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Aos especialistas na historia da educac~ao interessa coletar as datas de fundac~ao das
universidades em diferentes pases, examinar em detalhe a evoluc~ao dessas instituic~oes.
S~ao dados importantes e e de esperar que as organizac~oes internacionais dedicadas a educac~ao, a ci^encia e a cultura obtenham e publiquem, se ja n~ao o zeram, essas informac~oes
s^obre as universidades em todos os pases da America Latina.
Seria possvel, assim, comparar ^esses dados com as informac~oes s^obre o sistema econ^omico d^esses pases e procurar obter uma correlac~ao quantitativa entre a economia, de
um lado, e a educac~ao, a cultura e a investigac~ao cient ca nesta regi~ao do mundo.
Os dados estatsticos con rmar~ao, certamente, que as universidades produzem essencialmente os pro ssionais, os homens de ci^encia e de cultura que s~ao exigidos pela sociedade a que pertencem.
Os pases da America Latina t^em estado, em geral, sob a dominac~ao econ^omica e
poltica dos pases avancados; inicialmente, das metropoles, Espanha e Portugal e apos a
independ^encia poltica, daquelas nac~oes que estabeleceram hegemonia no mundo ocidental.
A criaca~o das primeiras faculdades de ensino superior foi naturalmente orientada para
a formac~ao de bachareis em Direito { necessarios a resoluc~ao de con itos entre os componentes da elite dominante; de medicos { fundamentais para cuidar da saude e curar
as enfermidades dos latino-americanos ricos; de engenheiros civis { para construir seus
palacios e resid^encias, as obras metropolitanas.
Contudo, mesmo hoje em dia, o numero de graduados em medicina, nas diversas
especialidades da engenharia, em agronomia, n~ao e o que seria necessario para atender as
necessidades das populac~oes da America Latina. Esta constatac~ao e simples consequ^encia
do fato que os sistemas polticos e as estruturas econ^omicas correspondentes nos pases
da America Latina n~ao est~ao, em geral, implantados para atender as necessidades de suas
populaco~es, ao seu desenvolvimento econ^omico e cultural livre de submiss~oes a inter^esses
aliengenas. E^ ste e um fato bem conhecido mas que n~ao e su cientemente difundido e
debatido entre cientistas e, em particular, entre os fsicos.
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Ate a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento da pesquisa cient ca nos estabelecimentos de ensino superior e nas universidades n~ao alcancou express~ao socialmente
signi cativa na America Latina.
N~ao devemos, naturalmente, desconhecer os grandes homens de ci^encia que os pases
d^este Continente produziram, que constituem motivo de justo orgulho para nos outros e
gracas a cujos esforcos podemos hoje continuar a luta pelo progresso da ci^encia na America
Latina. Re ro-me, entretanto a investigac~ao cient ca excecutada por equipes su cientemente numerosas, nos diversos domnios da ci^encia e da tecnologia e em contnua interac~ao
com o desenvolvimento econ^omico dos nossos pases. Sob ^este aspecto, e de citario o
balanco das atividades das universidade latino-americas. E n~ao poderia ser outro o resultado esperado. A economia dos pases da America latina tem-se baseado em atividades
agrcolas, mineiras e industriais que n~ao exigiram, ate hoje, a formac~ao pelas nossas
universidades de cientistas e tecnicos de alto nvel, indispensaveis ao aperfeicoamento
contnuo dos bens produzidos, a invenc~ao, a criac~ao de novas ideias e mecanismos associados a um tal aperfeicoamento. Pelo contrario, os sistemas econ^omicos das nac~oes latinoamericanas baseiam-se em tecnicas estabelecidas nos pases desenvolvidos, as industrias
mais importantes s~ao liais de sociedades estrangeiras.
Ora, estas sociedades industriais possuem seus grandes laboratorios de investigac~ao
cient ca e tecnologica em seus pases de origem, onde se realizam as descobertas e o
desenvolvimento de novos produtos.
Nos pases da America Latina, instalam-se, em regra geral liais dessas empr^esas
industriais que se limitam a montar ou a fabricar produtos protegidos por patentes e
pelos quais temos de pagar precos elevados.
N~ao existindo mercado de trabalho para fsicos especializados em ci^encia e tecnologia
nuclear, em estado solido, em optica, em ci^encia dos materiais e em outros domnios,
n~ao havendo demanda para qumicos, geologos, bioqumicos, cientistas e tecnicos de alto
nvel associados a industria farmac^eutica, a industria metalurgica, a pertroqumica, a
industria nuclear (que n~ao se permite implantar na America Latina) sera automaticamente
limitada a capacidade de desenvolvimento das universidas e institutos cient cos nessas
especialidades.
N~ao e, portanto, de estranhar que excelentes universidades e instituico~es de investigaca~o cient ca na America Latina { como em outras regi~oes do Terceiro Mundo {
sejam frequentemente objeto de press~oes polticas muitas v^ezes sob a forma de falta de
apoio nanceiro, com a consequente demiss~ao e dispers~ao dos grupos de pesquisadores
que, a custa de extraordinarios esforcos, se conseguem ali formar. A historia recente em
varios pases do nosso Continente e bastante ilustrativa a ^este respeito.
O que e importante salientar, entretanto, e que esta instabilidade, ao contrario do
que se comprazem em a rmar publicac~oes de certos pases avancados, n~ao e devida ao
temperamento espec co dos latino-americanos. Ela resulta de uma instabilidade poltica
imposta a ^esses pases pelos grupos dominantes, da troca de governos e regimes polticos
comandada pela defessa dos inter^esses econ^omicos ali investidos. O orescimento de
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institutos de investigac~ao cient ca, livres, a implantac~ao de uma universidade moderna
{ como a de Braslia ate 1964 { ou modernizada { como a de Buenos Aires ate 1966
{ d~ao lugar ao aparecimento de pesquisadores, de homens de cultura, que podem p^or
em duvida, perante as novas gerac~oes, unicamente pelo seu trabalho de investigac~ao, a
justeza e justica do sistema estabelecido. Surgem, ent~ao a repress~ao a estas atividades de
criac~ao literaria, loso ca e artstica, a substituic~ao de cientistas que se preocupam com
as aspirac~oes do seu povo e o sentido de suas investigaco~es, por cientistas estimulados a
unicamente trabalhar na Ci^encia pela Ci^encia.
Surgem a intervenc~ao, o estabelecimento de um regime de censura a pecas de teatro,
ao cinema, a imprensa, a m de que n~ao se abale o \establishment": o sistemas agrario
latifundiario, a propriedade estrangeira de minas, das riquezas do solo, da ora e da fauna,
o sistema industrial dominado pelas grandes empr^esas estrangeiras.
A ^este quadro de alienac~ao das riquezas e das estruturas basicas de um pas tem de
corresponder um quadro de alienac~ao das universidade { voltadas a formar apenas engenheiros operacionais, tecnicos necessarios ao funcionamento das empr^esas e das maquinas
importadas ou montadas, historiadores, escritores e sociologos que se conformem ao sistema vigente, administradores e socios menores dessas empr^esas.
N~ao creio que seja necessario citar exemplos espec cos { varios d^eles s~ao do conhecimento dos cientistas latino-americanos.
Desejo, entretanto, salientar nesta oportunidade que, paralelamente a ^este trabalho de
destruic~ao ou de oposic~ao aos pesquisadores independentes, seria desastroso se se realizasse
algum programa internacional ou multinacional com a participac~ao de ag^encias de outros
pases nos institutos cient cos e universidades classi cadas excelentes, com a nalidade
de estabilizar o sistema e impedir o ressurgimento de novas equipes de pesquisadores e
profess^ores independentes. Sobretudo se um tal programa procurasse atribuir dotac~oes a
institutos e a cientistas considerados politicamente dignos de con anca, marginalizando
os demais.
N~ao posso deixar de mencionar aqui { pois os temas parecem-me associados uns aos
outros { a crise que tem ocorrido ultimamente em certas universidades latino-americanas,
caracterizada por uma confrontac~ao direta entre a mocidade universitaria e autoridades
educacionais, homens e sistema de gov^erno. E verdade que existem elementos comuns
entre a rebeldia estudantil d^esses e a outros pases, mesmo desenvolvidos, como a Franca,
Italia, Alemanha, Estados Unidos, Pol^onia, Iugoslavia.
Trata-se, de um lado, de um maior amadurecimento biologico e cultural da mocidade
de hoje, que tem acesso direto as informac~oes s^obre as realizac~oes cient cas e tecnologicas
contempor^aneas; de outro lado, trata-se tambem da falta de grandeza humana nos sistemas polticos das nac~oes desenvolvidas, no absurdo de guerras crueis, no egosmo das
sociedades de consumo e de esbanjamento de luxo e riquezas ao lado de povos pobres e
explorados { dois t^ercos da humanidade.
Mas no caso latino-americano, e a tomada de consci^encia pelos jovens universitarios,
de situac~ao de subdesenvolvimento crescente de seus pases, da falta de programas na-
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cionais para eliminar o analfabetismo, para erradicar as doencas, para criar empregos;
e a tend^encia, ao contrario, de alguns governos em querer transformar as universidades
governamentais em instituic~oes privadas. Ora, na America Latina, dada a aus^encia de
industrias poderosas desvinculadas de dominac~ao estrangeira, a decis~ao de entregar a
manutenc~ao das universidades a empr^esa privada, equivaleria a entregar a inter^esses estrangeiros o contr^ole da educac~ao nacional { entrega ate hoje n~ao realizada por nenhum
pas independente.
E tambem a tomada de consci^encia por parte dos jovens de varios pases da America
Latina, de que n~ao se pode impedir a desnacionalizac~ao das universidades e do sistema
educacional sem a nacionalizac~ao dos sistemas e estruturas econ^omicas e polticas { e esta
constatac~ao que e a raz da crise nesta regi~ao do mundo, como nos pases subdesenvolvidos.
Em nossos pases, possumos universidades grandes e pequenas, institutos de pesquisa
cient ca maiores e menores. Temos a consci^encia de que essas universidades e institutos
necessitam, em sua maioria, de modernizar-se. Esta modernizaca~o, a transformac~ao completa de muitas delas, exigem correspondentemente programas de gov^erno, em todos os
setores, de modernizaca~o, de transformac~ao das estruturas. Mas tais planos de desenvolvimento n~ao podem alcancar ^exito se n~ao visarem a participac~ao generalizada da populac~ao
dos frutos do progresso com o objetivo de realizar os ideais de felicidade humana. Para
^este m devem as universidade tambem estar voltadas.
Universidades verdadeiramente aut^onomas livres de press~oes polticas, mantidas por
governos representativos dos povos de cada pas latino-americano, din^amicas, impulsoras
da investigac~ao e da cultura, abertas a nossa juventude, sem preocupac~oes de castas ou
elites, s~ao as universidades de que necessitamos cada vez mais neste Continente; universidades e instituic~oes cient cas cuja estrutura permita o recrutamento para seu corpo docente e de investigaca~o, dos melhores professores e pesquisadores, onde quer que estejam,
de qualquer nacionalidade, religi~ao ou credo poltico; universidades e institutos cient cos
n~ao somente apoiados nanceiramente pelo governo de cada pas, mas que sejam tambem
respeitados por ^esses mesmos governos e que tenham assim a possibilidade de contribuir,
com a devida continuidades no tempo, para o progresso das nac~oes latino-americanas.
O que a rmo e que ^esses ideais, que devemos perseguir sempre, exigem para a sua
realizac~ao, alem do trabalho cient co indispensavel, uma participaca~o mais ampla de
fsicos, dos cientistas, na busca de soluc~oes adequadas para as estruturas fundamentais
dos nossos pases.

