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CARTASCARTAS

opinião RENATO
DAGNINO

uma versão preliminar de artigo pu-
blicado na Folha de São Paulo há duas
semanas, eu escrevi que discurso fei-
to pelo presidente Lula, em 13 de
março, no Inpe (Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais), não tinha
tido a repercussão merecida. Mas
teve: o recado nele contido parece ter
sido bem entendido por influentes
policy makers participantes do semi-
nário “O Brasil no século 21”, rea-
lizado 15 dias depois, na FEA-USP,
sob a coordenação de Delfim Netto.

Suas opiniões, que apareceram no
boletim da Fapesp sob o sugestivo
ainda que desgastado título de “Mo-
tores do Desenvolvimento”, si non é
vero, é bene trovatto, respondem nega-
tivamente à pergunta que fez o pre-
sidente: “...não está na hora da nossa
consciência assumir um compro-
misso, com este país, um pouco mais
além da nossa própria sobrevivên-
cia enquanto seres humanos e en-
quanto pesquisadores?”

Escolhi e cito seis delas porque mais
bem expressam as agendas (crenças,
posturas político-ideológicas e inte-
resses) dominantes na Política de
C&T atual. A agenda da ciência, de-
fendida pelos que querem manter a
orientação hegemônica até dez anos
atrás e a da agenda da empresa pri-
vada, dos que também no âmbito da
comunidade de pesquisa vêm tentan-
do legitimar-se por esta via.

De fato, embora se apresentem co-
mo únicas e conflitantes, elas se têm
mostrado negociáveis. E antagôni-
cas à démodé agenda do Estado (que
se mostrou compatível com a agenda
da ciência no período militar) e à
latente agenda dos movimentos so-
ciais (que ganha força com o discur-
so do presidente).

A primeira, é a de que a “publica-
ção de trabalhos em revistas de cir-
culação internacional é um grande
impulso para o desenvolvimento

Uma resposta ao discurso do presidente?

!Pinto de Moura
Parabenizo o repórter Clayton Levy pela reportagem

sobre o doutor Roberto Pinto de Moura, com o qual tive
a honra de aprender as primeiras lições sobre psicanáli-
se e Freud [“Um intelectual do divã”, edição 354]. Ele foi
realmente um ótimo professor e é uma pessoa extrema-
mente simpática e agradável. Para mim, será um prazer
ler seus trabalhos atuais e suas muitas histórias. Atencio-
samente,

Maria Cristina de O. Regina,
docente

!Xampus-1
Por que será que os órgãos que deveriam fiscalizar

esse tipo de distorção, não fiscalizam. Por que somos
tão enganados ou deixamos nos enganar, como demons-

tra a reportagem “Cabelos lisos, macios e brilhantes? Des-
confie” [edição 353]. Acho que isso já faz parte da nossa
cultura. São muitas as coisas que nos prometem e não
cumprem, cabelos lisos ou não. O interessante é que, mes-
mo existindo pesquisas sérias como esta desenvolvida na
Unicamp, continuam a nos prometer cabelos lisos, sedo-
sos, brilhantes e não sei mais lá o quê. Por que essas
pesquisas não são divulgadas abertamente, para que pos-
samos pagar preços justos? Precisamos saber o que real-
mente esses produtos podem nos oferecer.

Nilma M.N.Varjão da Fonseca,
bibliotecária do InCor HC/FMUSP

!Xampus-2
Achei muito interessante a reportagem sobre xampus.

Sempre acreditamos que os xampus que não fazem espu-

ma não prestam. Sempre optei pelos mais baratos e hoje
vejo que não errei. Gostaria de saber mais sobre esses
estudos. É importante que o consumidor seja alertado sobre
esses ‘milagres’ que nunca são cumpridos. Parabéns, pro-
fessora Inés Joekes.

Renata Queiroz

!Acidentes de trabalho – 1
Excelente a matéria sobre o livro do professor Thomas

Patrick Dwyer [“Uma nova visão sobre os acidentes de
trabalho”, edição 353]. Trabalho numa multinacional que se
preocupa muito com os incidentes. Eles são contados, inves-
tigados, planificados e acompanhados. Tenho alguma dificul-
dade em definir um “sistema” como “fator de trabalho” em
detrimento de “fator pessoal”. Definimos a gestão dos siste-
mas (que causam incidentes) como fruto da ação direta de

pessoas, razão pela qual o percentual de “fator pessoal” em
nossas análises permanece alto (80% dos casos).

Fábio F. Junto

!Acidentes de trabalho - 2
Excelente a matéria sobre acidentes de trabalho. Com

certeza, vou adquirir um exemplar do livro Vida e morte
no trabalho, do professor Thomas Dwyer.

Jair Frascareli

!Emprego
A reportagem sobre o emprego [“O novo mundo do

trabalho. O trabalho no novo mundo”, edição 354] des-
mistifica a lógica capitalista. O capital levará a humanida-
de para o fundo do poço bem antes do que imaginávamos.

 Gerson Matos

científico e tecnológico”. Ela contém
duas idéias crescentemente questi-
onadas, mas que continuam a ser
olimpicamente repetidos pelos par-
tidários da agenda da ciência”. Na
realidade, a publicação de trabalhos
é resultado e não impulso (ou cau-
sa) para o desenvolvimento cientí-
fico. E o desenvolvimento tecnoló-
gico, tal como tem mostrado a expe-
riência de vários países, tem muito
pouco a ver com a publicação de tra-
balhos científicos. Especialmente em
países periféricos como o nosso.

A segunda opinião é de que “na
origem histórica da universidade
está a necessidade de solucionar pro-
blemas da sociedade e de inserir no-
vos produtos no mercado...”. No-
vamente, dois equívocos. Quem
trabalha na universidade deveria
saber que nem na origem, nem na
missão atual da universidade cons-
ta “inserir novos produtos no mer-
cado”. Esta idéia tem sido vendida
pelos partidários da agenda da em-
presa que tentam orientar a Políti-
ca de C&T para o mercado usando
a falácia neoliberal de que isso con-
tribuiria para “solucionar proble-
mas da sociedade”.

Ligada a essa, uma terceira imputa
a culpa pela “falta de interação com
o setor produtivo” (por eufemismo,
a empresa privada) dizendo que ela
“... se tornou uma lógica própria das
instituições de ensino no país” que
“...não favorece a difusão do conhe-
cimento para solucionar problemas
econômicos ou sociais”. Como se o
nosso capitalismo periférico, depen-
dente e imitativo, que combina suas
faces primário-exportadora e subs-
tituidora de importações com uma
brutal concentração de renda, não se
caracterizasse por uma – economica-
mente racional – aversão à inovação
tecnológica. E como se “solucionar
problemas econômicos” fosse preo-
cupação da empresa. E mais, como se

os “sociais” pudessem ser resolvidos
mediante aquela “interação”.

A quarta opinião alega que “a uni-
versidade tem papel fundamental
para a criação do conhecimento,
mas, para que um produto ou pro-
cesso inovador sejam aceitos pelo
mercado, a pesquisa deve ser ... um
assunto dominado primordialmente
pelas empresas”. De novo aparece o
equívoco de limitar o papel da uni-
versidade pública (pois disto se tra-
ta) à criação do conhecimento para
satisfazer à agenda da empresa. Co-
mo se não houvesse outras agendas
de atores que contribuem mais para
a sua existência, que demandam so-
luções mais cientificamente origi-
nais e complexas e com maior impac-
to social e econômico para o País.

Ligada a essa, uma quinta salienta
que “precisaríamos de pelo menos
150 mil cientistas nas empresas para
transformar nosso conhecimento
em desenvolvimento econômico”.
Ela reitera uma potente solução de
compromisso entre as duas agendas
hoje dominantes: precisamos ofere-
cer mais mestres e doutores para sa-
tisfazer essa demanda do mercado,
de 150 mil.

Neste caso, há um mau entendi-
mento do que seja oferta e demanda.
Trabalham em atividades de P&D
nas empresas públicas e privadas o
equivalente a 3 mil mestres e douto-
res. Se esse estoque aumentar – ma-
gicamente – 10% ao longo deste ano,
haverá uma demanda adicional de
300; quando então a oferta de mes-
tres e doutores em ciências e enge-
nharias (que cresce 10% ao ano) será
de 30 mil. Essa relação de 1:100 mos-
tra o absurdo a que a desconexão
entre as agendas de nossa Política de
C&T nos têm levado. E o equívoco
que seria tentar equilibrar esse de-
sajuste acionando apenas aquelas
duas agendas.

Sobretudo num país que, como
ressaltou o presidente, “não fez as li-
ções da alfabetização, reforma agrá-
ria, distribuição de renda” e que, por
isso, possui agendas do Estado e dos
movimentos sociais a serem intro-
duzidas no processo decisório da
Política de C&T. Para que, entre tan-
tas outras coisas, a sociedade possa
aproveitar o investimento que rea-
lizou na formação dos seus mestres
e doutores.

Mas para que isso ocorra, é neces-
sário que a comunidade de pesquisa
de esquerda à qual eu me referi no ar-
tigo anterior se oponha à solução de
compromisso entre as duas agendas
hoje dominantes (da ciência e da em-
presa) que a sexta opinião alude:
“...quando empresas estrangeiras
têm interesse em parcerias com uni-
versidades brasileiras, além de seus
dirigentes procurarem entidades que
mais formam mestres e doutores, a
lista de publicações dos pesquisadores
é um dos requisitos básicos”. E que
se engaje na construção de uma Po-
lítica de C&T em que as “empresas
estrangeiras” não sejam o ator a ser
beneficiado à custa de uma competi-
ção sem sentido entre as universida-
des públicas e seus professores.

Concluindo, ressalto a distância
existente entre o que sinalizou o dis-
curso do presidente e a visão de al-
guns membros da comunidade de
pesquisa que, estranhamente, ape-
sar de sua fé na empresa privada e no
mercado, e do seu alinhamento ide-
ológico-político com forças conser-
vadoras, continuam influenciando
uma política pública chave para a
consecução das metas do atual go-
verno.

Renato Dagnino é professor do
Departamento de Política Científica e
Tecnológica (DPCT), do Instituto de

Geociências (IG) da Unicamp
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