Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Íntegra do discurso
Íntegra do pronunciamento realizado pelo ministro Celso Pansera
durante a transmissão do cargo, dia 8 de outubro de 2015.
Como todos sabem, assumo a condução deste Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação no contexto de um esforço político consciente, por parte
da presidenta Dilma, de ampliar a articulação do Poder Executivo com o Poder
Legislativo. Sou uma pessoa que, por característica pessoal, gosta de
conversar, de dialogar.
Acredito que minha trajetória guarda absoluta coerência com a missão que
agora tenho a honra de assumir no Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação. Já no início da minha vida pública, desenhei o projeto do Centro de
Inclusão Digital, uma das mais vitoriosas iniciativas brasileiras para o livre
acesso à internet em comunidades da Baixada Fluminense. Mais tarde, na
cadeira de presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec),
lutamos para garantir mais de 280 mil vagas de curso de formação
profissionalizante, ensino técnico, graduação tecnológica e pós-graduação
gratuitos, por ano, à população do Estado do Rio de Janeiro.
Durante meu mandato como deputado federal, pude contribuir com o
funcionamento da Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia,
Comunicação e Informática da Câmara.
Desde o princípio de minha vida profissional, como professor de Letras,
procurei fazer do diálogo um privilegiado instrumento de transformação social.
A este, sempre sucedeu o trabalho no campo, a ação efetiva, pronta para, de
fato, intervir na realidade e promover o desenvolvimento. Sem esquecer, ainda,
que uma eventual limitação de recursos não é, e não será, obstáculo ao melhor
funcionamento das instituições.
O Brasil passa por um grande desafio econômico e político. Desafio este que
traz implicações diretas para a área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Por um
lado, sinaliza a redução da disponibilidade de recursos no curto prazo; por
outro, cria a oportunidade de revisar métodos e processos para continuar
apoiando a pesquisa e o desenvolvimento, de forma a aumentar as
oportunidades para a melhoria e inovação de produtos, processos e
tecnologias que incrementem os setores produtivos da economia, levando ao
crescimento e desenvolvimento sustentável do País.
Na cerimônia de posse, ocorrida no dia 5 de outubro corrente, a presidenta
Dilma indicou o caminho: termos foco no que é relevante, estratégico; sermos

mais eficientes, o que pode ser um estímulo à inovação de nossos próprios
processos e tecnologias; sermos ministros que dialoguem, que conversem.
Afinal, convergências, acordos e consensos são impossíveis sem
comunicação.
Especificamente a mim e a todo o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, a presidenta salientou que devemos estimular o diálogo, a
cooperação, a colaboração entre os institutos e centros de pesquisa,
universidades e institutos tecnológicos, e o setor produtivo. Com o objetivo de
viabilizar um novo ciclo de desenvolvimento baseado na competitividade e na
sustentabilidade. Entendendo por sustentabilidade, a capacidade de uma
sociedade suprir as necessidades da geração presente, sem afetar
negativamente as possibilidades das futuras gerações de suprirem suas
próprias demandas; e por competitividade, a capacidade de qualquer
organização em cumprir sua missão de forma tão ou mais eficaz e eficiente do
que anteriormente.
Nossa agenda, então, baseia-se no diálogo com a sociedade, com os
parlamentares, com os partidos, com governadores e prefeitos, com
movimentos sociais e com quem faz e produz ciência, com quem produz
tecnologias no Brasil e para o Brasil. Estimular a ciência básica, a criação de
novas tecnologias ou processos, a inovação e sua incorporação nos processos
produtivos, formando mais e melhores cientistas, será o nosso foco. A
efetividade de nossas ações nestas dimensões gerará maior competitividade
para nossa economia em relação aos demais países.
Quero me dirigir aos queridos colegas deputados federais, especialmente
aqueles do meu partido, o PMDB. Somos políticos e temos orgulho daquilo que
somos. Este País precisa de homens e mulheres com grande espírito público e
dedicação para alavancar o Brasil e consolidar sua posição como uma das
nações democráticas mais modernas e avançadas tecnologicamente. Junto
com isso, o desafio de tornar este País justo com todos e digno de seu tempo.
Aos pesquisadores, educadores e acadêmicos aqui presentes, reafirmar o meu
compromisso de manter e dar continuidade a todas as agendas assumidas
pelo meu amigo e antecessor Aldo Rebelo. Reafirmei ontem à Dra. Helena
Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência,
organização a qual há muito admiro, e a toda comunidade acadêmica, que
teremos uma relação fraterna, transparente e de debate, sempre olhando o
bem comum.
A todos os presentes, aos meus amigos, e àqueles que há muito convivem
comigo, o grande desafio pessoal será manter a alma aberta, o coração
tranquilo e o espírito amigo.
Muito obrigado!

