercado. As firmas

maximizam a busca de lucros, os políticos

maximizam a busca de votos; as firmas

desejam consumidores, os políticos,

eleitores. Em retribuição, a classe política

promete verbas para os distritos eleitorais

e a ampliação dos serviços públicos.

Similarmente, os burocratas buscam

ampliar os seus salários e o orçamento

de seu setor. Com isso, mais impostos

são requeridos, rebaixando a taxa de

lucro. Estes teóricos concluem que faz

parte do jogo democrático o (indese-

jável) crescimento do Estado. O objetivo

das políticas neoliberais é, então, romper

com este círculo vicioso. Com efeito, a

privatização é defendida neste escopo

como uma medida capaz de reduzir os

gastos estatais e, ao mesmo tempo, a

dívida pública, pelo ingresso da receita

das privatizações (equilíbrio fiscal).

A ideologia neoliberal celebra a

auto-organização do mercado: é uma

ideologia do equilíbrio, da auto-

regulação do sistema e da autonomia

(aqui compreendida como desconexão em

relação ao Estado). Nesse modelo, as

crises do capitalismo nunca são endó-
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A política educacional do
BM  e do governo
brasileiro é perversa,
porém coerente com a
base econômica do país

genas ao mercado, mas decorrentes de

fatores externos (como o Estado). A

emancipação almejada, nesta perspectiva,

é, vis-à-vis à religião, ao Estado e ao

poder político e à ética e à solidariedade.

Em suas versões extremas, ultraliberais,

o equilíbrio é alcançado pela colaboração

negativa – agindo por si, contra todos –

que faz com que cada um coopere com

a ordem social. Neste modelo, vencem

os que possuem melhores capacidades

pessoais. O ultra-

liberalismo é uma

meritocracia: re-

conhece o direito

dos vencedores de

afirmar que eles são

vencedores porque

são os melhores.

Hayek é um

exemplo vivo do

parentesco entre a

filosofia liberal e o tema geral da auto-

organização e da autonomia. Não

casualmente, freqüentou simpósios como

o Alpbach, Beyond Reductionism

(1969). Segundo este autor, “são os

homens que fazem a sociedade e não

qualquer entidade externa”. Liberada de

toda heteronomia religiosa ou política, a

sociedade liberal pretende reinstalar, em

seu próprio interior, sua instância de

coerência e de unificação.

  Na América Latina, no Leste

Europeu e na ex-URSS, foi empreendida

uma vasta ofensiva ideológica a favor do

neoliberalismo, estabelecendo a conexão

entre a “transição para a democracia” e

a “redução do Estado” por meio da

privatização (ver Zhiyuan, C., 1997;

Leher, 2000). Nesta ótica, a transição

para a democracia e a sua consolidação

são favorecidas pela privatização, visto

que o poder é transferido das antigas

elites políticas para  novas elites

(pretensamente) mais abertas e

democráticas.

A empresa  neoliberal é construída

em âmbito mundial. Propagadores dessa

ideologia como Friedman, por exemplo,

não pretendem liberalizar apenas os

Estados nacionais. A sua teoria nega o

próprio fenômeno nacional (O Estado

Nação) – todas as intermediações entre

o indivíduo e o mercado mundial são

obstáculos arcaicos (ideologia da

globalização). Deste modo, todas as leis

e normas do Estado que tolhem a

interação com o mercado mundial devem

ser extintas. A abertura econômica dos

países periféricos, engendrada pelo ajuste

estrutural, teve o objetivo de desfazer

esses obstáculos arcaicos.

Não é objetivo deste estudo criticar

a pretensão de validade dessas teses,

visto que esta tarefa demandaria um

estudo específico. Entretanto, cumpre

destacar que freqüentemente as suas

demonstrações são imprecisas, baseadas

no senso comum e escolhidas para

comprovar a

hipótese (são

exemplos: o

custo do aluno

é muito alto, a

relação profes-

sor aluno é de-

masiadamente

elevada, sem

que os gastos

sejam exami-

nados de forma mais detalhada e

rigorosa). São, também, raciocínios

tautológicos em torno do equilíbrio

perfeito, uma situação abstrata, con-

cretamente inexistente. Outro aspecto

merecedor de crítica é a oposição entre

Estado e mercado e entre indivíduo e

sociedade, como se o Estado capitalista

fosse inteiramente autônomo em relação

ao mercado e às relações sociais

concretas da sociedade e como se o

indivíduo não fosse, ele mesmo, so-

ciedade. Em suma, essas análises ao

recusarem a categoria da totalidade não

conceituam realmente o papel do Estado

nas sociedades contemporâneas, nem

mesmo sob a perspectiva do capital.

Entretanto, estão no núcleo sólido das

ideologias neoliberais.

Autonomia e o Banco Mundial

Alguns fundamentos e pressupostos da

política do Banco Mundial

A oposição ao crescimento do Esta-

do social não é um processo natural

gestado no mercado, mas o resultado de

políticas deliberadas. No caso da América

Latina, já existe uma vasta literatura

capaz de sustentar que as políticas de

ajuste estrutural são resultantes das

condicionalidades do FMI e do Banco

Mundial (ver Feigenbaum, Harvey B.;

Henig, Jeffrey, R.,1997 e Gray, J. ,

2000; Leher, 1998).

A partir da Crise da Dívida de

1982, época em que o México e a

Argentina declaram moratória, as

medidas de ajuste estrutural foram

impostas como “condicionalidades”.

Com efeito, a banca internacional

condicionou a renegociação da dívida ao

aval do FMI e do Banco Mundial, estes,

por sua vez, condicionaram o aval à

realização de “acordos de estabilização

econômica” (FMI) e de “ajuste estrutural”

(Banco Mundial). No bojo do ajuste,

temos a reforma do Estado na qual se

insere a reforma educacional. O eixo

desta reforma, como já indicado, é a

autonomia das escolas e das univer-

sidades.

É importante destacar que, desde

meados da década de 80, o Banco

Mundial propugna que o ensino

elementar é o que oferece a melhor taxa

de retorno econômico e que este possui

inegáveis componentes políticos (a

criação de um novo espírito capitalista e

a difusão da ideologia de que o emprego

futuro depende da empregabilidade dos

indivíduos obtida no sistema edu-

cacional), junto com a constituição de

iniciativas para massificar a formação

profissional, pari passu com as neces-

sidades do mercado. A tese do Banco

pode ser assim sintetizada: os países

periféricos devem buscar suas vantagens

comparativas não no trabalho associado

à alta tecnologia e ao desenvolvimento

de produtos com alto valor agregado,

mas na “competitividade” de sua mão-

de-obra. A premissa econômica básica é

que um mercado global livre decide

melhor quais trabalhos estão localizados

em que país. Estudo do Banco Mundial

e do FMI (Valor, 14/05/01, p.A11) mos-

tra que o percentual de manufaturados

presente na pauta de exportação

brasileira  (59,1%) está abaixo da média

mundial (81,2%) e de seus principais

competidores: México (81,7%), China

(90,7%) e Índia (76,8%).

O presidente brasileiro, Fernando

Henrique Cardoso, ao apresentar as suas

prioridades educacionais, definiu qual o

lugar do Brasil no mercado mundial. Em

entrevista a Achard e Flores,  afirmou

que seu governo tem duas prioridades

educacionais: 1) o ensino elementar, e

2) a freagem o crescimento das

universidades públicas. A política an-

tiuniversitária do governo Federal tem

como pressuposto que o ciclo estrutural

da pobreza absoluta somente pode ser

quebrado pela educação – no caso, pelo

ensino elementar. Trata-se da conhecida
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filantrópicas

Teoria do Capital Humano, cuja tau-

tologia já foi demonstrada por estudos

como de Frigotto (1984).

Estudo da prefeitura de São Paulo

sobre as condições de vida na periferia,

em 2001, citado por Pochmann (Valor,

11/06/01), mostra que nas famílias em

condição de pobreza absoluta, com filhos

em idade entre 16 e 20 anos, a renda

per capita é de R$ 0,76 por dia. Desse

segmento social, 65,5% possuem mais

de oito anos de estudo e apenas 7,6%

possuem menos de 4 anos de estudos.

Conclui Pochmann: “a produção e

reprodução da pobreza nas regiões mais

ricas do país, especialmente entre os mais

jovens e de maior escolaridade, exigem

uma avaliação profunda do conjunto de

políticas públicas nacionais voltadas para

o enfrentamento da pobreza absoluta.

Não basta mais somente o esforço

educacional.” (Valor, 11/06/01,p.A10).

Levantamento do ministério do

trabalho de 1997, citado por Segnini

(2000), atesta que, entre 1996 e 1997,

o percentual de trabalhadores que foram

desempregados no setor industrial foi

maior entre os portadores de nível

superior (6,1%) do que entre analfabetos

(4,4%). No Brasil, quase duas décadas

de ajuste estrutural produziram efeitos

desastrosos: não apenas a participação

(%) dos trabalhadores industriais

retrocedeu aos anos 40, quando o setor

de manufaturas era incipiente (em relação

aos anos 70, o nível de emprego do setor

industrial caiu de 20% para menos de

13% do total em 1990), como a parti-

cipação, já ínfima, de pessoal ocupado

com atividades informacionais (atividades

destinadas a agregar valor às mercadorias

por meio do conhecimento) caiu em plena

era de dito capitalismo intelectual: 1,7%

na década de 70 para 1,2% na década

de 90.

As indicações acima apresentadas

revelam que a política educacional do

Banco Mundial  e do governo brasileiro

é perversa, porém coerente com a base

econômica do país. Em muitos sentidos,

é possível constatar uma reversão

histórica. Em vez de se afirmar como um

Novo País Industrializado, capaz de

direcionar a economia para os setores

que mais agregam valor às mercadorias,

o Brasil, após duas décadas de

neoliberalismo, está, como já indicado,

significativamente abaixo da média

mundial da exportação de produtos

manufaturados e – mesmo nestes – a

maior parte é composta de produtos

elaborados por tecnologias tradicionais.

A concepção do Banco Mundial

No célebre documento “La

Enseñanza Superior: Las lecciones

derivadas de la experiencia” (1995), toda

uma seção é dedicada à “redefinição da

função do governo” (leia-se função do

Estado). O texto é transparente. Os

empréstimos estão condicionados a

adoção pelo país tomador das diretrizes

do organismo. Sendo o MEC o equiva-

lente a uma sub-seção do Banco, a

convergência é completa.  A seguir,

alguns excertos deste Documento serão

apresentados com o propósito de

corroborar a afirmação anterior.

O documento afirma: “uma maior

autonomia institucional é a chave do êxito

da reforma do ensino estatal de nível

superior, especificamente a fim de

diversificar e usar os recursos mais

eficientemente” (p.69). O documento

prossegue, postulando que “as ins-

tituições autônomas respondem melhor

aos incentivos para melhorar a qualidade

e aumentar a eficiência” (p.70). Um

pouco adiante, o documento traz o

exemplo do Chile: “com o fim de

redistribuir os custos da educação

superior, o governo tem transferido às

instituições muitas atribuições e funções

relativas aos custos” (...) Se se tem de

aspirar à diversificação das receitas, as

instituições deverão ter um incentivo

para gerar e

utilizar um su-

perávit finan-

ceiro”. No Bra-

sil, prossegue o

documento, “a

proibição por lei

da cobrança de

mensa l idades

cria rigidez e

ineficiência na

administração” (p.70). Inversamente,

“uma base diversificada de recursos é a

melhor garantia de autonomia

institucional. A autonomia é um conceito

vazio quando as instituições dependem

de uma fonte única de financiamento

fiscal” (p.71). No gozo de sua autonomia

“as instituições deveriam ter, igualmente,

a faculdade de contratar e despedir

pessoal dado que representam uma parte

importante dos gastos na maioria das

instituições de ensino superior”. Assim,

quando a proporção entre professores e

alunos está abaixo dos níveis de

eficiência, “a instituição pode reduzir o

pessoal docente” (p.72). O orçamento

alocado pelo governo deve ser global,

de modo que os recursos de uma rubrica

possam ser transferidos para outra

(pessoal para outros custeios, por

exemplo) (p.72). Com o objetivo de

assegurar a eficiência, o montante de

recursos deve estar vinculado ao de-

sempenho da avaliação institucional.

Nos países em desenvolvimento, “a

intervenção do Banco no ensino superior

se limitará, fundamentalmente, a

procurar que seu financiamento seja mais

eqüitativo e eficaz em função dos custos

– isto é, com menor custo para o Estado

–, de maneira que a educação primária

e secundária possam receber maior

atenção” (p.96). Somente os países que

promoverem “maior diversificação

institucional e uma base de recursos mais

diversificada (estabelecer ou aumentar a

participação dos estudantes no custeio

de sua educação, p. 97)” continuarão a

contar com o apoio do Banco (p. 96).

Este apoio deve criar condições para que

os governos criem “organismos de

fiscalização ou assessoramento para

analisar políticas, avaliar as solicitações

de financiamento, vigiar o desempenho

das instituições e colocar à disposição dos

estudantes a informação acerca de seu

desempenho” (p.98). O Banco apoiará,

ainda, “a maior diversificação das

instituições e novas

modalidades de cur-

sos de curta dura-

ção e a distância”

(p.100).

Em Documen-

to mais recente, o

tema da autonomia

é retomado, com

algumas sutilezas.

O novo Docu-

mento, fruto de um Grupo de Trabalho

convocado pelo Banco Mundial e

Unesco, atualiza as recomendações do

Consenso de Washington para a

educação superior dos países periféricos.

Uma das premissas questionadas é

a de que o ensino elementar propicia uma

taxa de retorno maior  do que a do ensi-

no superior (tese defendida por George

Psacharopoulos, o principal analista

educacional do Banco no período de

Reagan e, como visto acima, abraçada
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pensados apenas como
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por Fernando Henrique Cardoso).

Segundo o Documento, essa proposição

contribuiu para a noção de que o

investimento público nas universidades

propicia baixo retorno e, por isso, deve

ser desestimulado. Os autores sustentam

que existem demandas econômicas que

justificam o ensino superior também nos

países em desenvolvimento (a ideologia

aqui operada é a sociedade do

conhecimento). Para tanto, “todos os

esforços públicos e privados devem ser

mobilizados para que a comunidade

internacional possa propiciar apoio sólido

e coordenado, como também liderança

nesta área tão decisiva” (p.12, grifos,

RL). A exemplo do que já estava indicado

no Documento anterior (1995), a

diversificação do sistema é vigo-

rosamente defendida, pois, em geral, vem

acompanhada de novos provedores

privados e, não menos importante,

permite a adequação do ensino superior

ao mercado e aos segmentos sociais:

universidades com núcleos de exce-

lência, para formar as classes superiores

e prestar serviços tecnológicos e polí-

ticos ao mercado; universidades de

ensino, para formar profissionais liberais

e técnicos, basicamente provenientes das

classes médias; centros universitários e

faculdades isoladas, para formar

profissionais de pouca especialização,

provenientes das classes média-baixa e

média, e escolas profissionalizantes para

egressos do ensino médio ou fundamental

vindos das classes

subalternas. As no-

vas instituições, con-

forme o Documento,

permitem prever um

sistema cada vez

mais eficiente, eficaz

e produtivo, desde

que planejadas

(p.13).

No que diz

respeito à autonomia, o Documento é

mais cauteloso que o anterior, propondo

que as instituições tenham “suficiente

autonomia, na medida em que os

governos assegurem clara supervisão,

evitando a administração excessiva.”

(p.13).  O governo deve assegurar

também um bom exercício de poder na

universidade (governance) (p.67). O

cerceamento ao autogoverno da

universidade prossegue sendo um

objetivo a ser alcançado e a autonomia

continua associada à noção de autonomia

financeira (e não de gestão financeira

como quer a Constituição Federal

brasileira). O Documento é explícito. O

financiamento deve ser misto: governo,

estudantes e instituições filantrópicas (p.

16). Em suma,  a autonomia prossegue

sendo uma prerrogativa importante –

compreendida como desregulamentação

– para que a universidade possa captar

e aplicar  recursos.  A meta de 30% para

as taxas estudantis prossegue. O exemplo

“bem sucedido” agora é o da

Universidade de Makekere (África

oriental) que alcançou essa meta, em um

país pobre.

2.2 Autonomia universitária: um

projeto da modernidade

inacabado

A constituição dos Estados

modernos gerou um dos mais

extraordinários movimentos de afirmação

das mediações singulares que configuram

a universidade. As primeiras

universidades, Paris, Bolonha e Oxford,

por exemplo, gozaram, originariamente,

de importante autonomia. No entanto, a

consolidação do Estado moderno

acarretou, em várias partes, um conflito

de autonomias entre o Estado e as

universidades já voltadas para a ciência

e a pesquisa. Um caso típico foi a

experiência napoleônica que atribuiu ao

Estado o poder de se imiscuir na vida da

universidade, por meio da nomeação de

professores e

do estabeleci-

mento de obje-

tivos institu-

cionais. Neste

contexto, a co-

munidade aca-

dêmica – e os

setores escla-

recidos da

sociedade –

tornaram cada vez mais forte a defesa

da tese de que a universidade deveria ser

liberada de toda tutela externa para poder

exercer livremente os seus fins. São

exemplos, a universidade de Berlim

(1809-1810) e, um pouco mais tarde,

a universidade de Londres (1836).

O ideário da modernidade de busca

da autodeterminação e de autogoverno

é  exemplarmente apresentado por

Humboldt (1809) na criação da Univer-

sidade de Berlim, ao preconizar: 1) a au-

tonomia institucional da universidade,

condição para a plena liberdade

acadêmica dos professores e alunos; 2)

a integração entre ciência e cultura geral,

ensino e pesquisa, ciência e

esclarecimento crítico; 3) a escolha do

dirigente conforme regras estabelecidas

pela instituição; 4)  verbas públicas para

viabilizar as condições materiais

necessárias para que a universidade

pudesse realizar as suas funções sociais;

5) a normatização legislativa para

assegurar a permanência dessas

condições, 6) a estabilidade dos

professores para que pudessem exercer

sem constrangimentos a sua cátedra, e

7) a complementaridade entre o ensino

básico e o superior (Humboldt, W. v.,

1997). O caminho preconizado por

Humboldt para a consecução desses

objetivos foi “a autonomia científica com

organização estatal, que protegeria as

instituições científicas superiores contra

as intervenções políticas e contra os

imperativos sociais” (Habermas,1993),

configurando-as como instituições com

“liberdade ilimitada”. Em outros termos:

“o Estado deve respeitar a lógica interna

da ciência” (Humboldt, W. v.,

1997,p.83).

Em que pese aspectos idealistas

presentes em alguns dos fundadores

desta concepção de universidade  como

microcosmo capaz de antecipar uma

sociedade de homens livres e iguais,

cúpula moral da nação, instituição

devotada ao esclarecimento crítico

independente da sociedade burguesa, e

mesmo a crença em “uma” “idéia” de

universidade,  é certo que esta concepção

fundou a noção moderna de universidade

e que o seu potencial está longe de estar

esgotado, como se depreende do exame

das conseqüências das políticas privatistas

do neoliberalismo, em especial para o

saber,  o seu modo de produção e para

os processos de aprendizagem, hoje

submetidos à intensa pressão da razão

instrumental.

O desafio do projeto da

modernidade é, certamente, complexo,

visto que a universidade hodierna não

mais está organizada em torno da

filosofia e o Estado traz consigo

demandas privadas extremamente fortes.

Do século XIX para o presente, as áreas

de conhecimento técnico – comércio,

tecnologia, pedagogia etc. – foram

agregadas à universidade, as ciências



Na ditadura, o governo
dos EUA mobilizava
esforços para afastar as
universidades latino-
americanas da “nefasta”
influência do marxismo

Revista da ADUEL

Setembro de 2003

Página 13

empíricas se emanciparam e a ciência

integrada à tecnologia pelo capitalismo

ganhou terreno como força produtiva.

Ademais, nada mais distante do que o

suposto universalismo de seus

estudantes: a hierarquia social está

fortemente presente na universidade.

Nem o idealismo, nem os novos

contornos da universidade podem ser

pensados apenas como negatividade. Os

antigos idealistas proporcionaram à

universidade uma maior consciência de

si como corpo; colocaram em relevo a

noção de que as artes, as ciências e a

filosofia devem ser definidas por suas

questões lógicas internas e não por

exigência do Estado e da sociedade

burguesa, e a necessidade da garantia

constitucional da liberdade de ensino e

investigação; as novas áreas e disciplinas,

por sua vez, ampliaram a base social da

universidade, aproximando-a dos

problemas e questões da sociedade

realmente existente. De fato, muitos

conhecimentos teóricos foram

produzidos a partir de problemas

práticos. As mudanças experimentadas

pelas universidades, em especial a partir

do final dos anos 60, na Europa, nos

EUA e em diversos países Latino

Americanos, fez crescer o clamor em

favor da democratização da universidade.

A luta, nos termos de Habermas (1993),

se deu em prol de uma autogestão par-

ticipada.

Seguramente, esses ideais não se

concretizaram plenamente em parte

alguma. A ciência segue sem estar  em

permanente auto-reflexão crítica, a

autogestão participada está longe de ter

sido alcançada, mas todo esse processo

permitiu que certo ethos acadêmico se

consolidasse no debate universitário.

Ainda segundo

Habermas, o

elemento capaz

de sintetizar as

m e d i a ç õ e s

singulares que

configuram a

u n i v e r s i d a d e

conferindo coe-

são e unidade aos

processos de

aprendizagem científica são as formas

comunicativas da argumentação

científica. Para tanto, é preciso uma

comunidade comunicativa e pública e um

ambiente vivamente democrático.

Em termos práticos, parece pouco

provável que mesmo as instituições de

pesquisa não universitárias pudessem

sobreviver sem universidades dotadas de

autonomia científica e sem processos

organizados de aprendizagens

científicas capazes de garantir a

“formação pela ciência”. Se essas

proposições forem plausíveis, as

diretrizes educacionais pre-

tendidas pelo Banco Mundial

assumem um caráter muito mais

dramático, perigoso e antidemo-

crático.

Autonomia universitária e

os projetos em disputa no

Brasi l

A universidade brasileira foi

constituída sob a tutela do

Estado. Todas as Constituições

republicanas, após 1930,

concorreram para a con-

centração do poder da União em

matéria de ensino superior.

Antes, no período Colonial, o

poder central recusou a idéia de

uma universidade alémmar; no

Império, a formação de quadros

para construir o novo Estado,

exigiu a expansão das Fa-

culdades de Direito e de

Medicina. Com efeito, as escolas

de Recife e São Paulo deram coesão às

classes dominantes, sendo um dos fatores

que asseguraram a unidade territorial do

País. Mas nem Liberais, nem

Conservadores cogitaram expandi-las na

forma de universidade. É verdade que,

desde a primeira Constituição (1824),

havia debate sobre a criação da

universidade, mas esta nunca saiu do

papel; as implicações políticas de um

centro de livre criação de conheci-

mentos, em uma so-

ciedade escravista,

certamente era um

problema a ser

evitado.

No período

republicano, o pro-

jeto de criação da

Universidade do

Distrito Federal por

Anísio Teixeira,

1935, teve vida efêmera: foi dissolvido

em 1939. Claramente, o autoritarismo

de Vargas mostrou a incompatibilidade

entre o estatuto da autonomia, nela

prevista, e o projeto conser vador

representado por seu governo. Mesmo

o gesto da elite paulista, ao criar a USP,

em 1934, não fugiu à regra. Durante

muito tempo não foram tolerados

“desvios ideológicos” em seu interior. Essa

instituição fora criada como parte de um

projeto da elite paulista para se tornar

hegemônica, já que, pelas armas, não

fora possível (derrota da Revolução

Constitucionalista de 1932).  Afor-

tunadamente, a contratação de

professores estrangeiros de reconhecida

trajetória acadêmica contribuiu para que

a pesquisa se institucionalizasse e a

instituição lograsse, na prática, um maior

grau de autonomia. Por isso vingou

como uma instituição, de fato, univer-

sitária.

Durante o período de Ditadura,

obviamente,  avanços na conquista efetiva

da autonomia universitária não foram

possíveis. O governo dos EUA, por meio

da Aliança para o Progresso, mobilizava

esforços para afastar as universidades

latinoamericanas da “nefasta” influência

do marxismo. Os meios para alcançar

este fim, como o ciclo de golpes na

América Latina demonstra, foram mais

coercitivos e doutrinários, num primeiro

momento, do que acadêmicos. Mas já

no princípio da década de sessenta,

ações no campo  acadêmico foram
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empreendidas. Com o objetivo de

investigar o potencial de conflito interno

em cada um dos países estratégicos do

Região e, ainda, formas de controle

social, um extenso programa de pesquisa

foi desenhado pelas forças armadas dos

EUA, o Projeto Camelot, que, no entanto,

acabou sendo denunciado e, por isso,

teve de ser suspenso, ao menos, em sua

formulação original (Horowitz, 1969).

Um dos primeiros atos do Governo

Militar foi inter-

romper a expe-

riência demo-

cratizante da

UnB. No dia 9 de

abril de 1964,

tropas do exército

e da PM mineira,

em 14 ônibus e 3

a m b u l â n c i a s ,

ocuparam uma

perigosa cidadela: a UnB. Munidos de

14 mandados de prisão, vasculharam a

universidade em busca de armas e

material subversivo. Os professores

listados, nada tendo a esconder, se

apresentaram voluntariamente. As armas

não foram encontradas, mas foi

apreendida uma bandeira da China

comunista (depois foi constatado que era

do Japão!) e material subversivo na

biblioteca, em especial as obras de Marx,

Lênin, Fidel Castro e Trotsky (Salmeron,

1999).

O reitor, Anísio Teixeira,  e seus

colaboradores, foram demitidos. Alguns

dias depois, foi nomeado o novo reitor,

Zeferino Vaz, um dos articuladores civis

do Golpe e dirigente da Faculdade de

Medicina da USP (Ribeirão Preto), e o

novo conselho superior, sem qualquer

consulta à comunidade. Ainda nos

primeiros dias de sua gestão, o novo

reitor demitiu nove professores e quatro

instrutores, entre os quais Perseu

Abramo e José Albertino Rodrigues, “sem

títulos para serem professores como eu

compreendo” e “medíocres”, disse o

reitor. O novo reitor nomeado pelo

governo militar, Laerte Ramos de

Carvalho, prosseguiu com as demissões,

listando mais 13 professores, chamou as

forças armadas para dentro da

universidade, processo que levou ao

pedido de exoneração de 80% do corpo

docente (Idem).

É nesse ambiente que a luta pela

autonomia acadêmica se consolida como

uma forte insígnia da comunidade

universitária brasileira. Difusamente,

desde 1948, com a criação da SBPC, a

comunidade científica indicava a

necessidade da universidade ser

autônoma. Entretanto, os avanços na

crítica à universidade estabelecida sofrera

forte abalo com a destruição do projeto

da UnB, instituição que abrigara parte

significativa dos docentes mais críticos.

Ademais, a aliança, mais ou menos

explícita, de do-

centes de áreas

consideradas es-

tratégicas no pro-

jeto de moder-

nização conser-

vadora com os

militares e com a

tecnoburocracia

presente em al-

gumas estatais

também contribuiu para o refluxo na luta

em defesa da autonomia da univer-

sidade. De fato, os professores

cooptados pelo projeto em curso,

lograram, rapidamente, considerável

influência na universidade, visto que

foram chamados para os Comitês

científicos dos órgãos de fomento e, com

isso, puderam liderar a formação dos

cursos de pós-graduação e interferir na

liberação de bolsas para o exterior. Em

conformidade com os Planos Nacionais

de Desenvolvimento, com as diretrizes

da USAID e com o suporte financeiro

do Banco Interamericano de Desenvolvi-

mento, a capacidade instalada das

universidades foi ampliada de forma

muito significativa. Os professores

cooptados tinham o que demonstrar. Ao

mesmo tempo, como desdobramento dos

acordos do MEC com a USAID, a lei da

Reforma Universitária foi promulgada

(Lei 5540/68). Apesar da forma

“universidade” ser definida como regra

e da garantia de autonomia, é possível

verificar um forte impulso da privatização

e, quanto a autonomia, a intervenção do

governo na universidade passou a ser

corrente, inclusive por meio do Serviço

Nacional de Informações.

O ressurgimento da crítica e das

mobilizações, em 1968, foi violen-

tamente golpeado pelo AI-5/68 e pelo

Decreto 477/69. Assim, o surgimento

das primeiras Associações de Docentes,

no final da década de 70, foi um grande

salto organizativo, permitindo, um pouco

mais tarde, a criação da Associação

Nacional dos Docentes das Instituições

de Ensino Superior (Andes).

O fato de a nova entidade represen-

tativa ser autônoma diante do governo

(recusando qualquer repasse go-

vernamental, inclusive, quando de sua

transformação em Sindicato Nacional, o

imposto sindical) e das administrações

universitárias permitiu a criação de uma

outra esfera de poder, sobre a qual nem

o governo nem as administrações

puderam interferir. Surgem as primeiras

greves, todas elas por questões

intimamente relacionadas com a

autonomia universitária: forma de

ingresso por concurso público, carreira

docente com progressão por titulação,

eleição direta para os dirigentes, fim dos

órgãos de segurança internos, salários

dignos etc.

A década de 80 caracterizou-se por

fortes mobilizações, em especial, contra

o Projeto do Grupo Executivo da Reforma

Universitária (GERES), patrocinado pela

Nova República e apoiado, em sua

maioria, pelos docentes que haviam se

associado ao projeto de modernização

conservadora. A formulação ideológica

subjacente ao GERES foi desenvolvida no

Núcleo de Pesquisas sobre Ensino

Superior (NUPES) da USP, composta,

entre outros, por José Goldenberg (ex-

ministro da Educação no governo Collor

e um dos componentes do Grupo de

Trabalho do Banco Mundial (citado

anteriormente), Simon Schwartzman,

Eunice Duhram, Sérgio Costa Ribeiro,

Maria Helena Castro e José Arthur

Giannoti (Sguissardi, 2000:24-25). Este

último publicou um livro que publicizou

a concepção de universidade do grupo:

“Universidade em tempos de barbárie”,

uma obra que, por se ater às mani-

festações fenomênicas da crise, limita-se

a divulgar “verdades fracionadas”. A

reação contrária liderada pela Andes, por

intelectuais de renome, pelos estudantes

e por muitos  dirigentes eleitos, alcançou

forte repercussão pública.  Um dos

pontos mais criticáveis do Projeto era a

tentativa de separar as instituições de

ensino superior em dois grupos: as

universidades de ensino e as de pesquisa.

Os propósitos elitistas e privatistas

tornaram-se demasiadamente evidentes

e o governo foi forçado a retroceder em

seu intento.

A grande mobilização dos docentes

Os professores
cooptados pelo projeto
em curso, lograram,
rapidamente,
considerável influência
na universidade
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na Andes, na SBPC (revigorada desde

meados da década de 70), dos estudantes

e de algumas administrações recém-

eleitas, como a da UFRJ, liderada por

Horácio Macedo, permitiu conquistar,

com o apoio de um reduzido, porém

ativo, contingente de parlamentares,

genericamente denominados como

“progressistas”, a inclusão da autonomia

como preceito constitucional na Carta

Magna de 1988.

A autonomia na Constituição de

1988

Por ocasião do décimo aniversário

da Constituição Federal, a Revista da

Procuradoria Geral do Estado de São

Paulo editou um número especial para

discutir a Constituição. Em um texto de

límpida clareza, Anna Cândida da Cunha

Ferraz examina a autonomia univer-

sitária. Situa, em um primeiro momento,

o conceito, destacando que o mesmo

deve “ser haurido da doutrina” (p.2):

“Consiste a autonomia na capacidade de

autodeterminação e de autonormação

dentro dos limites fixados pelo poder que

a institui” (p.2), no caso, os limites estão

definidos pela própria Constituição. “A

autonomia atua dentro de limites que a

soberania lhe tenha prescrito”. A Carta

Magna estabeleceu outras ‘espécies’ de

autonomia: municipal, poder Judiciário,

Ministério Público  e universidade.

O Artigo 207 estabelece o conteúdo

da autonomia: “didático-científica”, ou

seja, suas atividades-fim e “administrativa

e de gestão fi-

nanceira e pa-

trimonial”, suas

atividades-meio.

Eficácia e

aplicabilidade. “O

princípio auto-

nômico assegu-

rado às univer-

sidades pelo cons-

tituinte originário

tem seus contornos definidos em norma

auto-aplicável, bastante em si, norma de

eficácia plena e de aplicabilidade

imediata”, conforme Anna Cândida. Esta

passagem é mencionada por Roberto

Romano (1999) em seu estudo sobre a

autonomia que capta, também, que esta

característica da norma é um fato de

transcendental importância, servindo de

verdadeiro divisor de águas nos embates

sobre as reformas neoliberais da

universidade. Distintamente do que

apregoa o governo Fernando Henrique

Cardoso e, também, apregoava a passada

diretoria do Andes (1998-2000), nosso

Estatuto Político Fundamental não apôs

qualquer cláusula restritiva, do tipo, ‘na

forma da lei’. “A norma regula

inteiramente o assunto, em normatividade

acabada e completa” (p.6). Os seus

limites estão demarcados pela própria

Constituição. A sua formalização e sua

concretização são veiculadas por seus

Estatutos e Regimentos. Aqui estão os

atos normativos básicos de expressão e

manifestação da autonomia universitária

(p.11).

Cumpre registrar que a defesa da

auto-aplicabilidade do Artigo 207 foi

pioneiramente defendida pelo Andes-SN

que em seus Congressos e Conselhos tem

ratificado esta posição. Desde que o

Executivo buscou flexibilizar as

universidades por meio do Plano Diretor

da Reforma do Estado (1995) e

regulamentar  o mencionado artigo, em

especial pela PEC-370/96 (que incluiria

o aposto “na forma da lei”),  o Andes-

SN tem trabalhado no sentido de

combater a aplicação da reforma do

Estado nas instituições de ensino superior

e toda e qualquer regulamentação do

preceito constitucional.

Apesar da Constituição Federal de

1988 ter assegurado a autonomia  como

norma auto-aplicável, bastante em si,

norma coercitiva, completa e de eficácia

plena, cujo enunciado contém todos os

elementos e

requisitos à sua

incidência direta e

que, portanto,

somente pode ser

regulada pelas

demais normas

constitucionais, o

Executivo Federal

prossegue legis-

lando sobre todos

os assuntos pertinentes ao ensino

superior público” (Ranieri, 2000).

Um dos primeiros atos contra a

autonomia foi a Lei 9172/95, que exige

a constituição de listas tríplices aprovadas

em colegiados que tenham, pelo menos,

70% de docentes em sua composição,

contrariando práticas estabelecidas nos

Estatutos de diversas universidades. A

seguir, veio a LDB (Lei 9394/96), ela

mesma dotada de legitimidade

questionável, dado os atropelos

regimentais presentes em sua tramitação

no Congresso.  No que se refere ao

ensino superior, propugna: a dife-

renciação das instituições de ensino

superior (universidades, centros

universitários, faculdades integradas,

faculdades, institutos superiores ou

escolas superiores); a fragmentação da

carreira docente por instituição, e o

estabelecimento do peso de 70% para

os docentes na composição dos

colegiados. Estas medidas estão sendo

complementadas por uma enxurrada de

Medidas Provisórias, Decretos e

Portarias  que, em comum, fazem avançar

a inter venção governamental nas

universidades públicas, exorbitando o

poder normativo do governo às esferas

que seguramente não são de sua

competência.

A LDB, apesar de reconhecer a

posição peculiar da universidade no

campo da administração indireta, não

garante as fontes financeiras para

assegurar a autonomia, o que favorece

as instituições privadas contrariando a

Constituição Federal. Diz Anna Cândida:

“forçoso é concluir-se que a atribuição

de recursos financeiros à universidade é

dever constitucional do ente político que

institui uma universidade (...). A

inexistência da fixação orçamentária

impede à universidade definir, de modo

autônomo, os critérios de utilização de

seus recursos, o que certamente reduz a

nada, ou a quase nada, a autonomia

universitária” (p.13). De acordo com a

Carta Magna, o ensino privado, apesar

de livre, ocupa um lugar secundário e

está condicionado às normas do Estado.

Dallari (2000) conclui que a sonegação

de recursos financeiros à universidade

pública é inconstitucional.

A Reação Antinômica

A tormenta neoliberal, trazida até

nós pelas condicionalidades do FMI e do

Banco Mundial em meados da década

de 1980, conforme discutido anterior-

mente, possui forças destrutivas que

almejam impedir a autonomia uni-

versitária. À autonomia constitucional, o

governo brasileiro antepôs a autonomia

neoliberal. Desde o primeiro mandato de

FHC, presenciamos uma série de

iniciativas nesse sentido: a PEC-370/96,

que pretendia desconstitucionalizar a

autonomia e que está arquivada devido

às pressões da comunidade e do

ministério da Fazenda, contrário à

O Andes-SN combate a
aplicação da reforma
do Estado nas IES e a
regulamentação do
preceito constitucional
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O Executivo lança uma
série de instrumentos
jurídicos, modificando
aspectos secundários, a
pretexto de “escutar a
comunidade”

subvinculação, por um período de dez

anos, de 75% dos 18% destinados

constitucionalmente aos gastos com a

educação; a Lei 9192/95, que dispõe

sobre a escolha de dirigentes; a Lei

9131/95, que dispõe sobre o exame

nacional de cursos; a Lei 9394/96, que

dispõe sobre as diretrizes e bases da

educação nacional; o Decreto 2308/97,

que regulamenta os Centros Univer-

sitários e os Cursos Normais Superiores,

entre outros; a Lei 9678/98, que cria a

Gratificação de Estímulo à Docência e,

concluindo o processo de flexibilização

da autonomia constitucional, a Lei 9962/

2000, que permite a União contratar

docentes e técnico-administrativos na

forma do emprego público, regido pela

CLT. A similaridade entre essas medidas

e as preconizadas pelo Banco Mundial,

conforme indicado anteriormente, é

completa, não deixando margem de

dúvida quanto à paternidade das mesmas.

Para alcançar os seus objetivos, o

governo federal adota as mesmas táticas

utilizadas na tramitação da LDB: a

pulverização dos instrumentos jurídicos,

dificultando o seu enfrentamento global

e a reedição maquiada dos pilares

normativos de suas políticas. O ardil do

Executivo, em poucas palavras,  consiste

em lançar uma série de instrumentos

jurídicos sobre um mesmo tema,

modificando aspectos secundários, a

pretexto de “escutar a comunidade”;

alguns dirigentes sindicais, aparen-

temente bem-intencionados, chegaram a

ver nesses falsos recuos disposição e

espaço para uma negociação “a sério”.

Entretanto, as várias versões são, no

fundamental, fiéis ao projeto maior que

orienta as ações governamentais. Foi

assim com as diversas versões da LDB. E

o mesmo está ocorrendo com os projetos

de autonomia e, mais recentemente, de

emprego público.

Ensaios e Atos para a

Regulamentação da Autonomia

A última versão de projeto de

autonomia “Dispõe sobre o finan-

ciamento, a organização e a adminis-

tração das universidades federais”

(outubro de 1999).  No entanto, apesar

de não mencionar, em seu título,  a

expressão “autonomia”, trata-se, no

fundamental, do mesmo projeto de longa

duração em curso desde que o país foi

submetido aos acordos de ajuste

estrutural do Banco Mundial e do FMI,

no rastro da Crise da Dívida de 1982.

Os comentários a seguir referem-se às

duas últimas versões do Executivo

(Minuta de Projeto de Lei para a

Autonomia das IFES, Junho de 1999 e

o Projeto de Outubro de 1999, já

mencionado)

Longe do ideal de Humboldt, o

Projeto de Junho de 1999 tenta asse-

gurar, ao mesmo tempo, a “autonomia”

(nos moldes neoliberais descritos acima)

e uma violenta

ampliação do

poder de inter-

venção do Exe-

cutivo sobre as

universidades. “Ao

Ministério da Edu-

cação compete a

coordenação, a

super visão e o

acompanhamento

das disposições constantes desta Lei”,

eximindo-se de sua responsabilidade

quanto ao financiamento. Atribui ao

“Ministério do Planejamento, Orçamento

e Gestão as prerrogativas de controle e

de definição dos sistemas operacionais

da administração federal ao disposto

nesta Lei (...).”. Finalmente, determina

que “O Poder Executivo poderá decretar

intervenção nas universidades (...).”

A nova versão (Outubro de 1999)

segue o mesmo caminho: “as uni-

versidades federais sujeitar-se-ão a

mecanismos de controle da sociedade,

que verifiquem a qualidade e quantidade

de serviços que prestam”. Os termos são

claros: sujeição, serviço (no latim =

“escravidão”). Embora não mencione a

intervenção, esta versão prevê o

bloqueio de repasse dos recursos, caso

o “projeto de desenvolvimento

institucional” não seja cumprido. O exame

do orçamento fornece a chave para

compreender o objetivo real do Projeto.

Trata-se de um orçamento global que

permite que o “aumento da eficiência”

(provavelmente obtido por demissões e

arrocho salarial) possa ser convertido em

outros custeios e capital.  O Art. 8, §

9
o

,  confere ao Presidente da República

o poder de “limitar a transferência dos

recursos definidos na forma deste artigo”

para o orçamento das Federais, mesmo

após a sua aprovação pelo Congresso,

monitorado pelos acordos com o FMI que

prevêem metas de redução do déficit

público (ou de obtenção de superávit no

exercício). A mesma expressão é repetida

na última versão. Com isso, torna-se

claro que as universidades terão de

buscar “fontes alternativas de recursos”,

possibilidade claramente apresentada na

última versão: as universidades poderão

“arrecadar recursos”;  como disse o

Ministro da Educação em recente

entrevista: “após a aprovação da

autonomia as mensalidades poderão ser

cobradas”, opinião compartilhada pelo

então Presidente

da Câmara de

Ensino Superior

do CNE, Éfrem

Maranhão.

Se a função

do Estado é

maximizada no

controle, o opos-

to ocorre com o

f inanciamento.

Pelo Projeto, a folha de pagamentos dos

aposentados será transferida – sem que

sejam oferecidas garantias – para o

“buraco negro” do Tesouro. O regime

de CLT para os professores e técnico-

administrativos, pretendido pelo MEC,

determina que a aposentadoria seja

complementada por fundos de pensão

que alimentam a irracionalidade do capital

rentista.

Obedecendo aos mesmos princípios

do controle e desobrigação do Estado,

ambos Projetos estabelecem o controle

gerencial do governo sobre as uni-

versidades por meio de “contratos de

desenvolvimento institucional” ou

“projeto de desenvolvimento ins-

titucional”, como na última versão (leia-

se, organizações sociais), cujos objetivos

centrais são a redução do número de

empregados e a ampliação do número

de alunos (metas controladas pelo

governo federal, que vincula o referido

projeto à avaliação institucional), sem

qualquer referência à pesquisa, à extensão

ou à qualidade do ensino. Qualquer

semelhança com os critérios de eficiência

e produtividade do Banco Mundial não

é mera coincidência.

Em conformidade com o projeto

educacional do Banco Mundial, os

colégios técnicos e agrícolas são

transferidos para os Centros Federais de

Educação Tecnológica (CEFET), en-

tendidos como instituições formadoras de

mão-de-obra. Por meio de convênios

com o BID, os Cefet são forçados a
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Nos anos 70, o Governo
Militar brasileiro, empe-
nhado na modernização
conservadora, apoiou a
expansão do ensino
superior.

excluir da grade curricular as disciplinas

propedêuticas e, com isso, a formação

torna-se basicamente instrumental. O

MEC (através do Decreto 2208)

promove uma volta ao passado.

Como já referido, a mais recente e

consistente medida para efetivar, de fato,

a flexibilização da autonomia, é o

deslocamento das relações de trabalho

na universidade para a esfera privada,

por meio do regime de emprego público.

Com a reforma da Constituição federal

(EC-19) e a Lei 9962/00, pode a União

contratar também pelo regime da CLT.

Para que as universidades possam realizar

concurso no novo regime é preciso a

aprovação de uma lei específica no

Congresso Nacional. E o MEC, sempre

em sintonia com o Plano Diretor da

Reforma do Estado, já elaborou diversas

minutas de projeto de lei; segundo

declarações do Ministro, o governo

pretende apresentar ao Congresso o seu

projeto ainda em 2001. Caso fosse

aprovado, o contrato de trabalho do

professor com a sua instituição seria

regido por um contrato de natureza

privada (CLT). Entre as diversas

implicações, a estabilidade do emprego

seria perdida e a aposentadoria dar-se-ia

pelo Regime Geral da Previdência. Em

suma, a aposentadoria integral seria

perdida. Ademais, nas sucessivas versões,

estão previstas novas modalidades de

docentes: o professor pomposamente

denominado de “conferencista”, como

apareceu em algumas versões anteriores,

exclusivamente voltado para o ensino,

com regime de 12h, sem carreira; em

outras versões, temos o professor auxiliar

como correspondente ao atual substituto

–docente de contrato temporário e

desvinculado da pesquisa. Com isso, o

governo pretende concluir o funda-

mental da reforma da universidade

brasileira.

As reformas constitucionais, em

especial o Art.206 da CF e as Emendas

nos 19 e 20, respectivamente da reforma

administrativa e da previdência, a LDB,

a Lei 9192/96, o Decreto 2308/97,  a

Lei 9962/2000 e os Fundos Setoriais

(Energia Elétrica, Recursos Hídricos,

Transportes Terrestres, Mineração e

Espacial) formam um amálgama que

inviabiliza a universidade como instituição

pública, capaz de conferir coesão e

unidade aos processos de aprendizagem,

por meio de formas comunicativas da

argumentação científica. Quanta

diferença em relação ao preceito

constitucional da autonomia!

Em suma, a autonomia apregoada

para as universidades segue a mesma rua

de mão única que a autonomia do ensino

fundamental. Por força dos acordos de

ajuste estrutural com o FMI e com o

Banco Mundial, fica estabelecida a rota

de desmonte do sistema educacional que,

a despeito de suas insuficiências, tem

permitido que o País interaja ativamente

com o conhecimento científico, artístico

e cultural mais avançado. Até mesmo o

Relatório Anual do Banco Mundial

(1999) e documentos da Cepal

(GROPELLO, E. di & COMINETTI, R,

1998) reconhecem que a política de

descentralização pode aumentar a

pobreza e a desigualdade.

A administração gerencial deixa a

universidade sem espaço para a

autonomia. Com os docentes sem

estabilidade, a história da ciência

comprova, certamente assistiremos a um

novo ciclo de perseguições ideológicas.

A lógica privada, por sua vez, entra em

sintonia com os mecanismos insidiosos

de privatização, como a hipertrofia de

fundações privadas e as estratégias de

financiamento à C&T. Assim, as pressões

para deslocar o trabalho acadêmico do

campo científico para o mercado serão

muito fortes, como pode ser visto adiante.

3) MODALIDADES DE

PRIVATIZAÇÃO

Nos anos 70,

o Governo Militar

brasileiro, empe-

nhado na moder-

nização conser-

vadora, apoiou a

expansão do ensino

superior. No perío-

do, houve impor-

tante crescimento

da pós-graduação e da pesquisa em áreas

básicas das ciências da natureza, nas

áreas tecnológicas  e mesmo nas ciências

sociais. No escopo desse processo de

“modernização conservadora”, parte da

comunidade científica se associou ao

Governo Militar, ocupando postos no

aparato de fomento à C&T e,

gradativamente, passando a definir as

áreas prioritárias do FNDCT e do

PADCT, em consonância com os

organismos internacionais e com os

interesses econômicos e estratégicos da

ditadura militar. É nossa hipótese de que

aqui foram criadas as bases sobre as quais

hoje pode florescer a universidade

operacional.

Seria um grave erro teórico supor

que essas reformas resultantes dos

acordos com o Banco Mundial incidiram

unilateralmente na universidade como se

fosse um processo “de fora” para

“dentro”. Não é possível promover um

corte de essência entre a política

educacional do governo militar e as

atuais políticas, apesar de suas

significativas diferenças. A consideração

da durabilidade das políticas e das

práticas vigentes na instituição

universitária é imprescindível para uma

análise corretamente objetiva das

transformações em curso nestas

instituições. O ponto de interseção em

que passado e presente coexistem,

tensionando o presente, inclui os objetivos

econômicos do desenvolvimento C&T de

ontem e de hoje. Um dos elementos que

concorre para esta permanência são os

pesquisadores que  ontem encaminharam

o projeto de modernização conservadora

e hoje estão comprometidos com o

projeto de mercantilização da

universidade, nos termos da política

governamental.

Nos Planos Nacionais de Desen-

volvimento do governo militar, a pesquisa

tinha o objetivo de capacitação do país

para setores estratégico-militares como

energia (nuclear e

de biomassa),

informática, aero-

náutica e teleco-

municações. Os

objetivos da mo-

dernização con-

servadora foram

também políticos.

Foi visível o

esforço do go-

verno para tornar os seus aliados

fundamentais do setor agrário

competitivos, em especial por meio do

desenvolvimento nas ciências agrárias e

do melhoramento genético vegetal. Vale

lembrar que este objetivo era do especial

agrado das corporações multinacionais

ligadas aos setores químico, de

agronegócios e de máquinas, todos

associados no transplante do novo

paradigma agrícola: a Revolução Verde.

Na concepção dos militares no governo,
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em especial do General Geisel, a

autonomia tecnológica nos setores

estratégicos era um objetivo a ser

perseguido. Por isso, admitiu-se na época

a importância da pesquisa básica e da

formação de pesquisadores capacitados

na pesquisa avançada. A pós-graduação

cresceu vigorosamente, o aumento do

número de bolsas de pós-graduação no

exterior também foi incentivado de modo

que, contraditoriamente, o resultado foi

a consolidação de um dos mais fortes

pólos de pesquisa dos países periféricos,

junto com a Índia e a Coréia. Neste

contexto, a FINEP contribuiu para a

modernização da indústria brasileira e de

centros de pesquisa tecnológica como a

COPPE.

Mas a expansão do aparato de C&T

deixou cicatrizes como a deformação do

sistema de apoio às atividades de C&T,

desvinculando-o da esfera institucional

da universidade. Os órgãos de fomento

encaminharam linhas de pesquisa que

não foram deliberadas pela comunidade

acadêmica e pelo parlamento. As  áreas

prioritárias do PADCT, por exemplo,

praticamente não foram discutidas nos

espaços universitários. Para legitimar sua

política, o governo militar contou com a

participação  de pesquisadores coniventes

com a política de modernização

conservadora. Habilmente, o governo

militar admitiu Conselhos em todos os

órgãos de fomento constituídos por

pesquisadores, escolhidos, freqüen-

temente, entre beneficiários da moder-

nização conservadora, por meio de

parâmetros aparentemente técnicos.

Embora seja preciso reconhecer as

exceções e a existência de pesquisadores

independentes, no geral, estes Conselhos

estavam submetidos a rigoroso controle

governamental. Desse modo, os órgãos

de fomento afastaram-se do controle

público (parlamento e entidades

representativas da comunidade) e da

universidade (conselhos).

Na universidade, os docentes vin-

culados ao projeto de modernização

conservadora, lograram construir labo-

ratórios e projetos com somas razoáveis

de recursos; lideraram a criação de

programas de pós-graduação, atraindo

bolsistas para os seus laboratórios. Em

virtude de sua posição de prestígio e

poder, muitos ocuparam lugar de

destaque nas suas sociedades científicas,

obtendo, com isso, legitimidade

acadêmica e institucional. A tríade: i)

programas prioritários de pesquisa

vinculados ao Plano governamental; ii)

pós-graduação, e iii) sociedades

científicas, consolidou um novo espaço

de poder na universidade, com

importante grau de independência em

relação aos (incipientes) espaços

colegiados da universidade, contribuindo

para o esvaziamento destes e cindindo

graduação e  pós-graduação. Não é um

exagero afirmar que o espaço público da

universidade, então em construção por

parcelas da comunidade, já estava

comprometido em seus aspectos

fundamentais, visto que as decisões das

políticas científicas estavam localizadas

em outros loci: os Conselhos e Comitês

escolhidos entre os beneficiários da

modernização conservadora,  selecio-

nados pelo crivo governamental.

A desvinculação entre o sistema de

fomento  e os espaços públicos da

universidade não foi corrigida com a

chamada redemocratização. Ao contrá-

rio, é um processo que se aprofundou

de lá para cá. E os artífices da pri-

vatização interna que degrada a

construção da universidade como

comunidade comunicativa são, em grande

parte, beneficiários da modernização

conservadora. Mas agora com outros

objetivos e interesses: não há mais

projetos estratégicos, mas negócios

lucrativos a serem realizados no

“mercado”.

De fato, há novos elementos que

concorrem para a mercantilização da

produção do conhecimento. A partir da

Rodada Uruguai (GATT), o conhe-

cimento entra na pauta dos tratados de

livre comércio atualmente encaminhados

pela OMC. A partir de explícita

ingerência dos EUA, o governo Fernando

Henrique fez aprovar a Lei 9609/98,

que dispõe sobre a propriedade

intelectual. Em outros termos: o país

reconhece as patentes das corporações

multinacionais em condições muito

desfavoráveis. Cumpre registrar que,

desde o governo Sarney, com a política

de “integração competitiva”, o país

praticamente renunciou às pesquisas nas

áreas de informática e telecomunicações,

baseado na crença de que, nessas

atividades, não seríamos competitivos.

Assim, nos situamos como compradores

de tecnologia. Com efeito, os países

periféricos possuem apenas 1% das 3.5

milhões de patentes mundiais (Aboites,

1999). E as universidades voltadas para

o mercado são ciosas de seus direitos de

propriedade intelectual. Hugo Aboites

(1999) relata uma situação esclare-

cedora: Um estudante da Universidade

do Sul da Flórida foi condenado a três

anos de prisão por não ter concordado

em ceder os direitos de patente sobre

um novo tipo de cerâmica. A

universidade argumentou que a pesquisa

fora custeada por uma empresa com a

qual um acordo foi  estabelecido. O

estudante, por sua vez, sustentou que

desenvolveu a pesquisa em seus horários
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As universidades estão
sendo deslocadas da
esfera pública para a
privada por meio da
política de autonomia,
em seu sentido liberal

livres. É significativo informar que o

processo foi movido pela universidade.

Certamente, existem outras moda-

lidades de privatização do trabalho

acadêmico, como os cursos de extensão,

de formação de professores em mu-

nicípios do interior com verbas do Fundo

de Desenvolvimento do Ensino Funda-

mental, porém é preciso diferenciar a

“grande privatização” das “estratégias de

sobrevivência” adotadas por professores

diante do estrangulamento econômico

imposto pelos baixos salários. O

direcionamento da universidade para fins

privados de acumulação não pode ser

comparado linearmente com as

alternativas emergenciais de sobre-

vivência adotadas por alguns professores,

embora a descaracterização do regime

de dedicação exclusiva seja nefasta para

o ensino público. É a “grande priva-

tização” que fecha o ciclo: política de

governo, reconfiguração da autonomia

da universidade e reprodução ampliada

do capital. Dois exemplos ilustram a

questão:

Caso 1: Extracta-Glaxo Wellcome

Feito sem nenhuma participação e

fiscalização do governo brasileiro e sem

discussão nos colegiados superiores da

universidade,  o acordo de bioprospecção

estabelecido entre a Extracta e a indústria

farmacêutica britânica Glaxo Wellcome,

a maior indústria de remédios do mundo,

é o mais ambicioso do continente,

envolvendo investimentos de US$ 3,2

milhões por um prazo de 30 meses.

Em en-trevista a FSP (19/06/00),

o diretor para a América Latina da Gla-

xo Wellcome, Jorge Rai-mundo, disse que

o produto, a descoberta e a patente são

da Extracta, mas a empresa terá o direito

exclusivo de comercializar o produto por

20 anos em troca de  3,5% de royalties

de venda para a Extracta. Segundo o

Diretor, os US$ 3,2 milhões de

investimentos iniciais ‘‘não são nada’’ em

relação aos US$ 2 bilhões gastos

anualmente em pesquisa pela Glaxo.

Quando o diretor-geral da Extracta,

Antonio Paes de Carvalho, realizou o

acordo com a Glaxo, no ano passado,

49% das ações da Extracta pertenciam a

um grupo estrangeiro, a Xenova

Discovery, que atua na área de

descoberta de novas drogas. Como não

existe lei sobre acesso às reser vas

genéticas, não há empecilho à par-

ticipação estrangeira em centros de

bioprospecção sediados no Brasil.

Segundo Carvalho, hoje a Xenova tem

10% das ações. O restante é de um fundo

de cientistas, ligados majoritariamente à

Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Este acordo gerou intensa polêmica,

levando o governo federal, insuspeito em

relação a sua afinidade com os interesses

do capital estrangeiro, a editar uma

Medida Provisória para  regular as

pesquisas com recursos genéticos do

país.  Segundo o ministro do Meio

Ambiente, José Sarney Filho, a intenção

é acabar com o vácuo legal na elaboração

de acordos sobre pesquisas genéticas

para o desenvolvimento de patentes a

partir de bactérias, fungos, plantas e

animais brasileiros. Existem dois acordos

polêmicos firmados nessa área. Um, entre

a organização Bioamazônia (com

participação do governo) e a indústria

farmacêutica suíça Novartis. Outro, entre

a empresa privada Extracta e a

multinacional britânica Glaxo Wellcome.

“Com a MP, os

contratos já as-

sinados serão re-

vistos, para que o

interesse público

supere o privado”,

disse Sarney Filho

(FSP, 22/06/

2000).

Muito seme-

lhante a este

acordo, é o contrato entre a Bioamazônia

e Novartis Pharma (Suíça), que tem como

finalidade realizar pesquisa genética de

10 mil bactérias e fungos para de-

senvolver drogas, no valor de US$ 4 mi-

lhões em três anos, fora royalties. A

Bioamazônia criou um fundo de

investimentos em biotecnologia no Banco

Axial, do Brasil. O presidente do

Conselho de Administração do Axial,

Pierre Landolt, é acionista da  multi-

nacional suíça Novartis. Também, aqui,

temos uma universidade envolvida, a USP.

Reafirmando uma velha tradição,

igualmente, neste caso, o país fornece a

matéria prima (genes), enquanto o

desenvolvimento final dos produtos será

feito fora do Brasil.

Caso 2: Embrapa-Monsanto

A Embrapa gastou cerca de R$ 1

milhão de verba pública com sua elite de

pesquisadores para adaptar a soja

transgênica da Monsanto às condições

ambientais do país. Com a pesquisa, a

instituição pretende ainda incorporar ao

seu produto a tolerância ao herbicida

Roundup da Monsanto (FSP, Agrofolha,

18/6/00). A Monsanto, beneficiária do

projeto, cede o seu material genético com

a condição de que a Embrapa não incor-

pore à sua soja transgênica tolerância a

herbicidas de outras empresas.

Com essas práticas, amplamente

disseminadas, a universidade não apenas

torna-se conivente com a biopirataria e

com a conformação do país à condição

neocolonial, mas corre sério risco de

perder as características históricas que a

tornaram uma instituição social singular.

4) DISCUSSÃO GERAL

O estudo pretendeu oferecer

elementos capazes de corroborar a tese

de que as universidades públicas estão

sendo deslocadas da esfera pública para

a privada por meio da política de auto-

nomia, em seu sentido liberal,  nos termos

atualmente reivindicados pelos neolibe-

rais. A parti-

cipação do Banco

Mundial não se

restringe a mera

assessoria técnica,

como os emprés-

timos fazem supor,

visto que esta

instituição, a

exemplo do FMI,

atua por meio de

condicionalidades. A recusa de uma

política por determinado país pode levar

o Banco a não conceder-lhe o seu aval,

deixando-o à margem do mercado

internacional de capitais e tornando-o

vítima de forte campanha discriminatória

nos grandes meios de comunicação

internacionais, medida claramente

desestabilizadora que faz governos com

legitimidade corroída acatar o

fundamental de suas condições.

Foi objetivo do estudo indicar que

o processo de ressignificação da

universidade não decorre exclusivamente

da perversidade do Banco Mundial e do

governo brasileiro, mas, também, da fria

racionalidade econômica, que se

conforma com a nova divisão mundial

do trabalho. No caso do Brasil, o

encolhimento do setor industrial tem

reduzido, de fato, a necessidade de

pessoal com terceiro grau. O mais grave

é que as atividades do setor informa-

cional, em vez de crescerem como nos
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países centrais, também encolheu. As

atividades de produção do conhecimento

não são prioridades no capitalismo

dependente.

É impossível ignorar que esse

quadro tenha repercussões muito

negativas para um projeto de univer-

sidade com autonomia científica, caráter

estatal, gratuita e democrática. Muitas

práticas heterônomas são naturalizadas

com a conivência de parte influente da

comunidade acadêmica. A análise da

história recente da universidade, em

especial do período da modernização

conservadora empreendida pelo

Governo Militar, sugere que não é

possível estabelecer um corte temporal

entre este período e o atual: muitos

laboratórios, grupos de pesquisa e mesmo

pesquisadores individuais que hoje têm

prestígio e poder devem esta condição à

participação no projeto de modernização

da ditadura militar.

A autonomia científica diante do

governo e da sociedade burguesa, bem

como o caráter público da universidade,

insígnias que se confundem com a

própria história desta instituição, têm

demonstrado um vigor histórico in-

vejável. A universidade, como projeto da

modernidade, ainda não se realizou em

nossos tristes trópicos. As lutas,

contraditoriamente, tornaram-se mais

politizadas na medida em que a

universidade foi confrontada com os

problemas concretos do capitalismo

realmente existente. Hoje, o movimento

docente volta a estar lado-a-lado de um

vasto espectro de forças – da SBPC ao

MST. Em nenhum momento da história,

as entidades nacionais dos servidores

públicos estiveram tão articuladas. O

Fórum Nacional em Defesa da Escola

Pública está novamente em processo de

fortalecimento. Formas de solidariedade

internacional, contra os tratados de livre

comércio estão sendo forjadas, como a

Rede SEPA que reúne sindicatos e

entidades relacionadas com a educação,

em todo o continente americano. Na luta

em defesa da universidade pública e

gratuita, uma verdadeira comunidade

comunicativa está sendo forjada e, desse

modo, as brechas e rugosidades no

pensamento único tornam-se cada vez

mais efetivas, fortalecendo a hegemonia

dos subalternos, condição para que uma

nova circunstância histórica possa ser

edificada.
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N
as universidades paranaenses o tema

da autonomia tem se colocado de

maneira intermitente desde, pelo

menos, o governo anterior de Roberto

Requião. Foi no seu primeiro mandato, em

1992, que ele tentou encabrestar com-

pletamente as universidades, centralizando

inclusive o controle das folhas de pagamento.

Durante o governo de Jaime Lerner, em face

das restrições orçamentárias e arrocho salarial

dos servidores, a APIESP (Associação

Paranaense dos Dirigentes das Instituições de

Ensino Superior), entidade que representa a

articulação política dos reitores, tomou

diversas iniciativas no sentido de regulamentar

o preceito constitucional (Art. 207) no Estado

do Paraná. Mais recentemente, e quase na

transição do anterior para o atual governo, a

entidade dos reitores voltou ao assunto com propostas

regulamentacionistas.

Nos últimos anos, contudo, o debate sobre autonomia

não ficou restrito ao âmbito institucional. As greves de 2000

e 2001/2002, que sacudiram o marasmo de pelo menos dez

anos sem mobilizações, colocaram de novo o questionamento

da autonomia das universidades paranaenses, mas, desta vez,

pela via do movimento grevista. Esta circunstância carrega, de

certo, significados que ainda não foram compreendidos, mas

gostaríamos de começar a explorá-los nestas breves reflexões.

Inicialmente é necessário avaliar as duas principais

posturas presentes no debate sobre a autonomia: a que defende

sua regulamentação e a que sustenta ser esta auto-aplicável.

A tese da regulamentação do art. 207 parte da premissa

de que a falta de regulamentação dificulta a gestão autônoma

garantida pela Constituição. O artigo 207 da Constituição de

1988 estabelece que: “As universidades gozam de autonomia

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade

entre ensino, pesquisa e extensão.”

Os regulamentacionistas afirmam que as penúrias da

universidade se explicariam pela excessiva dependência das

normas do estado e pelo “engessamento” que sofrem em

conseqüência da exigência de ajustar os procedimentos

contábeis e financeiros às exigências legais. “Autonomia”

segundo essa tese é a liberdade para gerenciar a universidade

como se fosse uma empresa privada.

Não é casual que a regulamentação seja a tese defendida

por 9 entre 10 dirigentes de universidades, pois esta é o reflexo

do interesse da alta cúpula da burocracia universitária, que

almeja a máxima autonomia para gerenciar à vontade os

recursos, e para, a pretexto de procurar fontes de

financiamento que supram a ausência de recursos públicos,

privatizar por dentro a instituição.

Em data relativamente recente, um vice-reitor da UEL,

que renunciou quando o barco do antepenúltimo reitor estava

afundando, declarava em seu discurso de posse que o seu

“segundo desafio” era

“...  a plena autonomia acadêmico-administrativa das

universidades, com a diversificação do seu financiamento e a

criação de fontes alternativas de captação de recursos

necessários à sua expansão e manutenção” (Transcrição do

discurso do Professor Márcio Almeida publicado no Boletim

Notícia/UEL, Especial, Outubro de 1998).

Evidentemente que não era o único a defender esta

perspectiva, pois quando em março de 1999 foi assinado o

que se convencionou na época de chamar como “Termo de

Autonomia” com o governo Lerner, o mesmo foi comemorado

por vários diretores de Centro da UEL nos seguintes termos:

“A autonomia alcançada tem aspectos muito positivos.

Graças a ela vamos finalmente racionalizar e assim

poderemos sobreviver”. Luiz Carlos Bruschi – Diretor do

CCB. (Boletim Notícia/UEL, Especial, 29 de março de 1999).

“A autonomia financeira nos permitirá descentralizar,
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racionalizar e fazer a adequação das

instâncias intermediárias de gestão.

Haverá dinheiro suficiente para isso

se nos unirmos em torno dos

propósitos do reitor e do vice-

reitor e desde que mude a cultura da

instituição. Não será preciso fazer

demissões ou privatização. Mas de uma

coisa todos devem ter consciência: a

UEL terá de criar novas fontes de

arrecadação de recursos”. Pedro

Gordan – Diretor

do CCS (Boletim

N o t í c i a / U E L ,

Especial, 29 de

março de 1999).

Mas, além da

brecha privatizan-

te que a “autono-

mia” permitiria à

burocracia univer-

sitária, há também

a pretensão de se potenciar como os

“donos do poder” nas universidades,

para usarmos uma categoria cunhada por

Raimundo Faoro. Autonomia deste ponto

de vista é um meio para que a alta cúpula

gerencie a instituição de acordo com seus

interesses. Neste sentido a proposta de

autonomia recentemente defendida pela

atual direção da APIESP é muito

instrutiva. De acordo com ela, uma das

principais “inovações” seria a criação de

um super-conselho de reitores

(CRUESPAR) que teria como atribuições,

dentre outras:

· Deliberar sobre a distribuição de

recursos orçamentários a que se refere

esta lei;

· Sugerir estratégias administrativas

a serem implementadas em decorrência

de ajustes necessários ao cumprimento

do disposto nesta lei e

· Definir a política salarial dos

servidores das universidades públicas

estaduais e os índices de reajuste e de

reposição.

Na prática, um poder acima até da

Assembléia Legislativa, que é quem afinal

aprova o orçamento do Estado.

Estes exemplos servem para ilustrar

o que os defensores da regulamentação

entendem por autonomia. Ou seja,

autonomia da alta cúpula da burocracia

universitária para gerenciar sem as

restrições da lei. Contudo, e na medida

em que a liberdade por eles pretendida

tem a finalidade de captar recursos ou

aplicar formulas “criativas” de finan-
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ciamento, tornaria as IES (Instituições de

Ensino Superior) completamente

dependentes dos interesses dos

particulares (preferencialmente do

empresariado), a exemplo do que já

ocorre com a invasão das fundações

privadas em diversas universidades

públicas. Perderia-se assim qualquer

resto de autonomia universitária.

A tese da auto-aplicabilidade é

defendida pelo setor hegemônico do mo-

vimento docente

em âmbito nacio-

nal, principalmen-

te pelo ANDES-

SN, que teve

destacada inter-

venção na coloca-

ção do art. 207

na Constituição

de 1988. Contu-

do, não tem con-

seguido mediante esta orientação resistir

ao desmonte da universidade pública.

A auto-aplicabilidade assenta-se

numa premissa equivocada e extre-

mamente perniciosa para colocar o

combate pela autonomia sobre bases

sólidas. O caráter público da universidade

vem sendo destruído pelos sucessivos

governos que a asfixiam pela via do

orçamento e, ao mesmo tempo,

estimulam a proliferação e manutenção

artificial do ensino superior privado. Além

disso, montou-se uma parafernália

jurídica sofisticada que anula e cerceia

de mil formas a autonomia das IES em

todos os aspectos. Nem do ponto de vista

didático-pedagógico as universidades

têm plena autonomia. Não bastasse uma

LDB privatista e cerceadora da autonomia

das universidades, ergue-se acima delas

agora o “provão”, que acaba por ho-

mogeneizar e pasteurizar o ensino dos

diversos cursos, forçando as escolas de

todo o país a se adequarem ao que é

exigido no exame nacional de cursos.

Contra esta intrusão, a auto-apli-

cabilidade mostra sua completa

impotência.

Mas a tese da auto-aplicabilidade

tem um efeito mais pernicioso pelo fato

de ser a que aparece como sendo

antagônica àquelas francamente an-

tiautonomistas, ou seja, em oposição aos

que defendem a regulamentação. Esta

pseudo-oposição confunde o problema

e desvia a luta do movimento docente

do foco sobre o qual deveria se con-

centrar: a autonomia perante o estado.

Pretendem seus defensores fun-

damentar a auto-aplicação da autonomia

no poder do próprio estado. É o que

ocorre quando reivindica a Constituição

e seu famoso artigo 207 como o criador

do direito a autonomia. Ora, trata-se de

um grande equivoco pretender que o que

está escrito numa lei seja suficiente para

sustentar um direito. A vida mostra que

há milhares de leis que não garantem

absolutamente nenhum direito. Que o

“direito” somente é garantido para

aquela parcela da sociedade que tem o

poder para impor a sua vontade às outras.

E todos sabemos que há um conjunto

enorme de preceitos constitucionais que

não passam de letra morta, ou que,

quando incomodam aos poderosos, são

alterados, como ocorre neste momento

com a reforma da previdência.

Na prática, a “auto-aplicabilidade” é

expressão de um fetichismo jurídico,

produto de uma ilusão de que o estado

burguês pode servir a interesses que não

sejam os da burguesia. Nesta medida é que

esta tese desloca o movimento do

verdadeiro foco de sua luta, o movimento

contra o estado que cerceia a autonomia, e

As greves colocaram de
novo o questionamento
da autonomia das
universidades , mas,
desta vez, pela via
do movimento
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se mostra completamente inútil para resistir

à liquidação da universidade pública.

A autonomia universitária só pode

significar autonomia perante o poder do

Estado e principalmente do executivo, por

isso, deve ser entendida como uma

relação política e nunca como algo

pronto e acabado. Foi assim desde a sua

fundação das universidades no século XI

e continua sendo assim até hoje. Se na

Idade Média se constitui numa corpo-

ração de mestres – em Paris – ou  de

estudantes – em Bolonha – para resistir

à ingerência dos poderes locais (Verger,

1990), hoje a autonomia da universidade

só pode se afirmar contrapondo-se às

forças reacionárias que oprimem a nação.

A história das universidades é a

história da luta pela sua autonomia que

em todo tempo foi ameaçada pelos

poderes vigentes. Nessa trajetória as

universidades conseguiram, muitas vezes,

mais autonomia, porém, em outros

momentos foram totalmente subjugadas.

Ainda na Idade Média, de acordo com

Verger, as universidades chegavam a se

dissolver para escapar às ingerências do

governo e do bispado, para voltar a se

rearticular depois.

O que deve se questionar desta ótica

é quais seriam os setores da sociedade

brasileira interessados na autonomia desta

instituição. Evidentemente que nem todos

os universitários podem ter a mesma

posição acerca deste assunto. Há

docentes, estudantes e funcionários com

posições diferenciadas a respeito da

autonomia. Não se pode, portanto, fazer

um corte e afirmar que a autonomia

universitária é uma preocupação da

corporação dos universitários. No seio

deles se reproduz a mesma divisão de

interesses que se encontra na sociedade.

A falta de autonomia significa, na

prática, a anulação da universidade, que

deixa de ser, nesse caso, um espaço para

a livre pesquisa, para a crítica do

estabelecido, e deixa também de ser um

instrumento do desenvolvimento das

forças produtivas, necessário para a

conquista da soberania nacional. Por

isso, a autonomia universitária é uma

reivindicação democrática defendida no

passado (na Europa) pela burguesia

quando se confrontava com a nobreza

feudal e o clero reacionário. A burguesia

brasileira, contudo, há muito deixou de

representar o interesse nacional e se

satisfaz sobrevivendo das migalhas que

 A autonomia
universitária só pode
significar autonomia
perante o Estado,
entendida como uma
relação política

sobram do saque imperialista. Não tem,

portanto, nenhum interesse genuíno em

defender a autonomia da universidade.

Basta-lhe indicar como faz Bresser Pe-

reira o endereço das empresas que ven-

dem os pacotes tecnológicos aos paises

atrasados. A pequena-burguesia no

governo (PT) tampouco demonstra uma

postura diferente, pelo contrário, a sua

política nos primeiros meses de governo

indica que ela (a pequena-burguesia)

quer ser mais subserviente ainda ao

grande capital internacional do que foram

os governos anteriores.

Se não for a burguesia nem a pe-

quena-burguesia, qual a outra classe que

poderia estar interessada na defesa da

autonomia? Evidentemente que só pode

ser o proletariado, para quem a eman-

cipação nacional –

e, portanto, o ple-

no desenvolvi-

mento das forças

produtivas – cons-

titui uma tarefa

vinculada ao pro-

cesso da revolução

social. Por outro

lado, pelo fato de

ser a classe anta-

gônica à burguesia, o proletariado é a

única que pode dirigir o conjunto das

outras classes oprimidas – campesinato,

pequena-burguesia arruinada, etc. – num

processo em que a luta pela verdadeira

emancipação nacional unifica este

conjunto social.

Tudo isto pode parecer muito

estranho e distante do debate da

universidade, mas, se não se identificam

os interesses das classes sociais que

disputam a direção da sociedade, não há

como compreender o papel que a

universidade desempenha nessa luta. A

universidade é um fenômeno super-

estrutural, cuja lógica só se torna com-

preensível à luz dos interesses das classes

em disputa. Por isso não é nada estranho

que entre os universitários se reprodu-

zam as diversas posições pró e contra a

autonomia e os variados matizes

intermediários.

Somente desta forma é possível

retomar o debate sobre a autonomia

universitária no seu real sentido político.

Ou seja, não querer fazer da autonomia

nem um “modelo de gestão”, nem um

fetichismo jurídico auto-evidente. Pelo

contrário, a autonomia da universidade

é um terreno em que se enfrentam po-

liticamente os setores interessados na

emancipação na-

cional contra as

forças da reação e

domínio imperia-

listas. Por isso, a

autonomia “efeti-

va” será sempre

um resultado da

organização e do

peso que os seto-

res autonomistas

consigam na relação de forças.

Na Bolívia, por exemplo, onde a luta

pela autonomia é parte do conjunto das

reivindicações democráticas das massas

trabalhadoras desde pelo menos a década

de 1950, conquistou-se a autonomia

plena da universidade em 1970-1971,

no período de grande radicalização da

luta das massas e durante a experiência

da Assembléia Popular. Mas esta auto-

nomia foi destruída pela ditadura militar

que se instalou com a finalidade de deter
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O verdadeiro sentido da
autonomia é a afirmação
do poder da
comunidade universitária
que decide como deve
se autogovernar

o processo de insurgência que estava em

curso e ameaçava derrubar o poder da

burguesia. (Lora, 1980).

Algo parecido pode-se verificar no

berço do movimento pela reforma

universitária – Córdoba/Argentina. Lá,

o movimento teve uma inspiração emi-

nentemente estudantil, mas, escorada

por uma conjuntura política favorável,

realizou avanços monumentais, a ponto

de derrubar – pela força das manifes-

tações, greves e

ocupações – a

estrutura clerical

da velha universi-

dade Argentina.

Conseguiu duran-

te os anos de

1918 a 1922 –

enquanto durou o

governo de Hipó-

lito Yrigoyen – a

implantação de um estatuto que, dentre

outras coisas, previa que “Os Conselhos

Superiores serão compostos por

membros escolhidos em assembléia por

professores titulares, igual número de

professores suplentes e igual número de

estudantes” (Portantiero, 1978).

Com o governo de Alvear, escolhido

na ala direita do partido radical, grande

parte destas conquistas foram perdidas,

e nem a volta de Yrigoyen ao poder em

1928 permitiu repor todos os avanços

conquistados durante o período áureo

da reforma.

A finalidade destas breves re-

ferências é indicar apenas que a

AUTONOMIA é o resultado do

enfrentamento político e não um status

quo jurídico ou administrativo per-

manente. Para os universitários

argentinos, bolivianos, peruanos e de

outros países latino-americanos em que

a bandeira da reforma de Córdoba se

encarnou, a Autonomia era o grito que

os congregava a resistir contra as

ingerências do Estado e do clero.

Também, na medida em que os au-

tonomistas tiveram consciência que a sua

luta era uma luta pela emancipação

nacional, tornou-se possível para as

classes trabalhadoras empunhar a ban-

deira da autonomia universitária como

uma das que materializa a luta an-

tiimperialista.

Nas universidades paranaenses, o

debate sobre a autonomia foi posto pelo

movimento das greves de 2000 e de

2001/2002. Mas de forma diferente

daquela formulada pelos reitores. A

Autonomia foi uma experiência concreta

dos universitários em greve.

Na greve de 2000 os passos do

movimento eram decididos em assem-

bléias, muitas delas unificadas entre todas

as categorias. Na UEL, por exemplo, nas

assembléias docentes, estudantes e

funcionários votavam conjuntamente, e

o peso de cada participante era igual

(voto universal).

Era nas assem-

bléias e nas reu-

niões do comando

de greve que se

decidia o que

poderia e o que

não poderia fun-

cionar na universi-

dade. Desta for-

ma, se afirmava

concretamente a autonomia universitária.

Durante toda a greve, esta autonomia,

que o movimento encarnava, era contes-

tada pela alta cúpula, por setores atra-

sados da comunidade universitária e até

por alguns sindicalistas eternamente

comprometidos com o poder. Precisa-

mente para acabar com essa afirmação

de autonomia é que a reitoria da UEL

chamou os estudantes do último ano para

intimidá-los com os prováveis prejuízos

que poderiam sofrer pela extensão da

greve e, quando todas as artimanhas não

conseguiram refluir o movimento, foram

disputar nas assembléias, forçando os

técnicos e professores com cargos

comissionados e funções gratificadas a

comparecerem para votar pelo fim da

greve. Esta foi uma verdadeira

experiência de autonomia universitária,

em que a parte interessada na defesa da

universidade assumiu em suas mãos,

mediante a assembléia universitária, o

comando da universidade.

A última greve (2001/2002)

enfrentou por longos seis meses o

governo do Estado, a burocracia

universitária, o ministério público, o

poder judiciário, as associações

comerciais, a imprensa e até o bispo. Foi

no exercício da autonomia universitária

que algumas universidades adiaram os

vestibulares e a formatura de estudantes.

Em algumas, como na Unioeste, cons-

tituíram-se comandos unificados nos

campi, e o processo assembleístico foi

aperfeiçoado. Também durante essa greve

travou-se o combate interno contra um

grupo que fazia parte do Comando de

Greve, mas defendia uma saída de

subordinação da universidade ao

executivo ou ao legislativo em nome de

“recuos táticos”, “negociações” [inexis-

tentes] ou de “perder batalhas para não

perder a guerra”, etc. As assembléias de

base, contudo, tiveram a clarividência e

discernimento de sustentar o movimento

até conquistar uma reposição parcial e

não sair desmoralizados depois de tanto

tempo de combate.

É claro que depois da greve as

burocracias universitárias retomaram o

comando e colocaram as IES nos trilhos

da “normalidade institucional”. Mas o

grau de controle e opressão que estas

podem exercitar em tempos “normais”

também varia de acordo com a

organização política das categorias e pela

maior ou menor consciência que estas

tenham do que efetivamente significa a

autonomia.

Por isso no debate sobre a auto-

nomia é urgente que recuperemos as

recentes experiências das universidades

paranaenses, porque elas nos indicam o

verdadeiro sentido da autonomia

universitária: Afirmação do poder da

própria comunidade universitária que

soberanamente decide de que maneira

deve se autogovernar. E nos ensinam

também que contra este objetivo se

colocam poderosos interesses,

principalmente os do Estado e os da

burocracia universitária que o representa.
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M
uito se tem digredido sobre o tema autonomia

universitária. Entretanto, as discussões adentram ao

campo teórico e nem sempre traduzem propostas

concretas no sentido de se amenizar os conflitos infindáveis

entre a Universidade e o Estado. Por óbvio, os debates em

torno do assunto devem ocorrer sempre, pois as Universidades

e o Estado, por suas próprias naturezas institucionais,

exprimem conteúdos de natureza diversa. A Universidade tem

por escopo o livre pensar, a pesquisa, a criação, a disseminação

de conhecimentos e, em face disso, é de sua essência o culto à

liberdade, não porque ela por si só se justifique como sede do

saber, mas porque se concretiza institucionalmente como

reunião de seres humanos, estes sim detentores da verdadeira

independência cuja consciência leva ao cultivo da independência

do saber.

Por esses fundamentos, constata-se que as reflexões

pertinentes à autonomia são infindáveis na medida em que

revela a sede insaciável do homem em buscar a perfeição.

Como se vê, esta moldura conceitual transcende a aspectos

meramente jurídicos e reflete a própria dimensão do ser humano

que, por sua natureza, não se conforma com as expressões

estáticas de sua infinitude intelectual. Pretender limitar essa

dimensão infinita é atentar contra a liberdade intrínseca que

impulsiona a busca incessante do saber que leva a um novo

saber.

Esse mesmo homem – centro de liberdade, criação e saber

– enquanto expressão de uma individualidade, situa-se em um

determinado momento da história e nele planta o fruto de seu

intelecto. Para que isso ocorra com liberdade e autonomia

faz-se necessário instrumentalizar os meios que propiciam ao

homem as condições ideais para que exercite o livre pensar.

Essa instrumentalização é, em verdade, quem impulsiona o

debate acerca de como e quando o homem estará ambientado

para poder expressar sua liberdade e criar.

Como se vê, há duas frentes de embates: uma de caráter

filosófico, que permeia a vida acadêmica e busca construir

conceitos; outra, com perfil operacional, que tem a

Universidade de um lado a exigir que não se lhe imponham

peias, e de outro lado o Estado, cuja pretensão é exatamente

oposta, vale dizer,  fixar limites, interferir, controlar a ação

institucional sob o argumento de inexistir recursos ou de

fiscalizar a sua aplicação segundo conceitos ora de técnicas

administrativas, ora político, ora jurídico.

Os litígios entre as partes envolvidas fizeram com que a

autonomia universitária fosse consagrada em sede constitucional,
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mais precisamente no artigo 207 da

Constituição Federal de 1988, onde

ficou assente que as Universidades

gozam de autonomia didático-científica,

administrativa e de gestão financeira e

patrimonial...”. A Constituição Estadual,

por óbvio, reproduziu o preceito, que a

bem da verdade não foi inovador, pois a

Lei Federal 5.540 de 1968 – lei que

definiu as diretrizes do ensino superior

– já consagrava tal autonomia em seu

artigo 30.

O regramento, de clareza solar,

mesmo lançado na Constituição Federal,

ao longo do tempo não foi respeitado e

novos confrontos entre Universidade e

Estado aconteceram e acontecem.

Desse embate, cuja natureza é

naturalmente conflituosa, nasceu a

necessidade da Universidade paranaense

insurgir-se formalmente contra o

Governo do Estado do Paraná no ano

de 1992. À época, as limitações e

interferências chegaram a ser grosseiras,

pois pretendia-se limitar e controlar tudo

ao âmbito da Universidade. A tal ponto

que o Reitor de então, em decisão

histórica, convocou sua Assessoria Jurí-

dica e pediu providências judiciais contra

o Governo do Estado objetivando a

preservação da autonomia consagrada

constitucionalmente.

Foi então que as Universidades de

Londrina e Maringá ousaram propor

mandado de segurança cujo escopo foi

a preservação da au-

tonomia garantida

pelas suas leis de

criação e pela Cons-

tituição. Da insur-

gência, corporificada

em mandado de

segurança proposto

junto ao Tribunal de

Justiça do Paraná,

emergiu um acórdão

histórico e de rico

conteúdo conceitual e filosófico. Com

certeza é o mais importante julgado

brasileiro a respeito da autonomia

universitária pela sua amplitude e riqueza

de conteúdo. Nele encontramos fun-

damentos que embasam a decisão

consagradora da autonomia das Uni-

versidades insurgentes, tais como a de

que a autonomia lançada na Constituição

“retirou as universidades dos azares e

percalços atinentes à administração

publica, reservando-lhes papel que ex-

trapola as normas do serviço público,

resguardando-as da submissão a

concepções de um momento político

determinado e passageiro”.

Posteriormente, citando o eminente

constitucionalista brasileiro,Professor

Anísio Teixeira,que exalta a liberdade de

apreender, de ensinar, de pesquisar e de

divulgar o pensamento, a arte e o saber,

como um prin-

cípio basilar do

ensino, o acór-

dão registra

que “para isto

precisam viver a

atmosfera de

autonomia e es-

tímulos vigoro-

sos de experi-

mentação, en-

saio e renova-

ção”, para depois concluir: “Não é por

simples acidente que as universidades se

constituem em comunidades de mestre

e discípulos, casando a experiência de

uns com o ardor e a mocidade de outros.

Elas não são, com efeito, apenas ins-

tituições  de ensino e pesquisa, mas

sociedades devotadas ao livre, de-

sinteressado e deliberado cultivo da

inteligência e do espírito e fundadas na

esperança do progresso humano pelo

progresso da razão.”

Enquanto a Universidade
exige que não se lhe
imponham peias, o
Estado pretende o
oposto: fixar limites,
interferir, controlar

O acórdão citado foi emitido em  28
de maio de 1992, em Curitiba, pelo
Tribunal de Justiça. O documento foi
reproduzido na íntegra a partir da
página seguinte.

Estas pérolas principiológicas

desalojaram-se do livre pensar para serem

transformadas em instrumentos pragmá-

ticos de vivenciamento da autonomia. O

Poder Judiciário paranaense decretou e,

com isso, transformou o ideal – ao menos

de um momento – em realidade objetiva

que não pode ser conspurcada por

condutas motivadas pelo exacerbamento

de pretensões personalistas de um

determinado momento político.

As instituições governamentais

devem absoluto respeito à decisão

prolatada e as Universidades não podem

transigir quanto aos seus ricos con-

teúdos, mas ao contrário, têm o compro-

misso impostergável de exigir o seu pleno

cumprimento para que os fundamentos

maiores de sua razão de ser não

soçobrem em face as tentativas per-

manentes de mediocrização das

liberdades e do livre pensar. Este ideal de

liberdade não morre porque é da natureza

humana e, buscá-lo, obstinadamente, é

dever de consciência de cada um.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA

IMPETRANTES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ.

IMPETRADOS: 1) SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO;

2) SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA;

3) SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SYDNEY ZAPPA, VENCIDO.

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR WILSON

REBACK.

MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE. AUTONOMIA. ART. 207, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART.

180, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. LEI ESTADUAL Nº 9.663/91. INGERÊNCIA EXTERNA DE OUTRAS

ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

- Preceituando o art. 207 da Constituição Federal, reproduzido no art. 180, da Constituição Estadual, a autonomia

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial nas Universidades, não pode a Administração pública

inibir ou interferir naquela autogestão administrativa ditando normas que embaracem ou impeçam, tais como análise prévia de

custos e a implantação no sistema integrado de pagamento do Estado para liberação de pagamento de pessoal.

- Ao Estado não se nega a fiscalização, pelos mecanismos adequados, das dotações orçamentárias, mas sem ingerência da

autonomia administrativa e financeira das Universidades Estaduais, constitucionalmente assegurada.

Vistos, relatos e discutidos estes autos nº 20.599-8, de mandado de segurança, de Curitiba, sendo impetrantes a

Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Estadual de Maringá e impetrados os senhores Secretário de Estado da

Administração, Secretário de Estado da Fazenda e Secretário do Estado do Planejamento.

I- Trata-se de mandado de segurança impetrado pelas Universidades Estaduais de Londrina e de Maringá, com pedido

liminar, contra atos praticados pelos Senhores Secretários de Estado da Administração, da Fazenda e do Planejamento, bem

exposto no ilustrado Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, a seguir transcrito:

“1. As Universidades Estaduais de Londrina e Maringá, através do presente “writ”, pleiteiam a concessão da segurança,

com pedido de liminar, em caráter preventivo e repressivo, contra atos praticados pelos Exmos. Srs. Secretários Estaduais das

Pastas de Administração, Fazenda e Planejamento, que estariam ferindo o direito líquido e certo dos impetrantes, consubstanciado

no art. 207, da Constituição Federal, art. 180, da Constituição Estadual e art. 4º, da Lei Estadual nº 9.663, de 16.06.91,

que as transformou em autarquias especiais.

Dizem as impetrantes que “referido ato de conteúdo impregnado de ameaça a direito subjetivo (líquido e certo), das

impetrantes é veiculado através de telex (doc. 01), e traz a toda evidência “periculum in mora”, eis que encontra-se vazando

nas seguintes determinações: “Encaminho a Vossa Senhoria, para conhecimento e providência cabíveis telex recebido, nesta

data, das Secretarias de Administração, Fazenda e Planejamento cujo teor abaixo retransmitimos: “ Solicitamos comunicar às

Instituições de Ensino Superior, exceto FunFAFI, que não haverá a liberação de pagamento de pessoal a partir do mês de

fevereiro, sem que haja implantação no SIP e a análise prévia do custo. Tal determinação é conseqüência das orientações já

emanadas a partir de setembro de 1991” (fls. 1/2- TJ).

Prosseguem dizendo que o ato acima mencionado, assim como outros que relaciona às fls. 7/9 TJ (Decretos, Resoluções,

Avisos e Ofícios) “inibem a autogestão administrativa, pertinente às impetrantes, transferindo o comando ao Governo Central.

Tal constrição cria sérios embaraços à dinâmica diuturna das IES, gerando toda sorte de dificuldades, inclusive no setor

docente” (fls. 9 TJ)..
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Na seqüência, alegam que “dia 26 de fevereiro, do corrente, as impetrantes, através de seus Reitores, dirigiram-se à

Secretaria de Estado da Indústria e Comércio, Ensino Superior e Ciência e Tecnologia e foram informados que o pagamento

estava sustado pela ausência de cadastramento tendente à implantação no SIP. Todavia, após exaustivas negociações ficou

deliberado que se as impetrantes iniciassem o cadastramento seria o numerário transferido. Tais negociações produziram

intenso desgaste físico e mental pelas implicações decorrentes. Superada a iminência deste autêntico atentado à autonomia das

IES a constrição persiste, razão pela qual pleiteia-se, nesta exordial, a concessão do “writ” em duplo efeito, vale dizer:

preventivo e repressivo, pelas razões até aqui explicitadas” (fls. 13 TJ).

E, finalmente, requerem a concessão de segurança, “no sentido de que cesse a prática de tais atos e seja garantido o

normal funcionamento das impetrantes, direito líquido e certo das mesmas, face as leis e as disposições constantes das Constituições

Federal e Estadual” (fls. 14 TJ).

As autoridades impetradas prestam as informações de fls. 128/140 TJ, argüindo duas preliminares. Na primeira,

apontam a inépcia da inicial, por falta de pedido (art. 295, parágrafo único, I, do CPC). Na segunda, alegam ilegitimidade

passiva, argumentando que “os atos administrativos do governo do Estado” elencados no item 3 , letras “a” a “x” são leis,

decretos, resoluções e circulares. O telex referido logo no intróito da inicial está assinado pelo Diretor Geral da Secretaria de

Indústria e Comércio, Ensino Superior, Ciência e  Tecnologia SETI, sendo questionável a indicação dos Secretários que assinam

esta informação como autoridades competentes- legítimas a figurar como sujeitos passivos da impetração.

No mérito, sustentam a ausência de ato abusivo causador de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo das

impetrantes, que, como Autarquias, devem submeter-se ao rol de exigências, formalidades, controles e normas relativas à

administração Pública, “exvi”, do art. 37, da Constituição Federal.

A liminar foi indeferida, através do r. despacho de fls. 147 TJ.”

Ouvida, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer da lavra do eminente Procurador Francisco Borba Forbes

de Sá, opinou pelo desacolhimento das preliminares e pela denegação da segurança, pelo mérito.

II- No que concerne às preliminares, realmente não ensejam acolhimento, merecendo destaque o já aludido parecer

do Ministério Público:

“Inicialmente, quanto à argüição de inépia da inicial, a mesma não procede.

Na verdade, segundo se colhe em J.J. Calmon de Passos, a “falta de pedido”, referida no art. 295, parágrafo único,

inciso I, do CPC, deve ser entendida não só como ausência total do pedido, como também a “formulação ininteligível ou

insuscetível de cognição do pedido” (comentários ao código de Processo Civil, 3º edição, vol III, pág. 288).

No caso em apreço, lendo-se a inicial, vê-se que a mesma contém pedido e este é plenamente inteligível. É evidente

que os impetrantes estão pleiteando a concessão de segurança para que as autoridades impetradas abstenham-se de praticar

atos como aquele referido no telex de fls. 17 TJ, que, segundo as requerentes, estariam ferindo a autonomia das Universidades

Estaduais.

Sendo o pedido inteligível não há que se falar em inépcia da inicial.

Não procede, também a alegação de ilegitimidade passiva.

Com efeito, as autoridades impetradas não negam em suas informações, terem expedido a determinação contida no

telex de fls. 17 TJ.

Por outro lado, é claro que o Diretor Geral da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio não pode ser apontada

como coatora neste “mandamus”, por isso que se limitou, única e exclusivamente, a comunicar às impetrantes a ordem

emanada das secretarias de Administração, Fazenda e Planejamento.

Caso os impetrados tivessem se utilizado do Diário Oficial para fazer a comunicação contida no telex de fls. 17, não

poderia, certamente, o Diretor da Imprensa Oficial ser apontado como autoridade coatora.”

III- Quanto ao mérito, porém, em que pese espeito que merecem as aqui mui dignas autoridades impetradas culto

Procurador de Justiça que oficiou na causa, a concesda segurança impõem-se, pois os atos impugnados efetivamente ringem as

disposições constitucionais que asseguram a autônomas Universidades, independentemente de sua caracterização a fundação

ou autarquia.

Preceitua o art. 207 da Constituição Federal “as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e

de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.

A Constituição do Estado, em seu artigo 180, dispõem de modo idêntico, acrescentando, no parágrafo único deste artigo

que “as instituições de ensino superior atenderão, através de suas atividades de pesquisa e extensão, a finalidades sociais e

tornarão públicos seus resultados”. Já o art. 181, da mesma Carta, preceitua: “As instituições de ensino superior do Estado

terão recursos necessários à manutenção de pessoal, na lei orçamentária do exercício, em montante não inferior, em termos de
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valor real, ao do exercício anterior.”

A lei Estadual nº 9.663/91, que promoveu a transformação das impetrantes em autarquias, - até então fundações, -

reproduziu, no art. 4º, exatamente a disposição do art. 180 da Constituição Estadual, reafirmando a autonomia das Universidades.

Tais preceitos constitucionais e legais não poderiam ter sido adotados pelos legisladores com alcance idêntico às normas

atinentes à administração pública em geral. O intuito do Constituinte foi, exatamente, assegurar às universidades a autonomia

necessária para que sejam atingidos os princípios também constitucionais, alusivos à educação. Retirou as universidades dos

azares e percalços atinente à administração pública, reservando-lhes papel que extrapola as normas do serviço público

resguardando-as da submissão a concepções de um momento político determinado e passageiro.

A autonomia constitucionalmente assegurada às universidades, impede o controle pretendido através dos atos impugnados-

implantados no Sistema Integrado de Pagamento (SIP) e análise prévia de custo, que, conseqüentemente, infringem as disposições

em questão.

As Universidades Estaduais do Paraná são autarquias, mas autarquias de natureza especial, porque a norma constitucional

lhes assegura a autonomia, não só didático-científica, mas também de gestão financeira e patrimonial. Autonomia de gestão

financeira e patrimonial significa que a própria entidade vai gerir seus recursos, aplicando-os de acordo com as próprias

prioridades e administrando seu patrimônio sem ingerências outras. Autonomia quer dizer faculdade de governar a si mesmo

ou autogoverno. É certo que os recursos necessários, fornecidos pelo Estado do Paraná, devem atender as normas orçamentárias,

mas o Estado dispõe de mecanismos adequados de fiscalização, que não incluem a possibilidade de gestão financeira. A verba

orçamentária, outrossim, não pode constituir-se em instrumento de pressão.

O ato impugnado, reproduzido no documento de fls. 17, implica em lesão a direito líquido e certo das impetrantes, com

induvidosa ameaça consistente na assertiva de que, sem que houvesse “implantação no SIP e a análise prévia de custo” não

haveria liberação de pagamento.

As Constituições Federal e Estadual asseguram autonomia às universidades, fundada em valores maiores que elas devem

proporcionar. Salienta José Afonso da Silva, com base em comentários elaborados pelo Prof. Anísio Teixeira, que a norma

constitucional não poderia ser diferente:

“Se se consagrou a liberdade de apreender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar o pensamento, a arte e o saber, como

um princípio basilar do ensino (art. 206, II), a coerência exigia uma manifestação normativa expressa em favor da autonomia

das Universidades, autonomia que não é apenas a independência da instituição universitária, mas a do próprio saber humano,

pois as universidades não serão o que devem ser se não cultivarem a consciência da independência do saber e se  não souberem

que a supremacia do saber, graças a essa independência, é levar a um novo saber. E para isto precisam viver a atmosfera de

autonomia e estímulos vigorosos de experimentação, ensaio e renovação. Não é por simples acidente que as universidades se

constituem em comunidades de mestre e discípulos, casando a experiência de uns como o ardor e a mocidade de outros. Elas

não são, com efeito, apenas instituições de ensino e pesquisa, mas sociedades devotadas ao livre, desinteressado e deliberado

cultivo da inteligência e do espírito e fundadas na esperança do progresso humano pelo progresso da razão.” (Curso de Direito

Constitucional Positivo- ed. R. T., 1990, págs. 703/704).

Finalmente, não é demais ressaltar que a norma do art. 207 da Constituição Federal, dando plena autonomia às

Universidades, não encontra paralelo nas Constituições anteriores, de 1946 e 1967/1969, tratando-se de evidente inovação,

não tendo sido inserida na Carta de 1988 por simples acidente, mas deliberadamente, como acima ficou salientado. Norma

nova que, oxalá seja bem interpretada e utilizada pelos poderes públicos, e por elas, Universidades.

Diante do exposto:

Acordam os Juízes Integrantes do 2º Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por

maioria de votos, em conceder a segurança para o fim de garantir as impetrantes o direito de livre e normal funcionamento,

sem a ingerência dos impetrados consubstanciada nos atos impugnados.

Custas, como lei.

Curitiba, 28 de maio de 1992.

RONALD ACCIOLY-  Presidente, sem voto

SYDNEY ZAPPA- relator, vencido

WILSON REBACK - relator do acórdão com voto vencedor

OSWALDO ESPÍNDOLA- vencido

Participaram do julgamento, acompanhando o voto do Desembargador Wilson Reback os eminentes Desenbargadores

CARLOS RAITANI e TROIANO NETTO e a eminente Juíza Convocada Doutora DENISE ARRUDA.
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Professor Dr. Vicente Amato Neto - USP
Transcrição da palestra do Dr. Amato no
Debate promovido pela Aduel no dia 27/
08/02, no auditório do HU.

FFFFFundações na áreasundações na áreasundações na áreasundações na áreasundações na áreas

universitárias e da saúdeuniversitárias e da saúdeuniversitárias e da saúdeuniversitárias e da saúdeuniversitárias e da saúde
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E
u me encontro aqui numa

situação um pouco

diferente da minha vida

universitária. Sou Professor de

Infectologia, e repentinamente na

minha vida fui convocado para

ocupar cargos diretivos na área

da saúde pública. Eu pretendo

neste momento, com a intenção

de  cooperar, transmitir a

experiência que eu pude adquirir

no convívio com esse assunto que

diz respeito às Fundações

Privadas na Área da Saúde. Eu

acho que talvez possa cumprir

isso bem, porque eu sempre digo

que, quando uma pessoa fica

idosa, ela fica imbatível no sentido

de conferir a história. Ninguém

confere a história melhor do que

uma pessoa idosa. E eu, passando

por essas situações, já com uma

certa idade, pude adquirir

alguma experiência.

Procurarei não tomar par-

tido – porque tenho as minhas

opiniões pessoais a respeito do

assunto, mas acho que minha

missão principal aqui é transmitir

essa experiência, no sentido de

poder separar coisas que me

parecem construtivas daquelas

que os fatos que eu verifiquei

mostram que não são acontecimentos respeitáveis, ou que

devam ser acolhidos. É preciso não esquecer os três

mandamentos que regem a existência de uma fundação privada

na área da saúde. Quem não respeitar esses três mandamentos

já de início não estará podendo delas se utilizar de uma forma

conveniente.

Esses três mandamentos são: As fundações devem existir

para promover o progresso cientifico e tecnológico. Sem

promover o progresso cientifico e tecnológico elas não têm

razão de existir. Em segundo lugar elas podem facilitar certas

tramitações administrativas, por exemplo, fugindo (num sentido

construtivo) desses sistemas de licitações tradicionais que é

um sistema viciado, é um sistema de uma produtividade muito

difícil. Então facilitar  aquisições, facilitar negociações, fugindo

desse tradicional sistema que todos conhecem como

inadequado em muitos aspectos. O terceiro mandamento é a

obtenção de recursos extra-orçamentários. Esses são os três

mandamentos que devem ser obedecidos para quem quer

enveredar pela implantação e funcionamento de uma fundação

privada na área da saúde.

Eu vivi bem a experiência que estou relatando aqui, mas

sei que é semelhante ao que ocorreu em outras instituições

universitárias. Eu vivi isso lá no Hospital das Clínicas de São

Paulo. O Hospital das Clínicas de São Paulo é uma autarquia
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dependente do governo do Estado.

Chegou-se num momento a perceber que

os recursos numa autarquia, amarrados

dessa maneira, não podiam eviden-

temente cumprir os desígnios de melhorar

o ensino e pesquisa. E tentou se

encontrar um caminho. Lá cogitou-se

transformar essa autarquia em uma

autarquia de regime especial. Uma

autarquia que queria aberturas para

poder suprir aquilo que se desejava.

Depois, na evolu-

ção, acabou vigo-

rando a participa-

ção de fundações

de direito privado.

O porquê de ser

fundações no plu-

ral eu vou explicar

depois.

O nosso

Hospital das Clí-

nicas em São Paulo de início foi ligado à

Universidade de São Paulo (USP) e

dependia  do orçamento da USP, depois

ele foi vinculado à casa civil do governo

e durante muito tempo ficou dessa

maneira. Com a implantação do Sistema

Único de Saúde, passou a ficar vinculado

à Secretaria  de Estado da Saúde. E agora,

também com o apoio das fundações

privadas.

Só para os mais jovens, uma ex-

planação muito rápida. As fundações

privadas para serem instituídas têm que

ter um suporte financeiro, uma quantia

inicial para desenvolvimento para a sua

implantação. Em geral é uma quantia

muito pequena. Naquele nosso caso foi

coisa de uns cem mil reais para isso.

Elas têm um presidente, que ne-

cessariamente é o diretor da faculdade

de medicina. Elas têm um Conselho de

Fundadores, que é escolhido pela

Congregação da Faculdade de Medicina.

Esse Conselho de Fundadores tem os

professores indicados pela Congregação,

o representante dos alunos, e eu, quando

ajudei a fazer o estatuto da Fundação

Faculdade de Medicina, sugeri – e isso

foi aceito –, que tivesse uma represen-

tante da associação dos antigos alunos,

pelo motivo que eu vou expor também

depois.

Essa fundação tem o conselho

consultivo, que pode ter de 5 a 50 pessoas,

e também tem uma finalidade prevista.

Elas são vigiadas por um curador das

fundações, que é uma pessoa do Mi-

nistério Público que deve ter uma atuação

permanente, constante, vigiando todos

os atos de uma fundação desse tipo. E

ela tem o Diretor Executivo, que é

indicado por esse Conselho de Cu-

radores. Esse é o estilo geral dessa

fundação de direito privado. Lá na

Faculdade de Medicina da Universidade

de São Paulo,  atualmente, nessa ânsia

de encontrar mecanismos alternativos,

existem hoje muitas fundações. Temos

uma fundação

como era deseja-

da, mas houve

uma frutificação

enorme de funda-

ções. Existem três

que eu chamaria

de “fundações

oficiais” – não sei

se o nome é oficial

– talvez porque

elas tenham um vinculo muito claro e

institucional muito efetivo, reconhecido

publicamente, por isso que eu chamo de

oficial.

A Fundação Eurícledes de Jesus

Zerbini do Instituto do Coração veio

primeiro, depois a Fundação Pró-Sangue

Hemocentro, e a Fundação Faculdade de

Medicina que foi a terceira a implantar.

Eu ajudei a constituir o estatuto dessa

Fundação Faculdade de Medicina, porque

eu sempre fui um grande resmungão, eu

fui uma pessoa tida como muito reevin-

dicadora. Era uma coisa que não tinha

vinculação qualquer de outra natureza,

mas eu fazia isso por amor ao Hospital

das Clinicas e à Faculdade, indicando o

que não parecia certo e almejando que

coisas melhores

acontecessem.

Mas o diretor da

época fez algo

que dizem que

o antigo presi-

dente Getúlio

Vargas fazia,

quando alguém

era oposição e

contestava ele

chamava para

ocupar um car-

go. Ele me pe-

diu para ajudar

a constituir a

Fundação Fa-

culdade de Me-

dicina e nisso eu

ajudei a elaborar os estatutos. Porém as

fundações ali não ficaram restritas a essas

três que eu chamo de oficiais. Surgiram

muitas outras, a própria Fundação Pró-

Sangue Hemocentro, que é uma fundação

que eu rotulei de oficial, fez uma fundação

do sangue paralelamente.

Na época eu era Superintendente

do Hospital das Clinicas, e isso me

desagradou muito por ser desnecessário.

Se existia uma Fundação Pró-Sangue

Hemocentro, porque ao lado dela deveria

existir uma outra chamada Fundação do

Sangue? Isso me deu a idéia de que eles

procuravam ter mecanismos paralelos

absolutamente dispensáveis.

Mas não ficou só nisso, existem hoje

cerca de doze outras fundações no

contexto do Hospital das Clinicas e da

Faculdade de Medicina, doze. Não sei

se vou usar uma expressão correta, mas

eu chamo de fundações clandestinas, por

que clandestinas? Elas não são

constituídas por gente da própria

faculdade e do hospital, elas têm sede

fora da instituição e seus diretores não

são elementos da comunidade – com

exceção do presidente, que em geral é

um professor. Às vezes, são constituídas

até por parentes desses professores,

porém, na vida dessas fundações, o

alicerce delas é o Hospital das Clinicas e

a Faculdade de Medicina. Pessoalmente

eu não posso concordar com isso porque

se você tem uma fundação que é uma

Ong, que é um guarda-chuva, você não

precisa de outras fundações paralelas

para cumprir aqueles objetivos básicos

de uma fundação.

O que tem acontecido nesse con-

Não se reclama mais
das condições ruins de
trabalho porque se
ganha gratificação por
produtividade
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No Brasil estamos
acostumados a dar um
jeitinho; a facilitação de
licitações favorece
interesses pessoais

texto? Tem acontecido que a ânsia de

criar um mecanismo alternativo tem

levado a alguns exageros. Os senhores

todos têm conhecimento do que se passa

na USP; num certo momento os es-

tudantes invadiram a reunião do Conselho

Universitário em que estava sendo

discutida a questão das fundações, foi

porque se chegou ao extremo, uma

determinada faculdade de economia e

administração, na ânsia dessa liberdade,

chegou a propor a

criação de uma facul-

dade particular no

contexto da Universi-

dade de São Paulo.

Isso foi a gota d’água

que transbordou e

levou a essa revolta.

A situação hoje lá está

no seguinte pé: A

direção da Universi-

dade de São Paulo

concordou em constituir uma comissão

para regulamentar a atuação dessas

fundações privadas na universidade, no

nosso caso, nas da área da saúde.

Quais são as questões que estão

embutidas nisso? Em primeiro lugar, o

custo administrativo dessas fundações é

muito caro, os funcionários são nu-

merosos e realmente são funcionários que

recebem salários realmente de grande

porte, num nível quase empresarial. Esse

custo administrativo das fundações,

conforme elas vão evoluindo, é um custo

muito elevado. É lógico que bem

administradas não poderiam chegar a esse

ponto. A outra questão é a dos salários

que são pagos nos regimes de atuação

dessas fundações. Ali a situação ficou

muito heterogênea porque, por exemplo,

decidiu-se pagar uma suplementação

salarial para todos os funcionários do

Hospital das Clínicas chegando-se a

admitir que não precisaria ser cumprido

esse período de trabalho suplementar

pago pela fundação, o que todos

percebem que contradiz as diretrizes da

legislação trabalhista.

Muitos servidores são contratados

por um critério que dispensa o processo

seletivo dos órgãos governamentais. Os

funcionários são contratados sem pro-

cesso seletivo. Logicamente que se

admite a capa-

cidade que eles

têm, capacida-

de maior que

de outras pes-

soas. Docentes

são remune-

rados de uma

forma suple-

mentar. São co-

missões com-

postas pelos

próprios docentes que julgam seus pares

e valorizam de uma forma ou de outra o

que eles fazem. Ali há uma coisa que me

incomoda muito, que trabalhos científicos

publicados em boas revistas nacionais não

valem quase nada, apesar de serem eles

que alimentam a condição de trabalho

no campo da saúde pública. Não são

coisas acadêmicas eventualmente

publicadas numa revista no exterior, que

cumprem este papel, mas eles valorizam

muito isso e pagam salários suple-

mentares. Um bom número de pro-

fessores com dedicação exclusiva tem um

salário simplesmente dobrado. Quem

quer trabalhar um pouco mais também

recebe uma suplementação desde que

queira excercer uma atividade por um

período mais longo.

Há a questão também do paga-

mento por produtividade. Algumas

pessoas ganham pela produtividade. Um

médico que trabalha vamos supor – vou

citar como exemplo – no setor de diag-

nóstico por imagem, se ele consegue

realizar um número grande de tomo-

grafias computadorizadas, fornece os

relatórios de um grande número delas,

ele ganha por tarefa executada.

Uma condição muito curiosa para

mim é que o Pronto Socorro lá do

Hospital das Clínicas sempre esteve nos

jornais e sempre foi muito criticado, pelas

condições de trabalho vigentes ali. Hoje

praticamente os nossos colegas não

reclamam mais das condições ruins de

trabalho porque eles ganham uma

gratificação por produtividade. Então

por produtividade eles ganham uma

gratificação e aquelas condições de

trabalho não têm sido hoje muito

expostas à comunidade.

Há uma heterogeneidade muito

grande de sistemas de pagamento de

honorários, e a heterogeneidade evi-

dentemente leva a descontentamentos.

Há comparação de quanto uma pessoa

ganha e quanto outra pessoa ganha, do

que uma faz e que outra não faz.

Em um certo momento, ficou com-

binado que as fundações privadas , pela

sua receita, dedicariam parte da sua

receita para a instituição. Por exemplo,

nos seus primórdios, a Fundação Zerbini

repassava para o Hospital das Clinicas

15% da sua receita (aliás, quando eu fui

Superintendente eu dei uma fatiada nisso,

porque a Faculdade de Medicina não

tinha segurança, não tinha limpeza e eu

consegui que parte disso fosse para a

Faculdade de Medicina). Quando outras

fundações do complexo apareceram,

porque hoje cada um dos cinco Institutos

do Hospital das Clínicas tem uma

fundação, a Fundação Zerbini já não

concordou mais em

repassar 15% porque es-

sas outras fundações

decidiram excercer ativi-

dades sem fazer esse re-

passe.

Outra atividade que

existe lá é que, quando

os cursos básicos foram

levados para o Instituto

de Ciências Biomédicas,

um prédio enorme da

Faculdade de Medicina

ficou disponível, iriam

implantar ali uma sede da
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Secretaria de Segurança Pública do

Estado. O Professor Carlos da Silva

Lacass, recentemente falecido, inventou

os laboratórios de investigação médica.

São sessenta e cinco laboratórios de

investigação médica sediados nesse

prédio, que agora também fazem parte

do Instituto de Medicina Tropical de São

Paulo, que recebe subsídios da Fundação

Faculdade de Medicina. Porém há uma

condição bastante curiosa, esses la-

boratórios recebem subsídios, mas têm

que produzir. E eu vou dizer de um jeito

bem grosseiro: Os laboratórios de

investigação médica precisam ter fre-

guesia, eles precisam ter freguesia. Eles

precisam compensar o que recebem da

fundação e têm que produzir em termos

de execução de diagnóstico, de provas

de diferentes tipos e assim por diante.

Um pouco conflitante um laboratório de

investigação que  precisa ter freguesia.

Se ele não tiver recursos adquiridos pelo

trabalho de uma clientela, ele fica

negativo em relação ao que a fundação

repassa para esses laboratórios.

Existem dificuldades, vejamos um

Departamento de Medicina Preventiva,

que freguesia pode ter? Um Depar-

tamento de Medicina Preventiva não tem

pacientes, não faz exames. Inclusive o

Departamento de Patologia tem uma

receita enorme porque conseguiu que a

renda do laboratório central do hospital

fosse toda dirigida para o Departamento

de Patologia. Ai nem precisa procurar

clientela, é uma clientela absolutamente

disponível a qualquer momento, e todos

conhecem como funciona o laboratório

central de um Hospital Universitário.

Existe uma situação paralela que é

a existência nesses ambientes dos centros

de estudos que têm suas atividades

crescentemente ampliadas pela existência

das fundações. Porque as fundações para

prestarem qualquer serviço cobram uma

taxa administrativa, e esses centros de

estudo as criam com muito mais fa-

cilidades. Todos sabem que um centro

de estudo bem registrado e oficializado

perante a receita federal não precisa

contribuir para o imposto de renda.

Então, considerem essa possibilidade

diante do crescimento da atuação e de

alguns problemas correlatos. É crescente

a conveniência de implantar mais centros

de estudo, pois eles podem ser um me-

canismo de captação de recursos extra-

orçamentários, que podem ser mecanis-

mos naturalmente custosos.

Na minha opinião tem faltado a

apresentação de dados numéricos dessas

fundações nos colegiados que dirigem a

instituição. Eu pelo menos nunca vi um

balancete dessas fundações ser apresen-

tado na congregação da Faculdade de

Medicina. Nunca vi um balancete cla-

ramente exposto. Eu não vejo nenhuma

dificuldade para que isso aconteça, em

qualquer instância isso é absolutamente

normal, e acredito que isso precisa ser

realmente levado

em conta e eventu-

almente corrigido.

No sentido

da privatização

que está aconte-

cendo em alguns

Hospitais Univer-

sitários via funda-

ções privadas, fica

criada uma coisa

desconfortável porque o paciente que é

particular no Hospital Universitário (que

está ligado a um plano de saúde) não

quer ser submetido a exame ou às

atividades de ensino, como nossos

pacientes do Sistema Único de Saúde.

Evidentemente concordo que eterna-

mente foi assim. Essa é uma grande

dificuldade.

Os pacientes particulares e os

pacientes de plano de saúde, às vezes,

quando são internados num quarto com

dois leitos não permitem a internação de

outro doente na outra cama, porque eles

se consideram privilegiados e não

submetidos a um regime dessa natureza.

Há a questão também (e essa é uma das

mais desconfortáveis) da constituição dos

vários setores do hospital. Diárias

especiais para a internação de parti-

culares e de pessoas ligadas ao plano de

saúde. São enfermarias chiques, e o

atendimento a essas pessoas também é

um atendimento diferenciado, enquanto

a clientela dos

SUS forma as

tradicionais e fa-

mosas filas. Nós

inventamos a de-

signação disso de

atendimento tipo

dupla porta. Existe

a porta para par-

ticulares e conve-

niados e existe a

porta evidentemente muitas vezes bem

trancada para as pessoas que fazem parte

do Sistema Único de Saúde. Isso tem sido

um dos pontos mais criticados pela

comunidade e eu acho que agora, na

eleição que vai haver para governador

em São Paulo, esse vai ser uns dos pontos

mais levantados por candidatos que são

contrários ao que está acontecendo sob

esses pontos de vista.

O progresso cientifico e tecnológico

lá tem acontecido. Tem acontecido um

O custo administrativo
das fundações é muito
alto; os funcionários são
numerosos e recebem
salários de grande porte
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número maior de publicações. O

atendimento naqueles níveis que pre-

cisam de alta tecnologia realmente é muito

melhor, evidentemente. Se bem que é

preciso levar em conta que no sistema

de saúde está se considerando muito o

avanço tecnológico (que é muito, muito

importante) como um fim, quando ele é

um meio. E está se considerando que

atingir essa alta tecnologia de uma forma

muito generalizada é o ideal.

Bom, todos

sabem o valor dis-

so, mas isso não é

o fim, isso é um

meio para que em

certas circunstân-

cias o atendimento

seja melhor. Tem

havido realmente

uma melhoria no

progresso cientí-

fico e tecnológico e alguns pesquisadores

são contratados pela fundação, pes-

quisadores que se dedicam só àquilo. Se

bem que eu sempre me incomodo com

uma coisa, existem docentes nas

faculdades de medicina que se dedicam

só a pesquisa; eu não gosto muito disso.

Eu acho que quem se dedica ex-

clusivamente à pesquisa tem que fazer

parte de instituições de pesquisa. No

Hospital Universitário a pesquisa é mais

aplicada, a pesquisa é mais decorrente

daquilo que se vê no dia-a-dia, e o

professor tem que, equilibradamente,

cuidar da busca de novos conhecimentos,

da assistência e da extensão de serviços

à comunidade. Eu conheço alguns

colegas que só são cientistas e são

professores na Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo, e não

chegam naquilo que é fundamental que

é a formação do profissional na área da

saúde.

Quanto às licitações: as fundações

facilitam? Facilita muito fugir do tra-

dicional sistema de licitações, só que, aqui

no Brasil, nós estamos acostumados a dar

um jeitinho. Então o que se faz? Para

fazer aquisições através da fundação é

preciso apresentar uma coleta de preços

e as pessoas que querem comprar

exatamente uma determinada coisa

sempre encontram duas cotações piores,

arrumadas para que possam comprar

exatamente aquilo que eles querem.

Então houve na verdade essa facilitação,

mas de um jeito, de uma forma que foi

ajeitada para que as pessoas possam

cumprir exatamente aquilo que desejam;

lógico que quando são equipamentos

produzidos por uma única empresa isso

evidentemente não acontece.

Agora um ponto que talvez seja o

mais importante de todos. Eu já vi em

algumas manifestações preocupação com

a obtenção de recursos extra-orçamen-

tários. A fundação privada permite a

obtenção de recursos extra-orçamen-

tários, que todos

querem para po-

der evoluir e cum-

prir melhor aque-

las missões do

Hospital Universi-

tário. Há um indí-

cio histórico do

que aconteceu na

Faculdade de Me-

dicina, da autar-

quia de regime especial. Porém, o que

aconteceu ali é algo absolutamente

desaconselhável na minha opinião.

O recurso extra-orçamentário

fundamentalmente usado pela Fundação

Faculdade de Medicina, pela Fundação

Zerbini, é um recurso advindo do Sistema

Único de Saúde. E isso levou o governo

do estado a diminuir claramente, os-

tensivamente, o orçamento das insti-

tuições. O orçamento do Hospital das

Clínicas de São Paulo é hoje a metade

do que era quando eu fui superin-

tendente.

Quando eu fui superintendente, o

Hospital das Clínicas precisava de um

milhão de dólares por dia para poder

exercer bem as suas funções. Hoje, não

vou fazer a correção de quanto vale o

dólar, mas o orçamento do Hospital das

Clínicas é a metade do que era quando

eu fui superintendente. No início eu disse

que não emitiria muitas opiniões pessoais,

mas isso eu acho absolutamente

inaceitável. O dinheiro do Sistema Único

de Saúde não deve ser destinado às

fundações privadas.

O governo deve manter um

orçamento, deve atualizá-lo e procurar

sempre colaborar com um orçamento

adequado. Isso sim é que vai levar ao

almejado progresso científico e

tecnológico. Mas, não utilizar o recurso

que é vinculado à outra finalidade para

se tentar conseguir isso com dificuldades,

constrangimentos e com decorrências

como algumas que eu poderia citar.

O orçamento do Hospital
das Clínicas de São
Paulo é hoje metade
do que era quando eu
fui superintendente

Então talvez com o intuito de co-

laborar com o que se discute aqui neste

debate, eu quis registrar todas essas opi-

niões. É um histórico, é uma coisa de

vida, que diante desse anseio que todos

têm de poder utilizar os mecanismos das

fundações privadas na área da saúde, eu

acho que pode ajudar. Se por acaso eu

trouxe alguma informação que não

mereça ser imitada, eu acho que pude

cumprir o meu papel. Se eu exagerei em

algumas coisas, evidentemente o bom

senso de todos os senhores fará com que

algumas considerações não sejam levadas

exatamente ao pé da letra. Então essas

são as mensagens que eu achei con-

veniente expor para os senhores. Obri-

gado pela atenção.
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Transcrição da palestra do Professor José
Domingues Godoi Filho, proferida no dia 14 de

agosto de 2002, durante o Encontro Preparatório
do III Seminário Nacional de Ciência e Tecnologia

do ANDES-SN, organizado em Londrina
conjuntamente pela ADUEL e pela CPG.

U
m dos objetivos nossos, do Andes-Sindicato Nacional,

         é realizar estes seminários, que foram decididos em

Congresso. Este é o terceiro seminário e já não é de

agora a preocupação com a Ciência e Tecnologia no sindicato.

Há dificuldades também dentro do sindicato, não tem sido nada

fácil construir um GT (Grupo de Trabalho) e uma proposta de

Ciência e Tecnologia. Por diferentes situações, talvez as

mesmas que envolvam as universidades e é importante a gente

quebrar isso. Aquela conversa de que os “inumanos” não

fazem tecnologia e que os “inexatos” não falam de humanas

não dá certo. Às vezes o pessoal arrepia só de falar de política.

Porém, quando a gente decide que vai fazer um acelerador de

partícula, a gente toma uma decisão política. Quando a gente

decide que partícula vai chocar com que partícula dentro de

qual partícula dentro do acelerador, estamos falando de

política.

A gente tem que quebrar com o culto principalmente com

o pessoal das áreas “inumanas”, o pessoal das engenharias, etc.

Além de criar uma linguagem, como todas as áreas de poder,

ainda se criou uma aura de que só essa turma fala de tecnologia,

ou que fala de Ciência. Temos de quebrar isto na universidade

e na sociedade. Nós temos passado por uma série de dificuldades

que passam também pela discussão (que deveria ser feita há

mais tempo, mas que precisa ser discutida) sobre o tipo de

formação que estão tendo os estudantes de Comunicação

Social. Onde as pessoas vão ter informação sobre comunicação

no mundo do trabalho e é zero o que se refere à divulgação

científica. A sociedade brasileira de jornalismo científico, se

tiver 10 jornalistas, hoje, é muito. Então criamos entraves e

descaminhos, velhinho com a língua de fora, outro com e=mc
2

e faz uma parafernália, como se Ciência e Tecnologia não fosse

algo que todo mundo tem condição de discutir, pode discutir

e deve discutir.

Eu entendo até por que a espécie humana tem um

diferencial em relação às demais, e aliás enquanto espécie

animal ela tem mais um outro diferencial em relação aos demais

animais. Eu estou aqui esfriando, eu vim de um lugar de 40
o

,

não dá para ficar com uma roupa de 40
o

 aqui em Londrina com

3
o

, mas o meu gato poderia vir sem nada e ficaria aqui e ficaria

lá. E também nós não fazemos fotossíntese e precisamos de

comida, mas isso, os outros animais também fazem. O diferencial

que nos leva a obter estes recursos é o diferencial do saber. Tem

uma imagem interessante que marca isso: No início do filme

2001, uma odisséia no espaço, quando aparece um osso que

é deus que joga que vai virar uma nave especial, é uma definição

bem clara, os macacos começaram a comer, como eles tomavam

a comida do outro era preciso um pedaço de pau, um pedaço

de osso para acertar na cabeça do outro. Quer dizer, o seu

saber transformado nos trouxe até aqui. Daí, do ossinho até a

nave espacial tem a tecnologia, tudo é produto da Ciência. Aliás

o pessoal do Paraná foi muito feliz em colocar um estilingue no

cartaz para chamar o seminário.

Enfim, todo mundo tem que estar discutindo isso, a

Ciência e Tecnologia como instrumento de intermediação entre

a espécie humana e a natureza, como uma forma de saber.

Algumas pessoas começaram a perceber a importância disso

Revista da ADUEL

Setembro de 2003

Página 35



Revista da ADUEL

Setembro de 2003

Página 36

Com o excesso de
especialização,
acabamos sabendo tudo
de nada, e temos
esquecido da construção
desta compreensão

quando começaram a resgatar a obra de

Newton. Aliás, várias universidades estão

fazendo a tradução dos princípios de

Newton. E o princípio de Newton não é

aplicar as Leis de Newton, ao contrário,

ele observava as relações humanas com a

natureza para ter algum mecanismo que

levasse a produzir mais para atingir gente.

No entanto, até isso a gente deixou para

trás, até mesmo nas nossas áreas, imagine-

se nas demais.

Então é pre-

ciso discutir e ter

muito claro, qual é

a forma de saber

que vai levar à

possibilidade mí-

nima de nós termos

condição de so-

brevivência en-

quanto espécie,

isso sem falar das

demais relações que nós vamos estabelecer

no processo. Mas se a gente não se

mantiver nem enquanto sobrevida, aí não

adianta falar do resto. E isso é um dado

crucial, sem alimento, vestuário e local

para morar, estamos todos, com certeza,

sem a menor chance. E é nessa linha que

temos de entender as coisas.

Outro ponto a ser superado é a

nossa incapacidade de discussão. Como

se ele não tivesse um contexto e outras

implicações, e aí fica um bate-boca: ele é

bom ou ruim? Atende ou não atende

meus interesses? Eu posso ou não posso

fazer a minha empresa? Temos perdido a

capacidade de perceber onde as coisas se

inserem. Talvez pelo excesso de

especialização que o mundo do trabalho,

o mundo do capital impôs à formação das

pessoas, a gente acabou sabendo tudo de

nada, que é o excesso da especialização

e temos esquecido da construção desta

compreensão e aí as coisas tornam-se

inclusive de natureza pessoal. Acaba se

transformando em jogo de força pessoal,

e não tem discussão, e não é isso que se

pretende fazer.

Por exemplo, quando a CAPES

lançou o PQI (Programa de Qualificação

Institucional), o pessoal passou correndo,

que nem maluco, em março e abril atrás

de montar seus PQI´s, aquele que

substituiu o PICDT (Programa Institu-

cional de Capacitação Docente e Técnica).

E não discutiu o que era e para que servia

o PQI. Quando não serve para nada, não

refresca nada, não melhora nada... Isso,

de novo, sem entrar nas mazelas da

Capes, mas enfim, nós tínhamos um

caminho, e o que fizeram? Desmontaram

o caminho, o que ele tinha de positivo e

colocaram nada no lugar. Ou pior,

colocaram uma coisa que desmonta. E

enquanto isso, em vez de discutir, fomos

preencher os formulários da Capes.

Estamos passando por várias univer-

sidades tentando estimular as pessoas a

fazerem seus GTs de Ciência e tecno-

logia para que a

gente possa che-

gar a uma pro-

posta no âmbito

do nosso sindi-

cato. Assim como

existe a proposta

do ANDES para a

Universidade bra-

sileira, o Caderno

2, atualizado em

96 com ampla participação. Agora é a

mesma coisa, nós temos que ouvir, temos

que chegar a uma construção a partir do

que vai se dando nos diferentes locais.

Temos de praticar autonomia a partir de

nós, na Universidade.

Não dá para fazer discussão de

Ciência e tecnologia descolada da

disponibilidade de recursos naturais

energéticos no mundo. Não há a menor

possibilidade de fazer isso, até por que

ninguém faz dessa maneira, nem as

estruturas de poder estão montadas

diferente disso. A Organização das

Nações Unidas está montada em cima

disso, o Banco Mundial também e

departamentos são montados em cima

disso. Por causa disso a ONU tem a

Unesco, a FAO, a Unicef, a Organização

Internacional do Trabalho, a Agência

Internacional de Energia, ou seja,

instâncias políticas que tratam de coisas

concretas. As estruturas do poder mundial

estão assentadas na garantia de

disponibilidade de recursos naturais para

os cinco paises ganhadores da primeira

guerra, de modo que ninguém com-

prometa o arbítrio deles negociarem ou

elegerem o presidente de outro país, para

garantir a manutenção e o fluxo da matéria

prima que eles não tenham nos países de

origem. Não há caso diferente disso. E o

marco mais importante - todos devem se

lembrar - foi a invasão de Israel ao Egito,

no final dos anos 60.

Quando aflorou na década de 70

uma organização mundial que tomava

conta de uma das matérias primas básicas

de maior estrutura de poder que existe

que é a de energia, a OPEP, verificou-se

com isso que nós estávamos em um

mundo com distribuição assimétrica de

recursos naturais. Até porque os recursos

naturais não seguem uma configuração

geopolítica, portanto havia países,

potências econômicas e militares onde

recursos naturais que eles demandavam e

continuam demandando até hoje não

existem disponíveis naquele espaço

territorial de seu controle. E eles vão ter

de buscar em outro lugar. Com a guerra

do Yom Kippur em 72 isso vai ficar mais

marcado. Em uma dessas conferências

promovidas pela Unesco em área de

Física de alta energia, na área de geologia,

no congresso mundial de geologia em

Paris em 80, surgiram novas tentativas

de construção de outras OPEP’s: do

chumbo, do estanho, etc. Para começar

a fazer um controle internacional sobre

isso. Obviamente que os países que

dependiam disso, principalmente EUA,

França, Inglaterra, Itália, Canadá,

começaram a reclamar, não concordaram.

E, começaram a fazer uma reorganização

em escala mundial quer seja da pesquisa

científica e tecnológica, que até os anos

80 eram condicionadas ou direcionadas

fortemente por essas duas áreas, de

mineração e energia. Os programas da

Unesco eram dessa ordem, eles só

mudaram nos anos 90 para geosfera e

biosfera por conta das questões ambientais

que explodiram, mas até então não era

dessa maneira, era pesquisa no fundo

oceânico, ou pesquisa dentro do

continente para buscar recursos minerais

explicitamente e bacias de petróleo. Isso

modificou, armou toda a estrutura dos

CNPq´s de diferentes países e a gente vê

isso claramente se pegar os dois PBCTs

(Programa Básico de Ciência e

Tecnologia). Tudo atendendo a essas

demandas, essas construções, e é desse

jeito que a coisa vai caminhar até chegar

aos nossos tempos mais recentes, onde,

numa obra de engenharia política

fantástica, para garantir que países como

os EUA, que dependem de pelo menos

25% dos principais metais, para que sua

indústria funcione, ele tem de buscar

fora, em 100% porque ele não tem

cromo, platina, prata, titânio, itérbio,

enfim. E tem petróleo para 5 anos, e os

outros países não têm nada de petróleo

(Japão, França...).



Não dá pra fazer a
discussão de Ciência e
Tecnologia descolada
da disponibilidade de
recursos naturais
energéticos no mundo

O último Ministro da Tatcher, o

senhor Alan Waters, antes de ser ministro

da economia, foi consultor, Há um

relatório que ele faz para a Inglaterra em

que ele diz explicitamente como as dívidas

externas do México e do Brasil poderiam

ser pagas. E, no caso do Brasil, ele diz o

seguinte:  “o Brasil poderia pagar sua

dívida externa, cedendo parte do subsolo

do Mato Grosso para a Inglaterra”. Não

é por acaso, que se formos ver os pedidos

de pesquisa mineral existentes no Brasil

até agora, e agora está mais grave, a

quase totalidade do subsolo do Mato

Grosso é requerida por empresas

multinacionais. E, a principal é a antiga

Britsh Petróleo.

Antes da emenda constitucional n
o

1, que transforma todas as empresas que

estão no Brasil em empresas nacionais,

portanto com o mesmo direito, e caráter,

era obrigatório que a maioria acionária

fosse nacional, como no México, nos

EUA, de forma mais dura no Canadá e

Austrália. No Brasil 51% do capital tinha

de ser nacional e nessa área o parceiro

deles era o grupo COMAR, formado

pelos grupos Roberto Marinho, Monteiro

Aranha. Essa empresa chamada COMAR

tinha 75% de recursos do Finam, Fundo

de recursos da Amazônia, portanto

recurso público, 10% deles próprios e o

restante captavam na bolsa. E eles faziam

a ponte com a Britsh Petróleo para a

retirada de cobre, chumbo, zinco

brasileiros. O grupo Roberto Marinho e

alguns bolivianos

do outro lado (na

Bolívia, da calha

dos Andes até aqui

o território brasi-

leiro).

Isso é pra

situar, não é uma

briga solta, o Bush

não está lá batendo

no Iraque porque

o pai dele foi ofendido pelo Saddam

Hussein. Pode até ter esses desvios de

comportamento e de informação, mas,

não é por isso, obviamente, que ele vai

jogar bomba na cabeça do outro. Nem

foi por isso que ele jogou bomba na

cabeça do Bin Laden. O Afeganistão está

no caminho do sul da antiga União

Soviética das reservas petrolíferas e de

gás. E, ao sul da capital do Afeganistão

têm reservas consideráveis de cromo,

que os EUA não têm. E, ao norte, outros

depósitos de minerais de interesse. Eu

estive na faixa de Maida uns dias antes de

os russos chegarem ao Afeganistão, ao

sul de Cabul. Então não foi só para jogar

bomba no Bin Ladem, tanto é que o

inimigo feroz que eles tinham, o

Paquistão, porque era administrado por

ditadores, com dívida externa de quase

60 bi, era alvo americano. Mas, como

eles tinham que passar por cima eles

deram um jeito rapidinho, 60 bilhões

para o Paquistão, zeraram a dívida.

Deixaram mais uns milhões para os

paquistaneses fazerem suas bombas para

jogar na Índia, logo a questão da Caxemira

foi retomada. E por isso eles puderam

passar pelo espaço aéreo. Então ou

negocia, se tem alguém disposto a

negociar, ou toma, fazendo guerra, ou

de uma forma mais sofisticada, como tem

feito há 8 anos aqui no Brasil, (10, na

América do Sul) elege o presidente do

país.

Da mesma

maneira, na reu-

nião no Canadá da

Conferência Mun-

dial de Energia, em

86, também foi

explicitado con-

cretamente, pelos

países do G7,

vamos deslocar a

guerra do Golfo

para outra região. O Golfo tem um

espaço de tempo de petróleo a ser

consumido e nós temos que buscar outras

alternativas. E essas outras alternativas se

referiam às florestas tropicais, parte da

África, com pouco sudeste asiático e

aqui, para pegar o óleo do dendê,

esterificar o óleo, filtrar, que nem o

diesel.

O governo brasileiro, depois que o

FHC assume, vai fazer uma reforma de

estado onde todas essas iniciativas e

montagens vão estar juntas. O estado

brasileiro foi picotado em três blocos. O

bloco chamado infra-estrutura, onde se

concentravam as estatais de mineração,

energia, tratamento de água, te-

lecomunicações, estradas. Outro

agrupamento eles chamavam de setor de

Educação, Cultura e Saúde, hospitais

públicos, museus, Universidades,

Institutos de pesquisa associados do

CNPq. E o terceiro bloco que eles cha-

mavam de funções típicas de estado,

Ibama, Funai, Polícia federal, etc. Em

todos os casos foi feita a privatização ou

a terceirização de serviços. De cabo a

rabo, de ponta a ponta. No caso das

Universidades Federais os serviços de

secretaria, informática, segurança, ban-

dejão, limpeza estão todos terceirizados.

E as carreiras todas colocadas em extinção.

No Mato Grosso do Sul, como a

universidade é mais recente, ela já foi

criada assim. Aqui eu acho que ainda há

diferenças, mas vai pegar todo mundo.

Vão se constituir novas formatações

jurídicas para essas entidades. O setor

intermediário, eles provocam a sua

transformação nas chamadas obrigações

sociais. Dentre outras, existem aquelas

que não se transformaram ainda, mas

começam a dar o exemplo e forçar a

barra; o próprio Ministério de Ciência e

tecnologia financiou uma excrescência

na Amazônia, e uma outra agora dentro

do Ministério de Ciência e Tecnologia,

chamado o Centro de Gestão e Estudos

Estratégicos. É uma organização social,

administrada entre outros pelo Baeta

Neves, portanto do pessoal do MEC. É

importante a gente ter claro, porque a

maneira tucana de governar é que todo

mundo pode contribuir com todas suas

sugestões, “desde que o projeto ou lei

final seja o meu”. Como eles não

conseguiram fazer as coisas pelo

Ministério da Educação, vão tentar fazer
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No contrato de
privatização da energia
elétrica está previsto
um lucro livre, líquido
de 10% anual

pelo MCT, para pegar as

federais. Então eles criam e

obrigam a fazer as orga-

nizações sociais. Esse Centro

de Gestão é a secretaria

executiva dos fundos seto-

riais. É também responsável

pela definição de pesquisa na

área, de o que vai ser pesquisa

tecnológica, o que vai ser

feito, onde vai ser feito. Quem

quiser tem que se juntar a

eles. É só entrar no site. Se

tem uma coisa ótima nesse

governo é não esconder nada

das pessoas o que ele vai

fazer, o problema é que

ninguém acredita que ele vai

fazer o que ele diz que vai

fazer. Só que ele faz, é só

entrar no site, é explícito. É

importante a gente ler.

Foi um processo terrível,

foi de entrega, mesma, com

o processo de privatização e

não rendeu mais do que 78

bilhões de dólares. Foi o que

entrou efetivamente para o

governo federal, 78 bilhões

pela privatização de tudo. Se

nós considerarmos que foi o BNDES que

financiou, deve ter entrado bem menos.

O que se fez? Privatizaram, como

todo mundo sabe o setor de infra-

estrutura, como é que passaram a ficar as

gestões destes setores? No setor típico de

estado ainda não

conseguiram im-

plantar nada, por

resistência de luta

dos servidores e

entidades. Tentam

criar agências exe-

cutivas, tentaram

aprovar uma Me-

dida Provisória

para acabar com a

FUNAI e criar uma agência executiva

para matar os índios. Estas são formas de

a administração ser feita via interesse

privado das funções típicas de Estado. Se

nessas funções se admite isso, até mesmo

no campo da segurança, o setor

paramilitar formal, as guardas de se-

gurança tem mais armamentos do que a

polícia oficial. Na área de infra-estrutura

é que foram criadas as chamadas agências

reguladoras. ANP, Aneel, a da água que

está saindo. Essas agências fazem o

“controle” do operador nacional da água,

da energia elétrica, e coisas do gênero.

Da energia elétrica vocês podem ter

acompanhado, se der o trabalho de ir até

Itaipu para ver as condições que estava

Itaipu na hora do pico do apagão, não

precisa contar mais

o que estava acon-

tecendo. Tinha

água passando por

cima do reserva-

tório tanto aqui

como lá em Tucu-

ruí. No caso dessas

agências todas, é

importante citar

para entender os

fundos. Os contratos de privatização

levaram junto, no caso da energia elétrica,

em contrato a garantia de lucro livre,

líquido de 10% anual. Isso está no

contrato.

No caso das Universidades ficamos

nós com as organizações sociais. O estado

é configurado, a administração pública

com agências executivas, organizações

sóciais e agências reguladoras. Segundo

o próprio presidente da Finep afirmou na

feira de inovação tecnológica, que

aconteceu entre os dias 30/07 e 2/08 em

São Paulo, essas agências não têm dinheiro

para passar para os contratos que já fez

de fundos setoriais. A mesma coisa ocorre

com os outros fundos. O estado brasileiro

é configurado dessa maneira para atender

aos interesses do capital. Aliás é dito isso,

com todas as palavras, no texto publicado

em diário oficial, do avança Brasil. Para

atender mais ainda essas demandas, a

primeira ação do Ministério de Ciência e

Tecnologia foi mudar a forma de gestão

da Ciência e Tecnologia no Brasil.

Deveríamos estar pensando se isso é

compatível com o que pensamos sobre

Universidade. E eu estou me reportando

ao documento que nós temos construído,

senão teremos de construir outro de

proposta para Universidade brasileira.

Deveríamos estar pensando se Ciência e

Tecnologia são compatíveis no mesmo

ministério? Independentemente das fortes

aproximações que têm, também há uma

distância que os separa. E onde é que há

essa interlocução? Exemplos mundiais

mostram que se ficar em outro lugar é

mais interessante. Se a Ciência e

Tecnologia dentro da universidade, da

forma como nós entendemos uni-



Nós produzimos três
vezes mais do que
podemos comer, mas a
população brasileira
passa fome

versidade, como centro de ampliação dos

horizontes de liberdade, de compreensão

das relações humanas, de compreensão

das relações humanas com a natureza, de

amplificação da capacidade dos órgãos

sensores humanos. É compatível a forma

que nós construímos este conhecimento

com a forma que é construída a inovação

tecnológica? Veja bem, um professor que

não publica, pau nele. Não é essa a regra?

O CNPq diz, se não produzir três artigos

por ano indexado no ISI, fora. E se

publicar inovação? Sem patente, sem

ganho, sem retorno? O objetivo é outro.

A inovação tecnológica é para ganhar

dinheiro, é para obter maior taxa de

lucro. Aliás, durante a feira em São

Paulo, nenhum empresário deixou isso

de lado, foram mais claros que o próprio

ministério. “Vamos parar com essa novela.

Nós vamos fazer inovação tecnológica

para ganhar dinheiro e pronto, acabou.”

E aí nós fazemos isso dentro da

universidade, como é que fica? Se é dessa

maneira vamos ver a seguinte situação,

os alunos vivem reclamando, mais do que

no nosso tempo (a gente dizia que os

professores não entregavam o pulo do

gato), parece agora que tem professor

que não está ensinando nem qual é o

gato. Diante da iminência de ter uma

patente na mão para ganhar dinheiro eu

acho pouco provável que eles ensinem,

mas quem sabe? O exemplo de

Pernambuco mostra o quanto é

complicado ficar com eles. Lá, gerou-se

na informática a Neurotron, dentre outras

empresas, usando o espaço da

Universidade, dinheiro na Universidade,

uma fundação dentro da Universidade,

uma dessas excrescências e mais uma

ONG chamada Cesa.

Nós temos que discutir de forma

clara se nós queremos isso, porque isso

modifica a forma de construir co-

nhecimento. Num lugar, o conhecimento

publicado, nem só deve ser publicado, o

pressuposto é, a gente está construindo

um conhecimento que deve ser patrimônio

da humanidade, esse é o nosso

pressuposto. O Bush pai deixou claro

isso na conferência do Rio, quando ele

dizia claramente: “as florestas tropicais

são patrimônio da humanidade”. Ar, todo

mundo tem de respirar, e o conhe-

cimento? Não, o conhecimento tec-

nológico é de propriedade das empresas.

O Bush filho está tentando executar o

que o pai ensinou, não resta dúvida. Estes

pontos estão dentro da Universidade,

tem outros modelos, onde é que se faz

essa interposição? Porque também onde

fazer? No centro de pesquisa das estatais?

Esses foram retirados do circuito. E o que

são os fundos setoriais? Fundo de

mineração, mas para quê? A Vale do Rio

Doce, os patrimônios que nós tínhamos

minerais foram vendidos, exceto urânio e

radioativos. Mas o fundo é de mineração.

Fundo de petróleo, CTpetro, mas é para

acabar com o monopólio, então para quê

fundo de petróleo? Telecomunicações,

não estão privatizando tudo? Aliás nós só

temos 25% de controle do capital

acionário das telecomunicações no Brasil.

Com a falência da Globo, que vendeu um

pedaço dela aqui, 75% do controle das

teles está nas mãos estrangeiras. Água,

que passou a ser um produto não re-

novável e agora é mercadoria, aí tem o

fundo de recursos hídricos. Outro fundo

é de agronegócios, estranho por que não

fazer pesquisa para resolver os problemas

da população bra-

sileira. Passa fome

a população brasi-

leira? Passa, do

contrário não havia

toda a violência

que existe, mas nós

produzimos três

vezes mais do que

nós podemos co-

mer. E agora? En-

tão que pesquisa é essa? É aquela da

nanotecnologia, para fazer degustação

eletrônica do vinho? É lindíssimo, sem a

menor sombra de dúvida, com a

nanotecnlogia você consegue medir as

papilas gustativas com sinais elétricos,

mecânicos... Provador de cachaça tá fora,

provador de café, fora. Mas o que isso

interessa para a sociedade brasileira? Tem

mais café do que a gente pode tomar e

tem gente que não toma nada. E aí? Estou

falando de coisa concreta. Material de

construção talvez seja o que mais tenha

para tudo quanto é lado. Em geologia a

gente costuma dizer, qualquer barranco

é dinheiro, no mínimo vira aterro, ou

tijolo, ou telha. Em países tropicais é o

que mais tem, e tem um monte de gente

na rua. Pasmem os senhores, o MCT,

para tentar cooptar a área de construção

civil está vendendo como nova tecnologia

fazer aquelas casas pré moldadas de

areião, coisa que todo mundo sabe. Então

temos que fazer essa pergunta, como fica

isso daí, dentro da Universidade?

Mas há muita empolgação com a

perspectiva do dinheiro. Vejamos. De 99

para cá, os números apresentados lá na

Unifor, na feira pelo Cemps, centro de

pesquisas da Petrobrás, que está dentro

do fundão, é infinitamente inferior ao

que a Petrobrás sozinha, via Cemps

aplicava nas Universidades. Por exemplo,

na geologia da UFPR, e sem perguntar

para que, a não ser para exigir que

melhore o curso de geologia. No caso da

UFPR nem curso de geologia de petróleo

tem lá dentro. Ainda assim, tem a agência

nacional de petróleo que decide qual vai

ser a pesquisa do fundo setorial CTpetro.

Está claro no edital, está claro na função,

e, no entanto as estatais faziam isso sem

perguntar. Em Ouro Preto, em 85, cerca

de 15 milhões de dólares, da ANFOPE

foram para o curso de geologia, a única

coisa que eles pediram: que uma linha de

pesquisa da pós-graduação fosse em

geologia de reservatório. Que a

Universidade fi-

zesse seleção nessa

área e garantisse

cinco vagas para a

Petrobrás, mas

estes cinco teriam

de passar pelos

critérios que a

Universidade esta-

belecesse. Foi as-

sim em vários lo-

cais. A vale do Rio Doce fez isso com

várias Universidades, a Unicamp dava

aula em Carajás, a turma de ecologia ia

ter aula em Carajás, pago pela Vale. O

Cepel, centro de pesquisas em elétrica

tem uma coisa, o CPQD da Embratel,

mesma coisa. Os recursos dos fundos

setoriais é bom lembrar, eram muito

maiores, e sem essa coleirinha do que as

instituições vão fazer. Isso sem contar os

programas anuais que quase todas elas

tinham de levar o professor lá para dentro

da empresa, todas. No caso da Petrobrás

levavam com bolsa, passagem, estadia

pra você, mulher, filho. Não tem desculpa,

vai conhecer por um mês, dois meses

toda a linha de petróleo, e a mesma coisa

acontecia no Cepel, etc. Então fabricado

os fundos setoriais, muita gente nova,

muita gente esquecendo das coisas, um

universo e um clima favorável para tentar

impor as coisas e aparecem os fundos

setoriais. E agora com o Centro de Gestão

com Baeta & Cia para dizer se vai ou não
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Com o contrato
dos  servidores federais
sendo regido pela CLT,
consagra-se o
descompromisso
do Estado

vai. Então é uma ficção científica.

No caso do fundo verde-amarelo,

eles alocaram 140 milhões para um

período de dois anos, o ano passado e

esse. O do ano passado até agora não foi

liberado e o desse até agora nada. Desses

70 milhões por ano, se a gente considerar

o número de Universidades federais, não

dá para nada, um milhão para cada uma.

Isso é fantasia, e ainda assim não foi

liberado. Todo o programa vai sendo

assim, muito bem articulado, além de

terem entregue o espaço o dinheiro, a

pesquisa ainda deve ser feita para melhorar

a situação deles, das empresas, e isso está

em editais. E o edital vale para todos.

Podem participar as Universidades

públicas que deverão ser representadas

por suas organizações sociais, pelas suas

fundações de apoio privadas, isso é um

câncer generalizado. Segundo, poderão

ter acesso as organizações sociais, então

você transforma a Universidade em

organização social, cria uma fundação

de apoio e isso é

suficiente para

colocá-la dentro do

modelo. Como há

resistência interna,

três pessoas aqui

podem fazer uma

fundação de direito

privado, isso é o

suficiente para

registrar em cartó-

rio, para o reitor fazer isso, é mais fácil

ainda. E não precisa nem transformar

mais em organização social, faz um

acordo com o CGE e usa um tripé

organização social � CGE, Fundação de

apoio � Universidade (que nesse caso

não tem mais nada de Universidade).

Essa situação é a que vem sendo

armada, montada, construída, e isso vem

para todas as áreas, via emendas

constitucionais... Se não chegou as

estaduais do Paraná ainda vai chegar, se

não resistirem. A emenda constitucional

19 acaba com o salário, cria-se a figura

de subsídio, que pode ter, pode não ter,

pode ser maior, menor. Mas salário não

pode, teria de mexer mais na constituição.

Aquilo que vai ser o subsídio recebido no

final do mês, desde que ele esteja em

regime celetista, com todas as

flexibilizações do regime CLT. No âmbito

federal (Mato grosso e Ceará, os tucanões

assumiram o subsídio) eles chamaram de

regime de emprego público, então nós

teríamos, todos os servidores públicos

federais, passaríamos a estar regidos pela

CLT, mas receberíamos subsídios. E a

carreira ficaria em extinção. Isso também

pega os aposentados, porque pela

aposentadoria também muda tudo e eles

estariam em extinção. Então não sobra

ninguém, e eles dizem não mexem em

direito adquirido, só não dão mais

aumento.

Peguem a constituição, e vejam a

emenda 19 e vocês terão clareza disso.

Eles acabam com férias, com todo regime

que está lá feito. No lugar, organização

social, emprego público, fundações de

apoio. Com isso, consagra-se o

descompromisso estatal em financiar a

Cultura, Saúde e Educação. O “modelito”

do banco, não deixa dúvidas, no caso das

Universidades de qual é o critério para

essa montagem econômica. Isso vai

adequando tudo para o interesse do

capital, de forma muito explícita, é uma

pilhagem nunca antes vista no Brasil.

Logo no pri-

meiro ano do

governo Fernan-

do Henrique,

com chantagens

de todo jeito,

inclusive dele, de

setores da im-

prensa, da comu-

nidade acadê-

mica, do então

presidente da SBPC, é público, ele deu

depoimento numa CPI dentro do

Congresso Nacional da famigerada Lei

nacional da propriedade intelectual. Nós

tínhamos, no mínimo, até 2005 para

discutí-la, pelas regras da Organização

Mundial do Comércio, recém criada em

94. A lei de patentes é conseqüência da

rodada no Uruguai, do GATT (Acordo

Geral de Tarifas e Comercio) Pós Yom

Kippur, depois que o Iraque perdeu do

Irã, naquela briga em que os americanos

financiaram Sadam para bater no Komeini,

e ele cansou de bater no Komeini e

resolveu bater nos americanos. Em 76,

na rodada do Uruguai, qual era a pauta

do GATT? A discussão da lei de patentes,

com ênfase na lei de produtos far-

macêuticos e agronômicos, imposta pelos

EUA, como condição para participar e

assinar eventuais resoluções da rodada

Uruguai do GATT. Óbvio, não estavam

brincando, pois estavam com dificuldades

crescentes de acesso a matérias primas e

uma OPEP afundando colocava eles em

situação delicada. Outros ameaçando

fazer outras OPEP’s. Eles percebem que

têm de reverter o quadro, afinal as leis

vigentes eram do século XIX, da

conferência de Berna, de Paris, com

algumas modificações nos anos 60. Uma

que regula desenhos industriais, nomes

etc, e outra que regula direitos autorais

de música, etc. É um controle concreto,

regulamentado. Em 94 o GATT termina,

vira Organização Mundial do Comércio

e estabelece uma série de normas. Dentre

outras, a lei de patentes. Foi dado aos

países, como o Brasil, prazo de até 10

anos para formular uma lei de patentes,

principalmente produtos farmacêuticos e

agronômicos. Claro, o que eles falaram

também no Canadá? Vamos deslocar a

guerra energética para onde tem energia

disponível. Energia disponível na forma

de biomassa, e outras coisas. O FHC, a

banda podre da SBPC, setores acadêmicos

e da imprensa, se engajam nessa

implementação da lei de patentes. O

Fernando Henrique sempre voltava de

viagem se fazendo de envergonhado,

por que era cobrado por não termos uma

lei de patentes.

Como surge essa famosa lei de

patentes? Essa lei de patentes tinha sido

encomendada anos antes para a OIPI,

Organização Internacional para a

Propriedade Intelectual. E essa lei foi

encomendada pelo Marcílio Marques

Moreira, Rubens Ricupero, o Lampreia e

o Piva. Por acaso um foi o último ministro

do Collor, o outro representante do

Brasil na OMC, outro ministro de relações

exteriores e o Lampréia também tem um

cargo do peso. Aí pegaram essa lei, o

texto da lei foi traduzido e submetido ao

Congresso Nacional. Sem tirar nem por,

do jeito que veio. E em maio de 95, com

um ano de governo tivemos a aprovação

da lei de patentes. Aquilo que o Luís Allan

lembrou que o Paulo Renato falou sobre

pacotes tecnológicos, o Bresser Pereira

falou na época das reformas, ele escreveu

um livro sobre isso.

Para se chegar na lei de inovação,

quando foi no ano passado, o MCT fez

a Conferência Nacional de Ciência e

Tecnologia (em setembro de 2001). Óbvio

que de participação, essa conferência

não teve nada, teve alguns agrupamentos

regionais, alguns pesquisadores disseram

que nem mesmo o que eles sugeriram (no

caso do Nordeste) foi incorporado.



No atual cenário,
nossos recursos naturais
estão sob controle
externo ou já foram
vendidos

Fizeram o livro verde da área, e pós

discussão, o produto final seria o livro

branco, que ainda não saiu. Não foi

possibilitada a participação livre de

pesquisadores, professores, universitários

ou e qualquer outro setor. Nós solicitamos

formalmente ao MCT vagas para que os

docentes das Universidades brasileiras

participassem da conferência, mesmo

como observadores, e isso foi negado

com a justificativa de que não tem espaço

aberto para os professores participarem.

Alegaram também que os convites eram

pessoais do Ministro e da ABC, Academia

Brasileira de Ciência. E até a véspera o

Ministro não convidou ninguém, a

participação foi muito pequena e o local

era enorme. Foi uma participação

institucional, pró-reitores de pesquisa,

dirigentes de entidades científicas e muitos

empresários. Muito poucos conseguiram

mandar representação para lá, mas o

comando de greve, em Brasília conseguiu

participar. A conferência acabou sendo

um fiasco e não deu em nada. Aparece

então, um mês depois, o anteprojeto

dessa lei de inovação tecnológica. Depois

de novembro saiu do site e o ministro

garante que está pronto e que vai

encaminhar para o Congresso Nacional.

Até o momento não temos registro disso.

Com a lei de inovação tecnológica,

uma lei construída dentro deste cenário

de montagem do Estado, ninguém vai

fazer inovação tecnológica sobre coisa

nenhuma. A taxa de lucro é regra nesse

jogo. Nesse cenário, nossos recursos

naturais estão sob controle externo ou já

foram vendidos. Qual a política industrial

existente no país? Que interesses ela está

demandando? Os empresários estão

metendo a lenha faz horas nessa política

industrial. Se nós não temos essas coisas

definidas, nós vamos fazer inovação

tecnológica para atender que demanda

industrial brasileira? Vai atender dentro

da indústria brasileira, a transformação

de qual recurso natural?

Em que momento, nas universidades,

esta questão está sendo discutida? Em

que momento tem se discutido nas

Universidades política industrial,

formação de pessoal, disponibilidade de

recursos naturais e a inovação tecno-

lógica? O Cade, Conselho de

Administração e Desenvolvimento

Econômico, tem discutido há mais de

dois anos, a desregulamentação das

profissões. O Cade está fora do MEC, do

MCT, está lá no

Ministério do

P l ane j amen to .

Então você vai

fazer inovação

tecnológica para

quem? Para a EBT,

Empresa de Base

tecnológica, para

professor virar

professor Pardal,

brincar de fazer pesquisa. Aliás, a grande

cobrança, em São Paulo, no Fórum de

Inovação Tecnológica é quanto isso

representa do PIB. Eu duvido que uma

empresa que se baseie em trabalho de

estudantes tenha futuro, não que

estudantes sejam ruins, mas dificilmente

agüente a concorrência de uma pequena

empresa minimamente capitalizada. Os

números não chegam a 2% do PIB,

segundo a própria FINEP.

Nós vamos desmontar toda uma

estrutura, implementando as orga-

nizações sociais, as fundações, essa

excrescência que ninguém consegue

explicar satisfatoriamente, com a

contratação sazonal e temporária de

professores para quê? Para colocar o que

no lugar? Em Pernambuco, este é um

exemplo emblemático, a Neurotec,

chegou-se ao seguinte requinte dentro

da Universidade, no curso de informática.

Modificaram o currículo, tiraram todas

as matérias que fazem o estudante pensar,

as básicas e princípios na área de

informática. É só “apertação” de botão

para os estudantes, cada agrupamento

de estudantes atua em uma empresa

tecnológica, ou em uma incubadora. Aí

eles transformaram um curso, os

estudantes não aprendem nada, para

atender a demanda dessas empresas, com

o apoio da Fundação de lá. O Ministério

Público foi em cima. Se não bastasse isso,

eles criaram uma ONG para intermediar

a Universidade e a Fundação. Não

contentes com isso, para ser mais auda-

ciosos, atender

mais ao mercado,

eles vão trans-

formar o Centro de

Recife, que foi

restaurado, num

Centro para colo-

car toda a me-

ninada, montar as

empresas para eles.

Antes que a

lei fosse aprovada, e eu acho que a

estratégia do MCT passa por aí, num

folder da UnB diz o seguinte “os

selecionados poderão contar com apoio

institucional, espaço físico, infra-estrutura

da Universidade. Além dos serviços

administrativos e consultorias em áreas

estratégicas”. Isso está na lei escrito desse

jeitinho, o professor pode se afastar da

Universidade por até 5 anos, para brincar

de ser empresário. É óbvio que ele tem de

passar para o regime celetista,

flexibilizado... Pode estar associado ou

não com empresa externa e usar o espaço

da Universidade, seu laboratório para

fazer dele a sua empresa. A Neurotec fez

isso, de forma explícita. Inventa no seu

último artigo, cria, uma nova bolsa de

valores, não tem a Nasdaq? Vamos ter a

Nasdaq tupiniquim. Agora existe a

possibilidade de transformar em

comoditie, patente, etc... Mas na

Universidade não tem que ter uma

carreira? Fazer curso? Nós é que

estabelecemos essa regra, e se a gente

acha que está correto, não tem que

mudar essas regras. Se alguém chega

com uma melhoria dessa garrafa e faz ela

sair mais rápida e mais barata, a

Universidade pode comprar a patente

dele, e pagar royalties para ele, e ele nem

precisa estar aqui dentro. Pode especular

na bolsa, tudo no texto da lei. Alguém

que não seja da Universidade também, a

empresa, pode usar a Universidade. Aliás

quer ver como é o edital? No Jornal do

Comércio, RJ, 26 e 27 de maio de 2002.
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A incubadora da Cope, da UERJ-

Friburgo, Federal Fluminense, Católica

do Rio... “O Plano de negócios deve

conter: que tipo de negócio você está

planejando? Que produto ou serviço você

vai oferecer, porque o seu produto vai ter

vez?” Óbvio vai ter de estar anexado a um

objetivo mercantil. E é muito difícil

sustentar que dá para mercantilizar e

universalizar ao mesmo tempo. A

universidade tem como objetivo

universalizar, o nome já diz. Quem são

seus clientes potenciais? Já tem até ONG

que pode ofertar o negócio. Isso é o que

vem dentro da Lei de Inovação

Tecnológica. Se o texto que for

apresentado, e tudo indica que será, ele

não só vai fazer o que o MEC não

conseguiu, as reformas que o governo

não conseguiu fazer via MEC, ele vai

fazer via MCT.

E isso é muito diferente do que se

tem reivindicado. No ano passado se

reivindicava: vagas para carreira docente

em regime jurídico único. Aqui vem, “o

professor poderá ser contratado em

regime diferente, celetista, flexibilizado,

ou ainda de forma sazonal e temporária”.

É o professor substituto que nós temos

nas federais que é um problema para a

Universidade.

Para fechar, o que pretende e quais

são os quatro objetivos principais da

ALCA? Primeiro, acesso aos recursos

naturais, está explicitado; segundo, lei

de patentes, para as quais os EUA, o

Japão e a União Européia conforme

denúncia da Abiquímica, estão agora,

decidindo lá o que é patenteável e o que

não é, e a patente que virá para cá.

Terceiro ponto, transformação de quinze

ítens dentre eles: transformação em

serviços a educação e a saúde, e o

último, moeda única, que ninguém

duvida qual é.

O fato concreto é, precisamos nos

mobilizar e fazer essa discussão, as

Universidades não estão fazendo isso,

ou não explicitamos. Não é nessa linha

que as coisas devem caminhar, pelo

menos nas Universidades públicas. Quer

seja em seu modelo de Universidade,

quer seja em sua pretensão de ensino,

pesquisa e extensão, não é isso que os

institutos de pesquisa têm preconizado.

E não é isso que nós dissemos também.

Como nós, o sindicato, não temos uma

posição formada, porque falta e temos

que ter, saber. A primeira iniciativa para

tentar fazer isso é se contrapor a essa

avalanche que o MCT vem fazendo,

porque na medida em que ele não põe a

lei, mas toma iniciativas no sentido de

tornar a coisa como fato vencido, e ele

tem feito isso, inclusive, financiando via

BNDES empresas de mineração

interessadas em pesquisar terras raras.

Nós temos 95% dos depósitos mundiais

de terras raras, metade, praticamente

nas reservas Ianomâmi, um pouco menos

da metade na região de Araxá e parte na

altura das anavianas  para cima de

Manaus.

Aí ele vem, arruma aquilo ali via

fundos setoriais, vai tentando ganhar os

setores empresarias, nesse particular a

FIESP e a FIRJAM já verificaram o que está

sendo proposto, não estão de acordo,

propõe modificações, não sei se serão

atendidas. Nesse sentido foi feita a Feira de

Inovação Tecnológica, e eles vão ter de

repensar, senão terão uma forte oposição

porque ninguém da Ambev, da Veg, da

Neurotec, do CTPD, do Cepel, ninguém

se mostrou favorável a esse tipo de coisa.

Eles deixaram claro para o governo que

não adianta ficar com esse papo de inovação

tecnológica, que eles querem é lucro.

Todos eles foram unânimes.




