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A Construção da Universidade Autônoma
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No processo de globalização, cuja origem
pode ser datada na década de 70, desenvolvemse processos sociais e políticos, de caráter estru
tural e conjuntural, que configurar^ múltiplos
efeitos no nível econômico, no munci0 do traba
lho, no mundo da cultura e na esfera das univer
sidades.
No caso das universidades, existe uma série
de documentos do Banco Mundial que afirmam
que as universidades sul-americanas são inefi
cientes, têm baixa produtividade, pouca experiên
cia de pesquisa e gastam muitos recursos públi
cos que poderiam ser dirigidos ao ensino básico.
Portanto, o apelo do Banco Mundia] é no senti
do de que as universidades deveriam Ampliar suas
fontes de recursos, com um a clara opção pelo
ensino pago, até atingir o limite de 30% dos seus
orçamentos. Ou seja, o Banco Mundial gostaria
que as universidades latino-americanas tivessem
outras fontes de recursos que não o próprio Es
tado; no limite, gostaria que o Estado Se desobri
gasse do ensino superior.
Em contrapartida à proposta do Banco
Mundial, a Unesco apresenta uma outra visão
sobre a conjuntura mundial e o futuro das univer
sidades. De acordo com esta visão, 0 processo
de globalização, visto com o um processo de
mundialização da economia, da sociedade e até
mesmo dos estilos de vida, ao m esm o tempo que
produz a expansão da dem ocratização da socie
dade, produz também a exclusão de amplos se
tores sociais. A Unesco propõe, no lim ite, que a
globalização fortaleça o desenvolvimento susten
tado e a cidadania.
As universidades, inseridas n e ste contexto

mundial, deveriam, segundo a Unesco, seguir três
princípios. O primeiro princípio é o da pertinên
cia, que afirma que as universidades devem con
tribuir para a construção da cidadania mundial,
desenvolvendo uma educação superior massiva
e de qualidade. Ainda dentro desse princípio da
pertinência está o respeito à liberdade acadêmi
ca e à autonomia institucional, exatamente a gran
de bandeira histórica das universidades latinoamericanas. O segundo princípio é a idéia da
qualidade, muito mais rica do que a idéia da qua
lidade total, significando que a universidade deve
seguir princípios de rigor na qualidade acadêmi
ca e na avaliação de seus processos e resulta
dos. O terceiro princípio é o da internacionaliza
ção do conhecimento, e portanto das universida
des — evidentemente, com graus de internacio
nalização variando de universidade para univer
sidade e de disciplina para disciplina.
Reside aqui o contraponto talvez mais dire
to no que diz respeito à responsabilidade do Es
tado com relação ao ensino superior. O Banco
Mundial diz que a América Latina tem de investir
no ensino básico e que o Estado deveria se de
sobrigar paulatinamente do ensino superior, im
pondo o ensino pago e a ampliação das fontes
de recursos das universidades a partir de sua re
lação com as empresas. A Unesco, por sua vez,
afirma que corresponde essencialmente ao Esta
do e às suas instituições a definição de normas
gerais e o financiamento do ensino superior. Rei
tera que se deve entender a universidade não
como uma carga para o orçamento público, mas
como um investimento nacional a longo prazo,
destinado à melhoria da competitividade econô-
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mica e ao fomento do desenvolvimento cultural e
da coesão social. N a visão da Unesco, portanto,
o apoio público à educação superioréessencial
para que ela possa desempenhar sua função edu
cacional, institucional e social, embora não se
descarte a busca de outras alternativas de finan
ciamento.
Dessa discussão sobre autonomia e financia
mento das universidades, fica a impressão de que
o Estado de fato vem se retirando do financia
mento da universidade, ou pelo menos do finan
ciamento direto, pois em muitos casos o financia
mento não é para a instituição, mas para grupos
dentro da instituição. Neste quadro emerge o Pro
jeto Columbus, com a participação de cerca de
70 universidades de vários países do mundo, para
enfrentar os problemas da massificação da uni
versidade e da escassez de recursos em um con
texto de internacionalização que produz uma cres
cente demanda por eles. Nos países nos quais os
governos convivem com maior autonomia admi
nistrativa também se exige das universidades uma
maior transparência de gestão, responsabilidade
que requer dos dirigentes maior competência ad
ministrativa. O objetivo do projeto, originado na
Europa, é, pois, promover o desenvolvimento ins
titucional da universidade mediante o aperfeiçoa
mento do seu papel estrutural. O programa par
tiu de um enfoque muito grande na relação uni
versidade/indústria mas, a partir do crescimento
do grupo, assumem relevância três grandes áreas
de trabalho: a gestão universitária, a qualidade
do ensino, e a relação da universidade com seu
entorno.
No quadro brasileiro, percebemos três gran
des crises: uma crise externa, uma crise da pes
quisa e um a crise interna. A primeira irrompeu
durante o governo Collor, quando foi dito que
30% dos professores seriam demitidos por esta
rem ociosos. Desde então, tem havido claras ten
tativas do Estado de não financiar mais o ensino
superior. Mas, considerando que, no Brasil, a
universidade pública é responsável por 90% da
pesquisa científica realizada, não há como implan
tar aqui o modelo chileno, por exemplo, a não
ser por uma insanidade, já que não há pesquisa
nas universidades particulares. Ou seja, embora
o Estado brasileiro tenha esposado as teses do
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Banco Mundial, ou seja, a intenção de se deso
brigar do ensino superior, não há como nãoperceber a capacidade de produção de conhecimen
to das universidades públicas. Assim, a primeira
crise é essa crise externa, que viemos enfrenta
do nestes últimos seis anos, deflagrada pelatentativa do Estado brasileiro de não assegurarmais
o ensino superior.
Isso se reflete na crise do funcionamenloda
pesquisa, marcada pelo financiamento insuficien
te e irregular. Esse aspecto é terrível no caso
brasileiro porque aqui se criou uma situaçãoesdrúxula de competição entre os miseráveistos
pobres, quer dizer, entre a graduação e apósgraduação, entre pesquisadores e não pesquisa
dores, uma briga de esfomeados que vivemos»
cotidiano. A crise de financiamento da pesquisa
só não é absoluta porque surgiram processosínteressantes neste últimos dez anos, como asíindações estaduais de amparo à pesquisa noRio
Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco,Cea
rá, Rio de Janeiro e Distrito Federai, além dipcursora, a FAPESP. A esta situação se somaa
falta de acompanhamento da avaliação. Enfio,o
problema da desigualdade da pesquisa no Brasil
evoca, ao invés de soluções, uma fuga para adian
te: se uma estrutura não funciona, cria-seiima
nova e a anterior permanece.
A outra crise é a crise interna: a falta dtespírito institucional, de espírito coletivo. Nainiversidade brasileira a fragmentação é o horizon
te, o que aparece de várias maneiras. O padrão
de dominação interna nas universidades reforça
uma falsa democracia, no sentido de que tiímil
com issões, mil reuniões nos processos admi
nistrativos, porém sem resultados para a insti
tuição.
Essa fragmentação tem várias faces. E M
muito ligada à prática administrativa porquenas
universidades predominam os favores, as trotas,
o clientelismo e a vassalagem. Esse é o moiode
dominação interna na universidade, ao ladode
um enorme individualismo, que aparece dediversas maneiras: pode ser chamado de corpora
tivismo, se quiserem, embora na maioria dasvezes esse individualismo pode ser um grupalismo,
uma situação em que se coloca a lógica particu
lar, individual, diante da institucional. Em oiilras

palavras, na universidade não há custo, sempre
alguém paga: se não é o chefe de departamento,
é o diretor que manda para o pró-reitor, que
manda para o reitor, que manda para o ministro.
Pensar que tudo poderia ter custado menos, ou
que o recurso poderia ser usado de forma alter
nativa, isso não existe. Há uma estrutura que de
termina essa fragmentação da universidade, como
reflexo de políticas induzidas dos governos.
Talvez algumas inovações no nível da ges
tão pudessem ser pensadas. A metodologia do
planejamento estratégico, formal ou situacional,
como uma tecnologia administrativa é fundamen
tal para se compor um corpo institucional. Liga
da a esse planejamento estratégico está a avalia
ção institucional, com múltiplos indicadores. Pen
so que uma universidade autônoma tem de in
corporar todas as modernas tecnologias de ges
tão, e incorporar no cotidiano a avaliação e o
acompanhamento. Devemos resgatar essa idéia
do planejamento, da planificação, que urna é
experiência do socialismo, e trabalhar ela den
tro da universidade, fazer uma discussão so
bre as diferentes escolas e visões do planeja
mento estratégico.
Se nós olharmos o mundo da administração
privada nos últimos dez anos, desde os modelos
japonês, sueco, do sul da Alemanha, da França
ou da Inglaterra, encontraremos várias experiên
cias de planejamento estratégico. Muitas institui
ções e empresas brasileiras também o fizeram nos
últimos anos, como a Petrobrás, o CNPq, a Finep. A Universidade Federal do Rio Grande do
Sul também já conta com experiências importan
tes nesse sentido. Nós podemos até discutir o
que é isso, mas uma universidade autônoma não
pode ser apenas uma idéia na cabeça. Além de
um a câmara na mão, ela também tem de ter au
dácia administrativa e combinar eficiência com
participação social.
Acho que toda essa revolução mundial em
termos de planejamento estratégico poderia ser
aplicada na gestão pública: relembrar o conceito
clássico de eficiência, ter uma racionalidade de
meios com relação a fins, usar recursos de mo
dos mais eficientes, sobretudo recursos públicos.
Algumas experiências democráticas de adminis
tração no Brasil já se deram conta disso, como

as prefeituras de Porto Alegre ou do Distrito Fe
deral, que têm um orçamento público e constroem
as prioridades por meio de um processo partici
pativo.
Uma definição interessante de planejamen
to estratégico é: uma ação corrente para assegu
rar conseqüências futuras, pressupondo um pros
seguimento formal, a integração das decisões e a
previsão das conseqüências. Esse planejamento
pode ser de cim a para baixo e de baixo para
cima; necessariam ente será em am bas as dire
ções. No caso da universidade, ele só será pla
nejamento se conseguir ser dialógico, para citar
Paulo Freire.
Aplicado ao financiamento da pesquisa, o
planejamento implica que a universidade deva
contar os seus pontos fortes, as suas áreas prio
ritárias, e então, através da avaliação, definir que
áreas de estudo não são mais pertinentes, segun
do suas definições. Trata-se da idéia de que se
tem um volume limitado de recursos e, portanto,
há que estabelecer prioridades ou fazer substitui
ções.
Isso parte do que denomino de “tributo ins
titucional”. Por exemplo, na Universidade de Warwick, na Inglaterra, o tributo de um projeto de
pesquisa aplicada é de 110%, com a seguinte re
partição: 40% para o departamento, 30% para a
faculdade, 20% para a administração central e
20% para um fundo de construção. O raciocínio
é o seguinte: se concebemos uma universidade
como uma instituição autônoma, precisamos com
putar todas as entradas e saídas de recursos, de
modo que esse tributo é fundamental. Estimulara
capacidade de elaboração de projetos e ter um
tributo institucional são questões centrais na uni
versidade autônoma, pois é necessário desenvol
ver essa capacidade empreendedora.
Nós precisamos de um pacto em que fique
claro esse princípio de que há um custo e um tri
buto institucional. O custo seria estimado mas o
tributo seria construído institucionalmente, para
que o próprio projeto de autonomia não fique
prejudicado. Nós temos de construir coletiva
mente essa idéia, para se ter um ente público que
desenvolva suas funções dentro dos princípios que
defendemos, porque a busca desesperada de
recursos pode levar à destruição da universida-
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de. Devemos criar mecanismos de previsibilida
de do imprevisível, senão a universidade termina
e deixa de ser pública, vai virar patrimônio histó
rico, fragmentada e esquecida.
Nessa direção, alguns pontos são fundamen
tais. Primeiro, a questão do financiamento da uni
versidade pelo Estado é ineludível. Segundo, a
universidade autônoma pressupõe um espírito de
corpo, a fim de superarm os fragmentações de
várias ordens. Terceiro, há qUe se estimular cla
ramente um aumento da produtividade da uni
versidade pública, em termos do crescimento do
número de alunos de graduação e pós-graduação, da produção científica e das atividades de
extensão. Quarto ponto: a relação com a indús
tria deve ser, em primeiro lugar, local e regional.
No parque tecnológico de Warwick, por exem
plo; quem construiu o primeiro projeto de incu
badora foi um banco e o governo municipal. Deve
haver um a preocupação com o entorno social,
uma preocupação em criar uma rede de inte
rações, do governo ce n tral aos governos lo 
cais, passando pela in d ú stria e pelas associa
ções. A idéia é a de que esse recurso externo
seja complementar e que h aja transparência na
contabilidade. Isso é realmente o oposto da frag
mentação.
Essa questão da autonom ia abre uma nova
dimensão, que chamo de reconstrução do ente
público. A í entra a questão dos empresários e,
fundamentalmente, o com bate à noção de que
não há custo no setor público. Em uma universi
dade autônoma, nós vam os ter de custar mais
caro. Outro ponto importante é que o Estado está
perdendo sua capacidade técnica e está buscan
do cada vez mais a universidade, porém sem que
rer arcar com tais custos.
Se uma universidade autônom a não contar
com esses traços, fracassa. A s universidades de
vem escolher como orientação normativa, primei
ro, a sua democratização. H á todo um efeito de
determinado tipo de epistem ologia que leva a
privilegiar a excelência co m o a ciência normal,
em termos do que é a produti vidade. Por conse
qüência, o único critério de avaliação dos proje
tos é o mérito. R ecentem ente, porém, o CNPq
definiu em seu plano institucional a missão de pro
mover o desenvolvimento científico e tecnológi
126

co e executar pesquisas necessárias ao progres
so econômico-social e cultural do país seguindo,
combinadamente, os critérios do mérito científi
co e da relevância social.
Outro princípio é o da transparência, não
apenas da administração central, mas de todos e
de cada um. Para que essa transparência se rea
lize, é preciso o desenvolvimento de uma capaci
dade criativa e em preendedora do conjunto da
universidade e o desenvolvimento de uma práti
ca administrativa não clientelista.
De modo geral, na questão da autonomia
da universidade, há que se levar em conta duas
ameaças. Primeiro, a do Estado. O recente pro
jeto de lei sobre a autonomia universitária revela
tais ameaças: as privadas ficaram de fora da re
gulação estatal; a questão do financiamento res
peita apenas um fundo de dez anos, não se sa
bendo o que vai ocorrer depois desses dez anos;
a questão do financiamento estável fica ameaça
da; a questão dos salários e das aposentadorias
também não fica resolvida, e tampouco há pro
postas de como evitar que esse patrimônio pú
blico se dissolva. Isso é um a séria ameaça. Por
outro lado, se nós olharmos o projeto dos gru
pos de excelência, veremos claramente que o di
nheiro não é novo, pois houve a redução das ver
bas para auxílios à pesquisa do CNPq, que não
são pagos desde 1995. Segundo, há o aspecto
da extraterritorialidade, não pensando na univer
sidade de hoje, mas na do futuro: se uma univer
sidade tiver alguns grupos de excelência, isso será
ótimo para tais grupos, mas, e os outros?
A defesa da universidade pública constitui a
pedra angular do atual processo, pela reconheci
da importância do trabalho dos seus docentes,
funcionários e estudantes, não apenas na gradua
ção, mas principalmente na pós-graduação e na
pesquisa. O Diretório dos Grupos de Pesquisa
do CNPq de 1996 indica que nas 46 maiores
instituições de pesquisa brasileiras estão locali
zados cerca de 6.231 grupos de pesquisa, ou seja,
85,7% do total de 7.271 grupos então existen
tes. Ora, daqueles 6.231 grupos, apenas 298
estão inseridos em instituições privadas (são qua
tro instituições confessionais). Portanto, 95% da
pesquisa feita nas 46 maiores instituições científi
cas do país está a cargo de grupos de pesquisa

de instituições públicas, das quais 26 são institui
ções federais de ensino superior (IFES).
A autonomia universitária, entendida como
uma forma política capaz de potencializar as fun
ções da universidade como centro de formação
de recursos humanos qualificados e de cidadãos
conscientes, núcleo de produção de conhecimen
to pela atividade regular de pesquisa e pólo irra
diador de novos saberes e de novas tecnologias
para a sociedade em seu conjunto, tem sido uma
das grandes reivindicações das universidades la
tino-americanas. O princípio foi incorporado à
Constituição brasileira de 1988 como resultado
das lutas estudantis pela reforma universitária or
ganizadas desde os anos 60.
Acreditamos que é preciso defender a uni
versidade pública não apenas em seu patamar
atual, mas também assegurando sua expansão e
as garantias trabalhistas dos docentes e técnicosadministrativos. Por outro lado, é preciso come
çar a construir a autonomia da universidade pú
blica, desencadear um processo de discussão
conjunta acerca das possibilidades de auto-organização e de mudança da cultural organizacio
nal vigente. Precisamos firmar uma posição firme
e serena em relação à complexa questão da au
tonomia universitária, pois se trata do futuro do
melhor ensino, da melhor pesquisa e da mais
atuante extensão de nosso país. E para discutir
mos essa questão da autonomia tem de haver um
espírito autônomo. As crises internas e externas
tem de ser discutidas. Com isso quero dizer que
refletir sobre autonomia é dizer que não aceita
mos uma autonomia que seja destrutiva do patri
mônio público.
Nesta agenda de defesa da universidade
pública e de construção da aut.onomia universitá
ria, considero fundamental para o debate nove
temas:
1) Ente de direito público. As IFES precisam
manter sua definição institucional de ente jurídico
de direito público;
2) Gratuidade do ensino. As universidades fe
derais autônomas devem mantero preceito cons
titucional de gratuidade do ensino, condição bá
sica para a democratização do ensino superior;

3) Sistema de Universidades Públicas Fede
rais. As IFES se propõem a constituir um Siste
ma de Universidades Públicas Federais, como
garantia de sua preservação e crescimento;
4) Financiamento pelo Estado. O Estado deve
continuar a assegurar o financiamento das IFES
segundo um orçamento global que garanta um
patamar mínimo inicial, o qual será necessaria
mente superior ao atual, visto a defasagem sala
rial acumulada desde janeiro de 1995 e afaltade
verbas para as despesas mínimas, como energia
elétrica, água, manutenção de equipamentos etc.
Saliente-se que a captação de recursos de fontes
privadas não ultrapassa 5% na USP e não chega
a 10% nas universidades norte-americanas;
5) Regime de trabalho. O regime de trabalho
deverá ser único para todo o Sistema das IFES,
envolvendo um plano de cargos e salários para
os docentes e para os técnicos-administrativos,
capaz de propiciar carreiras baseadas no mérito
acadêmico, científico e administrativo. Em parti
cular, por uma questão de justiça, a situação dos
aposentados deverá ser mantida com verbas do
MEC e as dívidas trabalhistas com a União, atuais
e futuras, também deverão ser arcadas pelo
MEC. Neste mesmo plano, a Previdência Social
para o atual quadro precisa ser preservada pelo
MEC, cabendo às futuras universidades autôno
mas discutir formas para seus futuros docentes e
técnicos-administrativos;
6) Escolha de dirigentes. Ao se tornarem uni
versidades autônomas, o processo de escolha de
seus dirigentes deverá se pautar por procedimen
tos internos ao Sistema das IFES capazes de
garantir politicamente esta autonomia;
7) Gestão pública inovadora. A gestão das
universidades autônomas deverá ser capaz de unir
a eficiência e transparência com a responsabili
dade social do serviço público, dirigido às ne
cessidades do público, adaptando metodologias
contemporâneas de gestão democráticas, tais
como o planejamento estratégico, normativo e
situacional, a informatização, a avaliação institu
cional, a autonomia das Procuradorias e a parti
cipação social de segmentos internos e da socie
dade civil e do Estado;
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8) Financiamento da pesquisa. O financiamen
to da pesquisa para um a universidade autônoma
por parte de agências de fomento exige a plena
transparência desses repasses e sua aprovação
pelas instâncias competentes da instituição, assegurando-se o atendim ento a todos os grupos
de pesquisa qualificados, sej am consolidados, em
consolidação ou emergentes;
9) Extensão. As atividades de prestação de ser
viços precisam ser estimuladas e chamadas a
contribuir para o fortalecimento da universidade
autônoma, com plena transparência e adequada
tributação institucional, de modo que as outras
atividades de ensino, pesquisa e extensão pos
sam vir a se beneficiar desta utilização de recur
sos humanos e materiais da instituição.
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A discussão por todos desta agenda da au
tonomia universitária possibilitará construir uma
posição que garanta melhores condições para
expandir nossa capacidade de pesquisar e de
produzir conhecimento, de formar professores e
profissionais e de estabelecer uma interação di
nâmica com a sociedade, superando a limitação
das perspectivas corporativas sindicais e das in
tenções privatizantes de segmentos do Estado
brasileiro. Temos de defender a universidade pú
blica para começar a construir a universidade
pública autônoma.

(Recebido para publicação
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