


APLAUSO - Qual o papel cultural de uma universidade?

Pe. Pedro Gilberto Gomes - A universidade tem um

papel fundamental na geração de cultura, mas em primei-

ro lugar é necessário distinguir o que é cultura. Cultura não

é simplesmente manter uma orquestra e realizar shows,

por exemplo. É algo muito mais amplo. Até a tradição dos

jesuítas, que são responsáveis pela Unisinos, deve ser con-

siderada uma questão cultural. Então, sob esse aspecto,

podemos dizer que nossa universidade tem uma implica-

ção muito séria com a cultura. Ocorre que há uma série de

outros aspectos envolvidos aí: uma instituição comunitária,

como a Unisinos, tem de estabelecer prioridades de inves-

timento, porque nossos recursos vêm exclusivamente dos

alunos. E nossos alunos estão exauridos, estão falidos. En-

tão, manter programas de pós-graduação, manter uma bi-

blioteca como a que nós temos, manter um instituto que

faz discussões sérias são, para nós, atividades culturais. Ou

você faz tudo isso que eu citei ou coloca R$ 2 milhões por

ano numa orquestra - só numa orquestra. Além do mais, é

difícil encontrar fontes de financiamento.

Dedé Ribeiro - Na época em que trabalhei na Unisinos,

havia uma política institucional de não se buscar patrocínios.

Porque era objetivo da universidade manter suas atividades

culturais apenas institucionalmente. Mas é claro que em de-

terminado momento houve um confronto com a realidade

econômica, aí percebeu-se a necessidade de se buscar patro-

cínio externo. A orquestra é mantida dessa forma.

Wrana Panizzi - Acho que as universidades não podem

ser chamadas como tal se não estiverem profundamente

preocupadas com a questão cultural. E a cultura não se

expressa só num instrumento aqui ou acolá ou num apoio

a uma atividade aqui e acolá, mas quando permeia todo o

projeto acadêmico de uma instituição. Nesse sentido, o que

acontece com as nossas universidades? Além de estarem

caladas, acho que estruturaram uma relação profunda de-

mais com a questão profissional. É importante e funda-

mental que seja assim, porque afinal de contas nós temos

de preparar as pessoas para o mercado de trabalho, não

há a menor dúvida disso. Mas não podemos deixar de lado

- e estamos deixando - aquilo que faz uma instituição

educacional ser uma universidade. Está lá no nosso estatu-

to: a função da universidade é desenvolver atividades de

ensino, pesquisa e extensão. Porém, para mim, a grande

função, a maior atividade, a maior missão da universidade,

além de fazer com que o conhecimento avance, é trabalhar

a partir de três caminhos: tem de preservar valores da cul-

tura, da nossa identidade; tem de se comunicar com os

demais agentes sociais-, e tem de se antecipar ao futuro. Tem

de olhar para a frente. Nesse aspecto, a cultura tem um

papel fundamental. Mas, infelizmente, nós estamos dando

maior importância à formação profissional. Até porque o

mundo é competitivo e o mercado está aí para colocar exi-

gências cada vez maiores aos profissionais.

Walter Galvani - Acho que universidade, de um modo

geral, quer dizer exatamente isso: cultura. Essa é a sua

definição desde o século 11 e é exatamente esse modelo

que nós devemos buscar. Para que vocês tenham uma idéia,

eu estou no quarto ou quinto mês de trabalho na PUC e, por

enquanto, a minha tarefa tem sido de identificar as iniciati-

vas - que são muitas e que começam a brotar de todos os

cantos e de todos os campi - e também buscar os parcei-

ros para seguir adiante. Porque sem parceiros, como disse a

Dedé Ribeiro, é impossível manter qualquer tipo de ativida-

de. Não podemos simplesmente desviar recursos do cus-

teio da universidade. Precisamos, sim, de parceiros exter-

nos, pois a PUC também tem uma orquestra e essa orques-

tra evidentemente se mantém graças a uma séria de provi-

dências desse tipo. No nosso caso, ela tem um papel funda-

mental, porque ajuda a manter uma tradição de Porto Ale-

gre que é a operistíca. Se não fosse pela orquestra da PUC,

ninguém mais faria ópera na cidade.

Tiago Flores - Concordo que o papel da universidade não

se esgota no ensino, na pesquisa ou na extensão. Mas ele

também não se esgota, digamos assim, na cultura. Quando eu

aposto numa biblioteca, por exemplo, alguém diz: "Ah, mas

isso é para o ensino". Não é: uma biblioteca como a da Unisinos

é composta por obras raras e de alto valor cultural.

Pe. Pedro - Quando apresentamos a peça Bailei na

Curva, no projeto Sempre às Terças, desde às 17h havia

ônibus com escolas vindas de São Leopoldo fazendo fila na

porta do teatro. Então, coloco a seguinte questão: a univer-

sidade tem de ser aquela que realiza, tem de ser o sujeito

da história, ou ela tem também a responsabilidade de mo-

bilizar a sua comunidade para um projeto? Porque a sus-

pensão das atividades da orquestra gerou um grande mo-

vimento em são Leopoldo, da prefeitura, da associação co-

mercial, de empresários que antes nem queriam ouvir falar

na orquestra. Hoje todos se perguntam o que podem fazer

para manter o projeto. Essa também é uma função da

universidade, porque se ela tem visão cultural, se ela se

deixa permear pela cultura, ela sabe que tem a responsa-

bilidade social de fazer com que sua comunidade cresça e

busque alternativas para financiar projetos culturais.

Wrana - Aí há algo novamente paradoxal. Estamos sem-

pre lutando pela nossa legitimidade, estamos sempre ten-

do de dizer a que viemos. A cultura, no seu sentido mais

amplo, é formadora de identidades e de valores. Formado-

ra, inclusive, da própria nação. Ela exerce esse papel por

meio de diferentes coisas, como por exemplo uma orques-

tra. Nossa missão é manter a orquestra e, mais que isso, é

dizer a todos - prefeitura, associação comercial, empresá-

rios - por que razão ela é tão importante. Se não, as pes-

soas só vão se dar conta da importância da orquestra quando

ela deixar de existir. Outra questão importante é o proces- >



so de mundialização, que acaba afetando também a edu-

cação e a cultura - que se globalizam e se mercantilizam a

tal ponto de a própria Organização Mundial do Comércio

colocá-las num rol dos itens a serem regulamentados como

serviços comerciais. Já ouvi muita gente, inclusive quem tem a

responsabilidade de elaborar políticas públicas na área cultu-

ral, afirmar que nós temos de provar que a cultura tem um

valor econômico. Tudo bem se considerarmos que todas as

coisas devem gerar riquezas de diferentes tipos, mas quando

ela se mercantiliza dessa forma acaba ficando diferente. Ou

seja, passa a ser o apêndice de algo que não faz parte de um

projeto mais amplo. Esse, a meu ver, é o nosso grande desa-

fio: vincular ensino à cultura, pesquisa à cultura, de modo que

a cultura não se restrinja a ações isoladas e mercantis.

APLAUSO - As comunidades em geral entendem essa re-

lação entre ensino e cultura ou elas querem um ensino

mais voltado ao mercado de trabalho?

Wrana - De fato, estamos todos muito preocupados

com o mercado. Não vamos ser hipócritas dizendo que as

pessoas não querem ter um lugar no mundo do trabalho.

Elas querem e isso é mais que legítimo. Temos de fazer com

que as pessoas encontrem seu espaço no mundo do tra-

balho. Mas esse espaço não pode ser a única coisa da vida,

pois ela tem de ser inserida num projeto maior. Aí o debate

se complica. Porque sequer temos um projeto para o Brasil,

quanto mais para as universidades.

Galvani - Essa colocação é muito importante. É preciso

preparar as pessoas para ingressar num mercado que mu-

dou. Não existe mais o emprego tradicional, isso acabou.

Então, temos de estar mais bem preparados do que antes

porque a simples competição através de currículo não re-

solve mais nada. É aí que entra o fator cultural, ou seja, a

preparação que a pessoa deve ter adquirido na sua vida

acadêmica. A universidade pode, e acho que deve, interferir

nesse sentido. É algo parecido com a universidade em seu

início: preparar pessoas completas para que elas tenham

condições de interferir no mundo.

Dedé - Nas universidades, brota cultura de tudo quan-

to é canto. É preciso criar políticas, sistemas que amarrem

isso para não se perder, digamos assim, a diretriz institucional.

Wrana - Isso é superimportante, mas não é a realidade

que a gente tem. Não se consegue fazer isso. Há muitas

ações pontuais e, no fundo, a universidade é isso mesmo, é

esse lugar plural e heterogêneo que é pautado pela autono-

mia e se expressa em cada um dos campi e em cada um de

seus públicos. Dar organicidade a todas as manifestações

por meio de um projeto cultural é algo bastante complexo.

Dedé - Aí chegamos a outro ponto problemático: não

existem profissionais especializados e formados nessa área

de produção cultural, de políticas culturais, que teriam con-

dições de dar essa organicidade de forma técnica. A verda-



de é que não existe aula de produção cultural em curso

superior. Não existe, no Rio Grande do Sul, uma graduação

para produtor cultural, ou seja, para um especialista em

política cultural, isso é um problema grave porque todos

nós que estamos debatendo aqui somos pessoas que co-

nhecem o mercado cultural por imposição, porque esta

não é a profissão básica de nenhum de nós.

Tiago - Para mim, o problema começa muito antes. Con-

versando sobre as prefeituras que contratam a orquestra da

Ulbra, esses dias, me dei conta: quando havia o MEC (Ministé-

rio da Educação e Cultura) e quando não existiam secreta-

rias específicas para a cultura, ou seja, eram todas vincula-

das à educação, havia mais verba para a cultura. O MEC tinha

uma verba enorme, então, para financiar projetos em áreas

como música, artes plásticas. Havia de onde tirar. Hoje, as

secretarias que conseguem alguma coisa no âmbito munici-

pal são as de Educação e Cultura - não as de Cultura exclu-

sivamente. Para essas últimas, em alguns casos, as verbas

chegam a ser ridículas, coisa de R$ 20 mil por ano.

Dedé - Com isso não se consegue limpar os centros

culturais, quanto mais pensar em alguma política de ação.

Tiago - É ridículo. O que era para beneficiar um setor

acabou prejudicando-o totalmente. As leis de incentivo à

cultura têm culpa nisso tudo. Não se investe em projetos

culturais quando não há benefícios tributários.

Wrana - Esse sistema de financiamento complica as

coisas quando se busca fazer uma política cultural mais

orgânica. O financiamento acaba ficando à mercê da von-

tade de algum empresário, que investe sem maiores preo-

cupações de continuidade e sem uma política definida.

Pe. Pedro - Mas há aspectos indiscutivelmente positi-

vos neste contexto todo. As universidades conseguem fazer

bons projetos, sem dúvida. No interior, ninguém faz os con-

certos que as universidades fazem. Nós fazemos concertos

didáticos e arcamos com toda a conta, ninguém dá um

tostão para isso. Esse papel importantíssimo de acesso à

cultura são as universidades que estão fazendo. Respon-

dendo à pergunta inicial: as universidades estão cumprindo

seu papel cultural, sim, apesar de não terem apoio finan-

ceiro externo. A PUC, a Unisinos e a Ulbra têm orquestras.

Agora me diga: onde é que existe isso no Brasil? Ou mesmo

no mundo? Me diga qual é o lugar onde há isso? Eu não sei.

Tiago - Eu volto a insistir que o problema está nas

políticas culturais. Se você manda um projeto para o Mi-

nistério da Cultura, por exemplo, eles respondem que não

se encaixa nas diretrizes do ano. Então você manda um

e-mail perguntando quais são as diretrizes, para ajustar o

projeto. Aí a gente percebe que não há diretriz nenhuma.

Eu perco um tempão elaborando um projeto e não tenho o

mínimo de respaldo oficial. O erro começa aí, com o Ministé-

rio da Cultura, que não tem política alguma de apoio a

projetos culturais. É uma palhaçada.

Tiago - Então, o que está faltando nas universidades é

profissionalizar um departamento que diga: "Nós queremos

fazer isso, isso e isso". Ou seja: que estabeleça as políticas

culturais de acordo com os objetivos da instituição. E, a partir

daí, contratar os profissionais certos, para funções bem

especificadas dentro desta política de atuação.

Galvani - A PUC está tentando fazer justamente isso.

Mas o que eu percebo é que nem os órgãos do Estado têm

profissionais adequados para executar as diretrizes dos

governos. O que existe são cargos de confiança. Quer dizer:

o problema passa pelas prefeituras, pelos órgãos oficiais e

ingressa nas universidades. É um problema mais amplo.

Pe. Pedro - Se só temos os nossos recursos, e com eles

temos de escolher entre manter programas de pós-gradua-

ção e linhas de pesquisa ou manter uma orquestra, eu fico

sem muita escolha. Se suspendesse programas de pós-gra-

duação e linhas de pesquisa e mantivesse a orquestra, seria

linchado pela comunidade acadêmica! Já ouvi críticos dizen-

do que R$ 2 milhões por ano (o custo para manter a orques-

tra da Unisinos) é pouco para uma universidade, dá menos



de R$ 200 mil por mês. Por favor, né? É muito dinheiro.

Wrana - Quando a gente fala do papel cultural da

universidade, acho que poderíamos ampliar um pouquinho

esse leque, ver um pouquinho além. Por exemplo: esse pa-

pel pode se expressar num conjunto de atividades, que

pode ser uma orquestra, um grupo de teatro, um grupo de

dança etc, mas, se não houver uma política clara em rela-

ção à promoção e à preservação da cultura, nada disso

terá continuidade. É claro que é mais fácil fechar a orques-

tra, simplesmente. Mas quando se tem claro que a função

da universidade é fomentar a cultura, é ter um projeto

acadêmico amplo, aí a coisa fica bem diferente. Se existe

uma instituição que tem como função preservar a cultura

como identidade, essa instituição é a universidade.

Tiago - O problema é o seguinte: se a sociedade, essa

que paga o valor da mensalidade, não consome cultura,

não a considera importante, ela naturalmente vai cobrar

da universidade atenção para outras coisas. Então, é muito

complicado porque o maior problema é que nossa socieda-

de não consome cultura. Ela acha que não precisa.

Wrana - Mas aí é que acho que entra a nossa tarefa

educacional, de trabalhar para ampliar o universo intelec-

tual das pessoas. Cabe a nós dizermos que uma orquestra,

é uma necessidade vital, e não apenas entretenimento.

Pe. Pedro - É que há uma diversificação muito grande

na oferta de ensino universitário. O que nós estamos viven-

do no Rio Grande do Sul hoje, principalmente nessa nossa

região, é uma proliferação de pequenos centros que ofere-

cem cursos de graduação de dois anos a R$ 150 por mês.

Mas eles não têm bibliotecas, não têm laboratórios, não

têm nada. Junte a isso a crise financeira do Estado e tere-

mos, como nós, não um aluno que trabalha, mas um traba-

lhador que estuda. E ele depende do seu salário para pa-

gar a universidade. Nosso campus, por exemplo, é referên-

cia ambiental. Mas isso custa caro. Assim é difícil competir.

Wrana - Aparentemente, nas universidades, o ensino vi-

rou um grande negócio. Numa situação dessas, como é que

fica a educação, que tem uma função além de ser mera

qualificadora e de dar competência, que tem também a res-

ponsabilidade de dar informação e formar o sujeito? E como

você vai trabalhar com valores se os valores que estão aí são

ocultos? A minha esperança é que as pessoas, especialmente

os nossos jovens, não estejam mais se satisfazendo com a

mera questão profissional, que vai lhes dar um título. É claro

que eles jamais vão deixar de pensar nisso, porque eles sa-

bem que, se não fosse a oportunidade de ter um diploma e de

ter uma formação profissional, a gente não teria avanços na

vida. Mas eu acho muito bom quando alunos da Engenharia

me param, por exemplo, para dizer que querem discutir ques-

tões que dizem respeito também à Sociologia e à Filosofia e

que vai lhes permitir se movimentarem melhor no mundo que

está aí. Eu acho que é exatamente esse tipo de questão que

passa pelos nossos projetos culturais. É por aí que eles se-

rão valorizados, tanto na comunidade interna quanto na

comunidade externa. Por isso tudo, acho muito bom uma

comunidade discutir o fechamento de uma orquestra.

Wrana - É por isso que precisamos repensar nossos

projetos acadêmicos. Também é por isso que critico nossa

reforma universitária, que fala muito pouco ou quase nada

daquilo que é a essência. Outro dia, eu dei um curso numa

multinacional, e o diretor me disse o seguinte: "Esse robô

aqui, professora, substituiu não sei quantos engenheiros".

Perguntei qual foi o critério para que alguns dos engenhei-

ros ainda permanecessem ali, trabalhando. Ele respondeu

que ficaram aqueles com capacidade de pensar, que ti-

nham uma visão empreendedora, que tinham uma sólida

formação cultural. Essa é a essência para que você possa

ser um bom e competente profissional: um cara que pensa,

que observa o que está além do imediato.

Dedé - Não podemos tratar o aluno como cliente. Se

perguntarmos para a turma o que ela quer ouvir, vamos

investir em funk e pagode como projetos culturais.

Tiago - Não é só um problema dos alunos: você pode

contar nos dedos quantos professores universitários vão a

um concerto lá na Ulbra. o problema está na formação.

Wrana - Eu queria concluir dizendo que deveríamos co-

meçar a trabalhar com uma idéia de projeto mais orgânico nas

nossas instituições. As universidades, ainda que devam fazer

discussões bem amplas sobre isso, inclusive com o público

externo, devem pensar em estruturas para estabelecer políti-

cas culturais sólidas. Nosso objetivo não é dar ilustração às

pessoas. O desafio é como fazer com que a atividade cultu-

ral esteja associada ao ensino e à pesquisa. A universidade

se apequena quando não sabe o que fazer e quando não

sabe potencializar o que está acontecendo dentro de seus

limites. Para isso ela precisa ter coragem de se abrir, de se

expor. Que a universidade possa, com isso, participar mais

da construção de um projeto maior, que é a construção de

um país.
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