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m 1995 atendendo a uma convo-Ecação do então reitor da UENF, 
Wanderley de Souza e de Darcy Ribeiro, 
assumi a direção do Centro de Biociên-
cias e Biotecnologia (CBB). Uma sema-
na antes de ir para Campos, tive em 
Brasília, uma conversa de 04 horas com 
o notável brasileiro, Darcy Ribeiro, que 
concebeu a Universidade de Brasília 
(inaugurada em 1962) e a UENF (inau-
gurada em 1993). O tema da conversa 
foi a Universidade do Futuro.

O desafio de ter a oportunidade de 
colaborar na implantação uma Universi-
dade contemporânea foi um privilégio. 
Gostaria de no texto abaixo de contar 
um episódio pitoresco, uma iniciativa 
que foi descontinuada e refletir sobre o 
futuro da UENF.

Episódio pitoresco. Alguns dias depo-
is de minha chegada estava agendada a 
Aula Magna de 1995 que seria proferida 
pelo então Ministro da Educação, Paulo 
Renato Souza. Na agenda, antes da aula, 
o convidado visitaria o CBB. Coloquei 
um avental e recebi uma numerosa 
comitiva e fotógrafos e cinegrafistas da 
imprensa. Fazia parte da comitiva Darcy 
Ribeiro que me solicitou mostrar um 
Microscópio Eletrônico de última gera-
ção. Salvo engano havia somente 03 
exemplares no planeta. Conduzi a comi-
tiva. No entanto, me enganei e mostrei o 
Microscópio Eletrônico antigo, já obso-
leto. Darcy comentou ao meu ouvido: 
“Não é esse, é o outro”. Envergonhado e 
para não confessar meu erro, disse: 
“Vamos mostrar esse, que é o que ele 
c o m p ro u  q u a n d o  fo i  re i to r  d a 
UNICAMP, depois mostramos o outro”. 
Darcy replicou: “Excelente ideia”. E 
assim foi feito.

Iniciativa descontinuada. Em 1995-
1996 ainda não havia órgãos colegiados 
na UENF. Todas as semanas os diretores 
dos 04 Centros (CCB, CCTA, CCH e 
CCT) se reuniam com o reitor para a 
tomada de decisões em todas as dimen-
sões da Universidade que estava se 
estruturando. O CCB oferecia um curso 
de graduação em Ciências Biológicas e 
cursos de Pós-Graduação. Fiz uma 
análise do curso de graduação, que era 
ministrado em tempo integral (dias 
úteis: 08-12hs e 14-18hs). Relatei a 
análise na reunião semanal dos dirigen-
tes, assinalando que o curso não tinha 
nada de original e era uma cópia do 
curso de Ciências Biológicas da UFRJ de 
onde foram atraídos a maioria dos 
docentes do CCB. Enfatizei que devería-

mos ter um curso diferente, lembran-
do as diretrizes de Darcy Ribeiro, 
que a UENF era uma Universi-
dade experimental. Fiz 
então uma proposta que 
contava: 1. Redução 
pela metade dos crédi-
tos de todas as disci-
plinas (na época era 
uma tendência inter-
nacional a redução 
de carga horária de 
atividades tradicio-
nais e o incentivo ao 
maior protagonismo 
dos estudantes), como 
já preconizado por Paulo 
Freire; 2. Como o curso era 
de tempo integral, todas as 
atividades (aulas teóricas e práti-
cas, seminários, avaliação, etc.), 
deveriam ser feitas no período de 08-
12hs. 3. As tardes (14-18hs) seriam 
reservadas para outras atividades (está-
gios, iniciação científica, bolsa trabalho, 
novas atividades ligadas as disciplinas, 
etc.; 4. Todas as tardes (de segunda a 
sexta feira), às 17hs, haveria uma confe-
rência seguida de debates aberta aos 
estudantes de graduação e pós-
graduação e professores, sem o registro 
de presenças. Estudantes e professores 
de outros Centros eram também bem-
vindos. E assim foi feito. 

 Não houve reação negativa dos estu-
dantes a essa proposta. Provavelmente 
muitos pensaram: “metade das aulas, 
metade das matérias a serem cobradas 
na avaliação”. Entre os docentes a reação 
negativa foi evidente. Relatarei uma 
delas. Um Professor do CBB, dias antes 
do lançamento da proposta, que minis-
trava uma disciplina de 04 créditos, 
havia feito um pedido para o aumento 
para 06 créditos (06 horas semanais). 
Ele me procurou e disse que minha 
proposta era absurda. Relembrei a ele 
que nossa Universidade era experimen-
tal e voltaríamos atrás se os resultados 
não fossem positivos. Não o convenci.  
Ele disse que se sua disciplina fosse 
reduzida para 02 créditos, ele se demiti-
ria. Disse a ele então para encaminhar 
seu pedido de demissão. Furioso, antes 
de deixar a sala da diretoria, me pergun-
tou: “o que significa outras atividades 
ligadas às disciplinas”. Eu respondi: ”por 
exemplo, o Professor pode convocar 
seus alunos na parte da tarde, para real-
zarem uma experiência no campo”. Ele 
sorriu e disse: “eu queria sempre fazer 

isso, mas os estudantes tinham sem-
pre a agenda lotada”. O Professor aderiu 
ao projeto de imediato.

Com respeito ao encontro diário às 
17hs, 70% dos temas eram ligados à 
Biologia e 30% a outras áreas de conhe-
cimento. Essa diversidade de temas 
estava em harmonia com  a oportunida-
de do estudante de ter uma cultura 
universitária não  limitada a sua área de 
interesse. O auditório amplo estava 
sempre lotado. Não havia horário para o 
término dos debates. Alguns termina-
vam em torno das 21hs com 50% da 
plateia presente. É verdade que naquela 
época não havia muito que fazer em 
Campos a noite! Infelizmente essa 
iniciativa foi descontinuada. Que tal 
experimenta-la novamente?

Refletindo sobre o futuro da UENF. 
Durante esses 27 anos de existência, a 
UENF apresentou resultados magnífi-
cos. Alguns exemplos: 1. Conquistou 
por 2 vezes o Prêmio Destaque do Ano 
na Iniciação Científica (2003 e 2009). 2. 
Em 2008 recebeu o Prêmio Nacional de 
Educação em Direitos Humanos, conce-
dido pela Organização dos Estados 
Ibero-americanos. 3. Em 2007, 2008, 
2009 e 2010 foi apontada pelo Ministé-
rio da Educação (MEC) como uma das 
melhores Universidades do Brasil, com 
base no Índice Geral dos Cursos (IGC). 

Em passado recente a UENF e outras 
Universidades Estaduais do Rio de 
Janeiro sofreram graves crises financei-
ras. A comunidade universitária e a 
sociedade devem ter um papel impor-
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tante para que isso não se repita. Deve-
mos todos estar atentos e lembrar o 
pensamento de Darcy Ribeiro: “A crise 
da educação no Brasil não é uma crise; é 
um projeto”.

As ações do presente, irão modelar o 
futuro da UENF. Devem ser entendidas 
como um compromisso com a utopia de 
seus fundadores, sobretudo de Darcy 
Ribeiro. A criação e a disseminação do 
conhecimento científico e tecnológico 
deverá ser uma de suas prioridades. A 
formação para a vida cidadã de seus 
estudantes, além da competência profis-
sional, deverá incorporar e consolidar 
valores e virtudes, principalmente 
incutindo a ética, a responsabilidade 
social e o protagonismo para eliminar-
mos a pobreza e a desigualdade social 

em nosso País. Para alcançar essas metas 
será absolutamente necessária uma 
atmosfera interdisciplinar e instrumen-
tos para o aprendizado da cultura uni-
versitária e humana em seu corpo dis-
cente. A arte deverá fazer parte do 
cotidiano da Universidade. Os projetos 
de extensão serão fundamentais para o 
amadurecimento dos estudantes e 
criaria pontes entre a Universidade e a 
sociedade. A pesquisa deverá represen-
tar um papel importante na produção do 
saber e a sustentabilidade deverá ser um 
princípio para a sobrevivência do plane-
ta. A pesquisa deverá ter como bussola a 
contribuição para a solução dos proble-
mas da sociedade brasileira. Os talentos 
devem ser identificados e oportunida-
des para exercer e amadurecer lideran-

ças devem estar abertas para todos eles. 
Os estudantes devem se preparar para 
desempenhar um papel virtuoso em um 
mundo que, devido aos avanços tecnoló-
gicos, será bem diferente. Todos deve-
mos manter a esperança de termos um 
País melhor e mais justo. Vida longa à 
UENF.

* , Professor Emérito da Universi-Isaac Roitman
dade de Brasília e da Universidade de Mogi das 

Cruzes, pesquisador emérito do CNPq, membro da 
Academia Brasileira de Ciências, ex-diretor do 

Centro de Biociências e Biotecnologia da UENF e 
membro do Movimento 2022-2030 O Brasil e o 
Mundo que queremos (UnB-União Planetária).

 

*Paula�Mousinho�

A Uenf me ensinou tudo, cresce-
mos juntas e me reconheço em 

cada palmo desse hoje florido e urbani-
zado campus. Quando cheguei, recém-
doutora, em dezembro de1994, a visão 
era bem outra: um grande canteiro de 
obras em meio a um espesso lamaçal. 
Para completar o cenário um tanto 
desolador e caótico, em frente, do outro 
lado da avenida Alberto Lamego (na 
época uma estreita via esburacada de 
paralelepípedos), onde atualmente há 
um condomínio de luxo, um enorme 
lixão desprendia seus resíduos tóxicos 
para dentro do terreno da universidade 
quando o vento soprava mais forte, já 
que não havia cerca de proteção. Tam-
bém pela ausência desta última, cavalos, 

cabras e porcos costumavam 
compartilhar conosco o espa-

ço acadêmico, não raro 
adentrando os prédios e 

subindo pelas rampas. 
Essas precárias condi-
ções físicas, resultan-
tes da abrupta redu-
ção de investimento 
financeiro após o fim 
do governo Brizola, 
perduraram por um 

longo tempo, e a ima-
gem dos esqueletos dos 

prédios P4 e P5, que só 
muitos anos mais tarde 

foram concluídos, simboliza 
bem essa época na minha 

memória. As dificuldades não 
eram apenas materiais: até o advento da 
autonomia, suportamos toda espécie de 
arbítrio autoritário dos diversos presi-
dentes que passaram pela Fenorte – 
fundação mantenedora criada por 
Darcy Ribeiro para desonerar o corpo 
acadêmico das grandes funções admi-
nistrativas, mas que logo se transformou 
num enclave tirânico do estado dentro 
da vida universitária, impedindo o 
exercício democrático da governança 
institucional. Até 1999, aliás, reitores e 
diretores de centro eram nomeados de 
forma “biônica”, isto é, sem eleições 
diretas, de modo que, apesar de sermos 
todos doutores, nós docentes não podía-
mos escolher nossos próprios líderes e 
representantes. Até o ano 2000, sequer 
tínhamos certeza de que a Uenf seria 
definitivamente legitimada pelo gover-
no do estado, e vivíamos ameaçados de 

nos transformar num campus secundá-
rio da Uerj, o que implicaria na destrui-
ção do singular modelo idealizado por 
Darcy – baseado em laboratórios inter-
disciplinares e, sobretudo, no forte 
estímulo à pesquisa, à inovação e à 
experimentação. Evoco essas lembran-
ças para ressaltar o quanto o processo de 
construção da Uenf, ao longo desses 27 
anos, foi árduo, atribulado e muitas 
vezes violento. Nossas maiores conquis-
tas, como a autonomia administrativa, 
as benfeitorias no campus, as recompo-
sições salariais etc., foram sempre con-
seguidas “a fórceps”, depois de muita 
luta, greves e grandes sacrifícios. Pude-
ra: desde Marcelo Alencar (1995-1998), 
nunca mais tivemos um governo estadu-
al que valorizasse a educação, a ciência e 
muito menos a universidade pública. 
Enfrentamos uma sucessão de mandatá-
rios insensíveis, mal-intencionados, 
despreparados e corruptos, inimigos da 
educação pública e subservientes ao 
grande capital. A despeito de tudo, a 
Uenf permanece viva e sólida, driblando 
os contingenciamentos orçamentários e 
o consequente sucateamento, graças à 
resistência, à determinação e ao com-
prometimento de sua comunidade.

 Força para continuar, Uenf! Nós te 
amamos.

* , professora associada da Uenf, Paula Mousinho
Laboratório de Cognição e linguagem.
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Inicialmente, agradeço a Diretoria 
da ADUENF pelo convite. Como 

fundador da ADUENF e tendo participa-
do da primeira diretoria, como vice-
presidente, junto com o saudoso Prof. 
Flavio da Costa Miguens (Presidente) 
reconheço a importância do trabalho 
junto a nossa associação e assim saúdo a 
Diretoria pelo trabalho. 

Quando a Profa. Luciane Soares 
entrou em contato comigo, pensei em 
vários assuntos, inclusive alguns que 
poderiam incomodar muito na nossa 
instituição. No entanto, optei por fazer 
algo mais leve, pois estamos celebrando 
27 anos da Universidade Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
(UENF)

Sempre achei muito desagradável 
conversar com pessoas repetitivas, mas 
a idade me livrou desta censura e consi-
derando a vida institucional na Univer-
sidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro (UENF), acredito que 
precisamos repetir algumas mensagens 
que se perderam ao longo do tempo, 
algumas delas são: 

1) a UENF foi a primeira universidade 
com 100% do seu quadro docente per-
manente composto por doutores com 
dedicação exclusiva. Não podemos 
perder este princípio fundamental 
como já foi tentado no passado com 
argumentos no mínimo duvidosos e 

visando atender situações pontuais. 
Agora nossos salários precisam 

ser reajustados e os direitos 
dos servidores respeitados 

(ex.:  enquadramento, 
progressões, insalubri-

dade e periculosida-
de). É inadmissível 
que estes direitos 
sejam contestados 
judicialmente pela 
direção da institui-
ção como recente-
mente foi informado 

na lista da ADUENF;
 2) a UENF foi a pri-

meira instituição onde os 
cursos de graduação e pós-

graduação iniciaram simulta-
neamente, e precisamos fortale-

cer o nosso corpo docente, ampliar 
principalmente os cursos de graduação 
e evitar algumas redundâncias nos 
programas de pós-graduação. Após 27 
anos de existência não ultrapassamos a 
barreira dos 50% do quadro permanente 
dos docentes e ainda estamos encon-
trando dificuldades para reposição das 
vagas; 

3) na UENF sempre foi afirmado que 
a pesquisa é indissociável do ensino e na 
formação discente. Durante anos 
aumentamos o número de vagas nos 
cursos de graduação e pós-graduação, 
mas a infraestrutura não acompanhou 
este ritmo. Portanto, a instituição preci-
sa viabilizar as condições necessárias 
para que isto aconteça de forma mais 
intensa e adequada. Gostaria muito que 
retomássemos a discussão do Ciclo 
Básico Comum e vejo que deveríamos 
ter perseverado sua manutenção, mas 
nada nos impede de uma retomada; 

4) na UENF criamos um forte progra-
ma de Iniciação Científica visando 
con s ol id a r  a  for m aç ão  n a  Pós -
Graduação, mas não avançamos em 
questões administrativas como por 
exemplo a entrada direta para o douto-
rado. Inclusive, números divulgados 
pela gestão anterior são preocupantes, 
pois mostram que aproximadamente 
50% dos professores não orientam na 
graduação e na Pós-Graduação;

5) a UENF e UERJ foram as primeiras 
instituições a estabelecer a lei de cotas 
no Brasil e posteriormente seguidas 

pelas instituições federais, e hoje, na 
UENF o número de formandos através 
da cota é maior ou similar aos estudan-
tes que entram pela livre concorrência. 
Sobre a pauta inclusive, com frequência 
observo discursos que ignoram as desi-
gualdades sociais experimentadas neste 
país e ainda tratam de forma jocosa as 
pautas identidárias. No entanto, quanto 
o mérito acadêmico é aplicado com o 
rigor necessário, criam dificuldades e 
justificativas contra sua aplicação; 

6) a UENF foi pensada para ser prota-
gonista em vários campos do conheci-
mento e formação acadêmica, portanto, 
destacamos o curso de Engenharia de 
Petróleo que foi o primeiro no Brasil e 
devemos avançar em propostas mais 
desafiadoras ao invés de reproduzir o 
conservadorismo das demais institui-
ções; 

7) a UENF foi criada no interior do 
Estado do Rio de Janeiro com o firme 
propósito de transformação regional 
hoje temos sede em Campos dos Goyta-
cazes Macaé e inúmeros municípios 
onde atuamos com o ensino à distância. 
A transformação esperada está em 
curso, mas não acontece tão rapidamen-
te e precisamos mostrar os números da 
instituição para toda sociedade e avan-
çar na divulgação científica de qualida-
de; 

8) não podemos esquecer o apoio 
histórico que a FUNDENOR sempre nos 
ofereceu desde o primeiro momento de 
instalação da UENF e, portanto, deve-
mos ter um comportamento de recipro-
cidade com esta instituição que possui 
relevância regional; 

9) A frase estampada na entrada da 
UENF temos o seguinte: O Governador 
Leonel de Moura Brizola fez erguer esta 
Universidade Estadual do Norte Flumi-
nense, agora Darcy Ribeiro, para que no 
Brasil floresça uma civilização mais 
bela, uma sociedade mais livre e mais 
justa, onde viva um povo mais feliz. No 
entanto, percebo que precisamos resga-
tar o sentimento de pertencimento e 
ampliar a missão institucional junto à 
sociedade; 

10) Ao longo dos últimos anos perce-
bi a forma imprecisa como tem sido 
conduzida a instituição o que compro-
mete o desempenho institucional. 
Desde 1992 estou envolvido com a 
UENF. Neste período pude participar 

AGENDA 21 PARA UNIVERSIDADE
 DO TERCEIRO MILÊNIO
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lado a lado com profissionais de renome 
nacional e internacional que participa-
ram do seu projeto original. Assim, me 
sinto na obrigação no momento em que 
celebramos 27 anos de ressaltar a 
importância de respeitarmos os Artigos 
19 e 39, nos seus §1º, do Estatuto da 
UENF, pois os reflexos da falta de 
conformidade geram resultados impre-
visíveis e muitas vezes desastrosos.  

Concluindo, envio minhas saudações 
aos bravos servidores da UENF.

 

Viva a Universidade Pública e 
Viva a UENF, defende-la é neces-
sário!

*Carlos E Rezende, Professor Titular, 
Pesquisador 1B do CNPq, Cientista do 

Nosso Estado FAPERJ e Membro do 
Comitê Assessor do CNPq da Área de 

Ciências Ambientais. Na UENF partici-
pou do grupo de profissionais fundadores 

da instituição onde já atuou como Vice-
Reitor, Pró-Reitor de Graduação, Diretor 

do CBB e Chefe do LCA. Ajudou na 
criação da ADUENF e participou de 

várias gestões.
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EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO E DA CATEGORIA DOCENTE!
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