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Não é fácil analisar com 
seriedade pronunciamentos de 
uma autoridade pública. Vá
rios fatores contribuem para is
so e, entre eles, influencia o fa
to de, geralmente, os discursos 
oficiais serem cautelosos e res-

\ vestidos sempre pela liturgia 
' do poder, infensa a definições 

claras e incisivas. O que muito 
se agrava quando o discurso 
trata de relações com outros 
países, e destinado a plateias 
no exterior. Por isso os que se 
debruçam sobre um texto ofi
cial buscam principalmente ler 
nas entrelinhas, examinando 
as ênfases e, sobretudo, as 
omissões. Agem, portanto, co
mo se tivessem ante os olhos 
um palimpsesto a ser decifrado. 

Essas considerações me 
ocorrem, t pelo contraste com o 
usual, ao ler o discurso do presi
dente José Sarney, no dia (34 do 
corrente mês, falando na Uni
versidade de Pequim sobre a 
firoblemática àtual da ciência e 
ecnologia no mundo. Discurso 

publicado na íntegra só por um 
ou outro jornal, e que ate agora 
não foi devidamente esmiuçado 
pelos grandes veículos de comu
nicação, certamente porque 
ainda não se deram conta do 

, significado das teses nele for
muladas para o desenvolvimen
to de nosso País. 

Qualquer um há de obser
var que, na fala presidencial, 
deparamos com uma avaliação 

completa e objetiva do papel da 
ciência e tecnologia neste final 
de século, quando se desdobra 
vertiginosamente uma trans
formação que modifica de for
ma irreversível o panorama 
das nações, divididas não mais 
entre ' ricos e pobres", mas en
tre "os que dominam o conheci
mento especializado e aqueles 
que não o dominam". 

Assim, com grande espe
rança, vemos nosso Presidente 
endossar e pontencializar, sem 
circunlóquios, as advertências 
que a comunidade científica 
brasileira há longos anos vem 
fazendo: se não os engajarmos 
no processo da revolução cientí
fica e tecnológica, se não "resis
tirmos às hegemonias", se não 
"rompermos os monopólios" 
nas áreas do saber e de tecnolo
gia de ponta, não teremos o fu
turo que desejamos. 

É certo que esse discurso do 
presidente Sarney não é fruto 
de um acaso. Essa tomada de 
consciência vem crescendo des
de o início dos anos oitenta em 
razão dos impasses na econo
mia brasileira. Criamos as ba
ses para a indústria nacional 
de informática. Um passo notá
vel foi a organização do Minis
tério da Ciência e Tecnologia. 
Nos últimos anos, o programa 
de bolsas de estudo ampnou-se 
consideravelmente, tornando-
se intocável mesmo quando, 
drasticamente, são reduzidos os 
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gastos governamentais. Sãov 
promissoras as iniciativas em., 
diversas áreas, como na Biotec
nologia e na Química Fina. 
Também algumas universidav 
des rompem com o marasmo e a'l 
rotina, e aperfeiçoam as ativi-^ 
dades de pesquisas. ~ 

Contudo, faltava uma gene-r-
ralização sobre o caminho para 
desenvolvermos ciência e tec-;P 
nologia no Brasil, e sentíamos $ 
a ausência de metas audaciosas 
para imprimirmos um salto de 
qualidade mesmo num quadro 
interno de dificuldades conjun
turais. Mas, acima de tudo, era 
reclamada uma diretriz de co
mo enfrentar, no panorama 
mundial, os interesses formidá
veis que pretendem sufocar .t 
nosso anseio de um lugar ao sol -j* 
no cenário das nações, para ga-£Í 
rantirmos ó progresso do Brasil 
e melhorarmos a qualiade de 
vida da maioria dos brasileiros. 

O discurso de Pequim, que — 
será reproduzido pela Revistai»» 
Brasileira de Tecnologia, do,*5 
CNPq, pretende responder aí*? 
tais questões. Daí podermos es-C^ 
perar que ele assinale o início"*' 
de uma nova etapa no equacio-:$ 
namento dos problemas davJ 
ciência e da tecnologia em nos
so País. 
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