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Políticas para o Ensino Superior no Pós-8S: Atores em Confronto pela Regulação da Área.

LÚCIAKLElN

o ano de 1985 representa um marco importante no sistema político brasileiro: depois de 21 anos
de regime autoritário, encerra-se a era dos generais-presidentes e assume um governo civil, escolhido pelo
Congresso através de eleições indiretas ..A inauguração da Nova República corresponde à conclusão de um
processo de abertura política lenta e gradual, que se prolongara por cerca de dez anos e que, na sua etapa
final, fora marcado por uma intensa mobilização em tomo das eleições presidenciais.
Na realidade, embutido na atuação dos partidos e movimentos populares em favor das eleições
diretas está uma demanda generalizada pela ampliação da participação da sociedade nas diferentes esferas
do processo decisório, através da expansão e diversificação dos mecanismos de representação de interesses
e dos canais de acesso às instâncias decisórias, na tentativa de romper a estrutura tecnoburocrática com base
na qual as decisões eram tomadas por um "fórurn" reduzido de atores convocados a participar da negociação
em agências situadas no âmbito do Executivo.
A área ligada à educação é uma das que concentra maiores expectativas de participação na
formulação de políticas. Coincidentemente, logo no início da gestão do Ministro Marco Maciel na Pasta da
Educação, foi constituída pelo Presidente da República a Comissão Nacional de Reformulação da Educação
Superior", reunindo entre seus 24 membros figuras de destaque nas áreas educacional, científica, jurídica,
empresarial e sindical, com o objetivo de oferecer subsídios à formulação de uma nova política para a
educação superior no Brasil.
A heterogeneidade de sua composição, aliada ao trabalho de ausculta realizado junto a setores
distintos da sociedade com o objetivo de incorporar expectativas e demandas diferenciadas em relação ao
ensino superior; \ conferiu aos trabalhos da Comissão Nacional um caráter essencialmente pluralista. Ao final
de seis meses, e como resultado das discussões realizadas tanto no âmbito das sub-comissões que se
organizaram no seu interior quanto em plenário, a Comissão apresentou um relatório contendo as diretrizes
básicas para o ensino superior.

o relatório

da Comissão Nacional: principais sugestões

Bastante realista com relação às limitações com que se defronta o Estado brasileiro na
implementação de políticas - configurada sobretudo pelo esgotamento de sua capacidade de financiamento o documento levanta temas que passariam a compor o eixo da agenda de discussões nos anos subsequentes,
como a ênfase na eficiência e no desempenho, a introdução da avaliação institucional como critério para a
alocação de recursos públicos para as instituições de ensino superior, a eliminação da componente
corporativa que permeia a regulamentação das profissões e os efeitos negativos da introdução da isonomia
salarial a da carreira única 2.

Decreto nQ 91.177, de 29 de março de 1985.
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Por outro lado, o relatório aborda sob uma perspectiva inovadora alguns dos problemas que vem
sendo incluídos de forma recorrente nos diagnósticos sobre o ensino superior. É o caso da autonomia
universitária, que se transformara em uma bandeira política de conteúdo difuso ao longo de duas décadas
de regime autoritário, e que não só passa a adquirir contornos bem definidos, - significa "liberdade para que
as universidades decidam internamente sobre as pesquisas que realiza, os currículos de seus cursos, seus
sistemas administrativos e organízacionais e a gestão de seus recursos" - como ainda a pressupor uma
contrapartida - o desempenho - que corresponde a uma espécie de prestação de contas à sociedade através
da qual a universidade justifica a utilização de recursos públicos 3.
Dentro dessa perspectiva, o Conselho Federal de Educação, que tem atuado muito mais como órgão
de credenciamento de instituições de ensino superior do que de formulação da política educacional, passa
a ser concebido como instância responsável pela instauração de mecanismos de acompanhamento e avaliação
e, com base nesses últimos, a participar do processo de distribuição de recursos entre as universidades
públicas. A sugestão no sentido de ampliar para trinta membros a composição do CFE visava ainda a
assegurar a representação de diferentes setores vinculados à educação - inclusive as associações científicas de forma a que o órgão viesse a funcionar também como principal"fórum" de debate das grandes questões
de política educacional do país 4.
A concessão de verbas públicas para instituições privadas, por sua vez, tem sido responsável por uma
profunda clivagem entre os setores vinculados à área educacional, polarizando os segmentos de docentes
comprometidos com a exclusividade de recursos públicos para a educação pública e os grupos ligados ao
ensino privado que pleiteiam verbas públicas - quer sob a forma de financiamento à pesquisa, de
transferências diretas ou da concessão de bolsas de estudos. A posição firmada no documento produzido pela
Comissão Nacional foi a de associar o repasse de verbas públicas ao ensino privado à qualidade do ensino
e da pesquisa nas instituições particulares e ao interesse social das atividades que desenvolvem 5.
Finalmente, um problema que vem se acentuando nos últimos anos e que se relaciona com a
inadequação do tipo de formação profissional oferecido pelas instituições de ensino superior em relação às
demandas do mercado de trabalho, recebeu um tratamento bastante flexível por parte do relatório. Embora
a indissolubilidade.entre ensino e pesquisa seja uma meta desejável, a Comissão reconhece a diferenciação
interna que permeía o sistema de ensino superior: a ênfase no ensino ou na pesquisa, a maior integração
com as especificidades do sistema produtivo e do mercado de trabalho regionais, o reforço às áreas
profissionalizantes em prejuízo da formação acadêmica, são aspectos que, longe de serem vistos como desvios
ou estigmas, configuram diferentes vocações que as instituições de ensino superior devem continuar
perseguindo, no âmbito de um processo de especialização que lhes permita atender melhor a um público
mais amplo e diferenciado 6. Rompe-se assim com o perfil ideal de instituição de ensino superior, que exige
um nível de desempenho tanto no ensino quanto na pesquisa que a maior parte das universidades brasileiras
está longe de atingir e que quando atinge resulta, eventualmente, na formação de profissionais
excessivamente qualificados para o mercado de trabalho, como é o caso da maioria dos cursos de pós-
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graduação da COPPE, ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro 7. Essa perspectiva rígida dá lugar
a uma visão diferenciada do sistema de ensino superior, onde diferentes instituições desempenham papéis
distintos que incluem a formação de cientistas e pesquisadores, de professores do ensino de 1°,2° e 3° graus,
de profissionais de diversas áreas, além de incorporarem a extensão e a reciclagern como instrumentos de
atualização de quem já está integrado no mercado de trabalho, dentro da moderna concepção de educação
continuada,

o fato de as recomendações contidas no Relatório da Comissão Nacional não terem sido objeto de
um esforço consistente do MEC no sentido de viabilizar a sua implementação permanece até hoje numa
. espécie de zona de "sombra", As interpretações a esse respeito são bastante divergentes: alguns atribuem às
descontinuidades na gestão do próprio Ministério, em que sobressai a alta rotatividade dos titulares e de suas
equipes, a par da diversidade dos interesses políticos aos quais cada um deles se mostra mais sensível; outros
identificam no movimentá docente "sindicalista" a área de resistência mais poderosa à adoção imediata de
algumas das sugestões dÓ "livro azul", como passou a ser conhecido o Relatório; e há ainda, os que são de
opinião de que, na realidade, a convocação de um grupo de "notáveis", abrigando tendências as mais
heterogêneas, fazia parte de uma estratégia global do presidente-eleito Tancredo Neves visando a criação
de grandes comissões para discutir temas de alta relevância nacional, em que a preocupação com a
operacionalização imediata de seus resultados aparentemente não se colocava B, Em suma, no rastro do
clima de redemocratização e estímulo à participação ampliada que então vigorava, importava suscitar o
debate e mobilizar em tomo dele os diferentes segmentos da sociedade. A formulação de políticas à partir
da implementação das recomendações que daí emergiriam parecia se configurar como um capítulo à parte,
que viria a requerer negociações com grupos específicos, sem perder de vista a questão crucial de resguardar
a coalização de apoio do governo no Congresso 9,
A criação do GERES e os focos de resistência às suas recomendações
Ainda na gestão Marco Maciel, foi criado em 1986 o Grupo Executivo para a Reformulação do
Ensino Superior - GERES, composto por tecnocratas do próprio MEC - alguns deles dotados de um perfil
híbrido, na medida em que tinham suas origens na comunidade acadêmica. O grupo passaria a funcionar
já na gestão Bornhausen, adotando um estilo de trabalho "low profile" em que predominavam as reuniões
fechadas e o diálogo com figuras isoladas da comunidade comprometidas com valores acadêmicos 10,
Embutida no projeto de criação do GERES estaria a idéia de implementar algumas das sugestões
apresentadas pelas Comissão Nacional, através de sua conversão em um projeto de lei. Nesse sentido,
portanto, o GERES daria prosseguimento ao trabalho da Comissão, a partir de uma visão mais operacional
e circunscrita ao universo das universidades federais 11, Vigorava, por outro lado, a intenção de utilizar
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alguns dos subsídios produzidos pelo Projeto de Avaliação da Reforma Universitária - Pi\RU, iniciado pelo
MEC em 1983 - para informar os trabalhos do GERES - com ênfase nas informações contidas nos relatórios
de Ensino e Pesquisa, de Ensino Noturno e de Gestão da Universidade
12. Dentro
dessa perspectiva,
portanto, o GERES surge como urna espécie de elo interligando iniciativas aparentemente
descontínuas
que
se desenvolvam no âmbito do MEC ao longo da primeira metade dos anos oitenta. Cabe, contudo, a ressalva,
de que a visão do GERES como caudatário de experiências de pesquisas e debates gerados pelo MEC na área
do ensino superior se situa no quadro de uma interpretação
essencialmente
"a posteriori" do processo de
formulação
da política educacional.
Na época predominava
entre os que participaram
desses diferentes
momentos a visão de que o MEC operava através de iniciativas desarticuladas
que raramente se somavam,
definindo um padrão segmentado
e descontínuo
de atuação. Assim, apesar dos vínculos pessoais que
eventualmente
existiam entre aqueles que participaram
do PARU em 1983, da Comissão Nacional, em 1985,
e do GERES, em 1986, subsistiram
alegações tanto de que a Comissão Nacional teria desenvolvido seus
trabalhos praticamente
sem levar em conta as informações levantadas e sistematizadas
pelo PARU, quanto
de que o GERES, por sua vez, definia a sua agenda de discussões e de consultas à comunidade
sem
incorporar uma parte significativa das recomendações
elaboradas pela Comissão Nacional no ano anterior
1:-1

As discussões do GERES partem de um modelo de ensino superior diversificado
que visa a
desempenhar
funções distintas em atendimento a demandas de um público igualmente diferenciado. A noção
da diferenciação
- já levantada pelo relatório da Comissão Nacional - constitui, portanto,
a tônica das
recomendações
produzidas pelo GERES, e perpassa todo o projeto em suas diferentes dimensões, desde a
parte referente à alocação dos recursos orçamentários
das universidades
e à política de pessoal, até o sistema
de escolha dos dirigentes universitários,
culminando com a adoção de um sistema de avaliação institucional
abrangendo
tanto a qualidade dos cursos quanto a qualificação e produção dos docentes 11. Os resultados
da avaliação vista aqui sob um enfoque semelhante
ao da Comissão Nacional - como a contrapartida
da
autonomia universitária
- expressariam,
em última instância, a institucionalização
das desigualdades
entre
as instituições de ensino superior federais e, simultaneamente,
configurariam
a base para a identificação de
diferentes perfís institucionais
no âmbito daquele universo 15.
Paradoxalmente,
uma das proposições mais "ousadas" sugeridas pelo GERES - e que corresponde na
realidade à tentativa de implantar uma perspectiva inovadora e pluralista em relação ao ensino superior contribuiria para impor pesados custos políticos ao trabalho do grupo e, em consequência, para comprometer
irremediavelmente
sua trajetória no sentido de se transformar
em lei: ao se contrapor explicitamente
à
universalização
do modelo humboldtiano
de universidade - consagrada pela reforma de 1968 - reconhecendo
que a função profissionalizante
de algumas instituições federais atende a demandas legítimas da sociedade
e do sistema produtivo e, por isso mesmo, deve ser aperfeiçoada,
o projeto GERES valoriza a chamada
"universidade
de ensino", e quebra o mito da indissociabilidade
entre ensino e pesquisa, que fora a pedra
de toque da tentativa frustrada da homogeneizar
o sistema público de ensino superior nos últimos vinte anos
16

12

Entrevista

24/5/91.
13

Idem.

14

Idem.

15

Idem.

16

Idem.

com Sérgio

Costa

Ribeiro,

Rio

de

Janeiro,

6
A revelação,

por um grupo de acadêmicos-tecnocratas
patrocinados
pelo MEC, de que "o rei estava
universidades
realmente faziam pesquisa de qualidade e de que, na maioria
delas, vigorava uma estrutura
quase que fictícia de pesquisa, em que a qualificação
insatisfatória
dos
pesquisadores
e a carência de equipamento
adequado, na prática, inviabiliza a investigação de bom nível conCOlTeu para gerar uma reação imediata na comunidade
universitária,
Fazendo uso tanto dos canais
representados
pelas sociedades científicas quanto de porta-vozes individuais,
o segmento docente mais
qualificado - quase sempre vinculado à pesquisa - vem a público expressar sua rejeição à proposta do GERES
no sentido de fortalecer a "universidade de ensino", reafirmando
com vigor o seu comprometimento
com o
princípio de indissociabilidade
entre o ensino e a pesquisa. Embora bem menos envolvidos com a atividade
de pesquisa, os setores vinculados
à ANDES também protestam,
se utilizando
da tônica do discurso
"acadêmico" na linha de que a instrumentalização
da pesquisa pela "universidade
de ensino" implicava no
seu esvaziamento e a perda de seu prestígio acadêmico. Na realidade, a perspectiva de criação de instituições
orientadas exclusivamente
para o ensino ou mesmo de um enxugamento
nas atividades de pesquisa em
algumas
universidades
federais,
representava
uma ameaça
para ambos
os segmentos:
para os
docentes/pesquisadores,
que haviam
se beneficiado
politicamente
com o esvaziamento
das áreas
profissionalizantcs
e ampliado sua esfera de influência dentro e fora da universidade,
a rcvalorização
do
ensino profissionalizante
representava
um sério risco de perda de poder, ao passo que para a vertente
"sindicalista", sinalizava com a possibilidade
de uma reformulação
no sistema de carga horária do corpo
docente e, conseqüentemente,
com a perda de horário integral e dedicação exclusiva 17.
nú'' - ou seja, de que poucas

Ironicamente,
uma das intenções iniciais do GERES - a de, através do diálogo com figuras de porte
da comunidade
acadêmica, tentar transformar
em um interlocutor visível um segmento que raramente se
expunha - terminou por se concretizar, embora de forma diferente do previsto: ao invés de se constituirem
em aliados, os setores mais qualificados da universidade
se insurgiram
contra o que consideraram
urna
"minimização" do espaço da pesquisa nas IES federais e, pelo menos em relação a essa questão, passam a
compor uma aliança tática com os setores "sindicalistas" 18.
Entretanto, a linha mestra de que derivava grande parte das recomendações
do GERES atuaria no
sentido de inviabilizar
uma durabilidade
maior dessa aliança: na medida em que fica explícito o seu
empenho
em restringir
o poder da corporação
ampliando,
em contra partida,
o peso da estrutura
meritocrática
e acadêmica, a reação das associações docentes de viés sindical se intensifica e se multiplicam
as acusações de elitismo e tecnocratismo
em relações às propostas contidas no projeto do GERES 19.
Na realidade, a idéia de implantar uma política flexível de pessoal capaz de u ar a diferenciação
salarial como um instrumento
de incentivo à qualificação crescente do corpo docente rompia com o princípio
de isonomia defendido pelo segmento corporativista.
Da mesma forma, a proposta de um sistema de escolha
de dirigentes universitários
baseado na criação de um colégio eleitoral no qual prevalecia a representação
de professores
sobre a das demais categorias,
revestia-se
de uma componente
hierárquica,
de base
meritocrática,
que colidia frontalmente
com a perspectiva defendida pela ANDES de que a isonomia na
representação
das diferentes categorias de "trabalhadores
da educação" representava
a pedra de toque da
democracia universitária.
Prevalecia, dentro
se baseia na desigualdade
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do GERES, a visão de que, longe de ser igualitária, a comunidade
universitária
e de que a escolha do reitor através de câmaras eleitorais significava um
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compromisso entre a democracia e a tentativa de resguardar - e em alguns casos, recuperar - a "meritocracia"
na gestão da universidade.
Por sua vez, a ênfase na implantação de um sistema de avaliação no âmbito das
universidades
federais concorreria pãra conferir transparência
a essa desigualdade,
erigindo-se em critério
para a alocação de recursos e diferenciação
salarial entre instituições
e docentes dotados de graus de
qualificação e competência
igualmente distintos.
Dentre as sugestões
formuladas
pelo GERES, todas aquelas que se centravam
em torno da
diferenciação
- de qualificação,
de produção e de status acadêmico e que, portanto, se contrapunham
à
isonomia - configuravam
uma espécie de elo entre o GERES e o segmento de maior peso acadêmico da
comunidade
20. No entanto,
excetuando-se
alguns de seus membros que assumiram de público a defesa
dessas posições, o apoio daqueles setores - em especial, das sociedades cientifícas e conselhos de reitores adquiriu uma conotação velada, possivelmente
em virtude do receio de um confronto aberto com as
entidades corporativistas
21.
Uma nova rota de colisão entre o GERES e a "elite" acadêmica se configuraria a partir da atribuição
à SESU da tarefa de coordenar a avaliação da graduação nas universidades
federais, à semelhança do papel
desempenhado
pela CAPES no que concerne à avaliação da pós-graduação.
Aparentemente,
a opção pela SESU se constituiu em uma decisão polêmica dentro do próprio
GERES e a reação que viria a suscitar na comunidade docente não tardaria a aparecer sob a forma de críticas
- veiculadas tanto na imprensa quanto em documentos
das associações docentes e sociedade científicas quanto ao caráter centralizador
e burocratizante
que a avaliação coordenada por uma agencia do próprio
MEC deveria assumir. Embora o documento
do GERES deixasse clara a intenção de realizar a avaliação
através de comitês formados por membros da comunidade acadêmica, cabendo à SESU tão somente o papel
de administrar a sua operacionalização,
a tônica do discurso acadêmico incidiria, invariavelmente,
sobre dois
tópicos: a questão da preservação da autonomia do processo de avaliação em relação à esfera governamental
e a especificidade
da avaliação, definida como área de competência
exclusiva da comunidade 22.
Finalmente,
a proposta de reforma do Conselho Federal de Educação encaminhada
pelo GERES e
que implicaria, concretamente,
no esvaziamento
de suas funções de crcdcnciamento
das IES federais - que
passaria a depender da avaliação coordenada pela SESU 23 - col idia, simultaneamente,
com a força política
de que o órgão até então dispunha junto à própria Presidência da República e com os interesses conjunturais
do Ministro Bornhausen,
que dependia do CFE para bloquear o credenciamento
de novos cursos nas áreas
profissionalizantes
(Medicina, Direito e Engenharia)
24.
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Entre os membros do próprio GERES, parece predominar, hoje, a visão de que a intensidade da
rejeição ao projeto decorreu, essencialmente, da conjuntura desfavorável em que ele foi levado a público a predominância incontestável do PMDB tanto no âmbito do Ministério quanto da gestão da política
econômica teria .contribuído para enfraquecer politicamente um projeto identificado com ministros
vinculados ao PFL 25 - e de um processo de tramitação pouco hábil em que, numa tentativa de intimidar
as associações sindicalistas, o Ministro ameaçou aprovar o projeto GERES por decurso de prazo, caso as
greves nas universidades não fossem suspensas 26. É de se supor que a confluência desses episódios tenha
concorrido para criar um ambiente pouco receptivo, quando não, hostil, às propostas encaminhadas pelo
GERES. A verdade, contudo, é que, ao confrontar interesses e posições tanto das associações docentes quanto
da comunidade científica, as recomendações do GERES contribuíram para gerar oposição em duas frentes
que, em determinados momentos, acabariam por se aliar.

o encaminhamento

de propostas e o debate
sobre educação na Constituinte

A instalação da Assembléia Nacional Constituinte, em 1987, corresponde a uma nova etapa da
retomada da participação, em que diferentes segmentos ligados à educação organizados através de entidades
representativas se reúnem para apresentar e debater propostas sobre a forma como a área deverá ser
regulada na nova Constituição. O escopo da participação se amplia, ela assume um caráter organizado e
passa a ocorrer em um "fõrum" específico, a Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes. A disputa entre
diferentes grupos em torno da regulação da área de educação - a do ensino superior, inclusive - já nasce
polarizada em função da oposição de interesses entre as associações comprometidas com o ensino público
e gratuito, e as que congregam os proprietários das escolas privadas.
Contudo, o formato através do qual essas duas vertentes de interesses se organizam é distinto. De
um lado, constitui-se o Fórum da Educação na Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito,
reunindo quinze entidades de âmbito nacional e cobrindo um espectro bastante amplo da sociedade, na
medida em que \inclui desde associações de docentes - como a ANDES, ANDE e ANPED - sociedades
científicas - como a SBPC - entidades de caráter sindical - como a CUT, CGT, FENOE e FASUBRA - e
estudantil - UBES e UNE .- até uma entidade que, nos anos recentes, vinha atuando como porta-voz dos
interesses mais gerais da sociedade civil - a Ordem dos Advogados do Brasil. De outro lado, os interesses do
setor privado de ensino se organizam com base em um padrão diferenciado: os proprietários das escolas
particulares se articulam, em torno da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino - FENEN,
enquanto o setor privado confessional se faz representar pela ABESC e pela AEC para, na tentativa de se
enquadrar na categoria de "escolas não-estatais", pleitear o acesso aos recursos públicos na qualidade "escolas
comunitárias" 2~.
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Portanto, ao contrário do que ocorreu em outros movimentos da história da educação no país, não
se registra uma "unanimidade" entre o setor privado leigo e o segmento confessional 28, embora os
interesses de ambos coincidam: garantir o acesso formal das escolas privadas às verbas públicas. Na
realidade, a organização e o exercício de pressão através de associações distintas parece pressupor menos
a heterogeneidade 'interna do setor privado da educação, do que um cálculo político que, face ao alto poder
de mobilização da coalização em defesa da exclusividade de verbas públicas para o ensino público, aponta
para uma probabilidade maior de estender o acesso a esses recursos às escolas comunitárias, baseado em
seu caráter não-lucrativo e em razões de interesse social 29. Em suma, a demanda em tomo da qual os
grupos vinculados ao ensino particular convergem é uma só; o que se diferencia são os "lobbies" através dos
quais eles se articulam no âmbito do legislativo para encaminhar propostas destinadas a viabilizar a
incorporação daquela demanda no novo quadro constitucional.
A etapa das audiências públicas registra, ao final, o comparecimento de trinta e uma entidades e
contribui para conferir visibilidade ao debate sobre o formato que a área de educação deverá assumir na
nova Constituição, definindo os papéis a serem desempenhados pelos diferentes setores e a que tipo de
recursos deverão fazer jus, Mais ainda, na medida em que as propostas se tornam públicas, concorre para
definir a especificidade dós interesses de cada associação, conferindo a cada uma delas uma identidade
própria, A partir daí, toma-se possível identificar as áreas de convergência entre alguns de seus interesses
e, conseqüentemente, a base sobre a qual se estabelecem as alianças através das quais as entidades procuram
ampliar sua capacidade de exercer pressão sobre o processo decisórío.
Essa é, contudo, apenas a dimensão visível do processo de participação que se instaura a partir da
instalação da Constituinte. Na verdade, paralelamente à individualização das propostas e à vocalização
pública das demandas, tem lugar o jogo de interesses propriamente dito - que compõe uma espécie de "face
oculta" do mesmo processo - onde o que conta não é tanto o conteúdo ou a pertinência das sugestões
apresentadas, mas a capacidade de mobilizar apoio político por parte dos "lobbies" que atuam nos gabinetes
e corredores do Congresso. Seu pêso se faz sentir especialmente na fase de negociação e compatibilização
das demandas que antecede a elaboração do anteprojeto preliminar da Subcomissão e explica, em parte, a
não-incorporação de algumas propostas e a inclusão de outras apenas em anexo.
As críticas tanto ao relatório quanto ao anteprojeto elaborados pela Subcomissão de Educação
incidern, no geral, sobre a mesma tônica: o seu distanciamento em relação ao conteúdo das propostas
majoritárias, o que faz pressupor duas hipóteses que são, na realidade, complementares: se, de um lado,
sugere uma dissociação entre a esfera em que os interesses são representados e aquela onde se processa a
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sua negociação, aponta, de outro, ~ara as dificuldades inerentes à conciliação de um grande número de
demandas. Ou seja, a ampliação da participação com base em um sistema de representação de interesses de
diferentes grupos diretamente na área legislativa - prescindindo, portanto, da mediação dos partidos - tem
implicações sérias. no que se refere à agregação de demandas. Um trabalho. desse tipo consistirá, na prática,
em uma tentativa de "costurar" demandas isoladas e seu resultado será, quase sempre, uma espécie de
"colcha de retalhos" - destituído de consistência interna, portanto - ou um documento que já nasce
descaracterizado na medida em que, à força de conciliar o inconciliável, nenhum dos grupos representados
consegue reconhecer nele as suas próprias propostas.
É a partir da manifestação.de.um grupo de associações que compõem o Forum de Educação - entre
elas a ANPED, ANDES, UNE, ANDES, CEDES e FENOE - reafirmando as posições definidas em suas
respectivas propostas, que o relator da Subcomissão de Educação elabora um primeiro substitutivo ao
anteprojeto que, depois de sofrer várias emendas, passa a constituir o segundo substitutivo que, finalmente,
é aprovado. O intervalo entre a apresentação dos dois substitutivos é marcado pela intensificação do conflito
entre os interesses ligados à escola pública e os vinculados ao ensino privado. O setor privatista conta com
o apoio de trinta e sete parlamentares, enquanto os constituintes comprometidos com a defesa da escola
pública não ultrapassam a vinte e seis. Ainda assim, não foi possível aprovar nenhum dos dois substitutivos,
. cabendo à Comissão de Sistematização elaborar um novo relatório" . O que se percebe, na realidade, é que
enquanto os substitutivos submetidos à aprovação expressam um comprometimento claro e, até certo ponto,
unilateral, com um dos dois grandes blocos de interesse em conflito, cria-se uma situação de impasse, gerada
pela impossibilidade de garantir a maioria de votos, prevalecendo assim a não decisão. Somente a partir do
momento em que se abrem brechas para a inserção, no texto, de demandas essenciais para o grupo
"antagônico" é que se toma possível negociar a ampliação do apoio parlamentar, ao preço, evidentemente,
de uma certa "desfiguração" do substitutivo inicial.
A composição dos interess,es dos grupos rivais se dá dentro do Legislativo, a partir da atuação
conjugada dos parlamentares ligados a cada uma das facções, e dos "lobbies", cuja presença constante no
Congresso se institucionaliza rapidamente. É nessa interação quase que permanente entre os "lobbies" e seus
representantes no Legislativo que vão se definindo, de forma incremental, os pontos negociáveis, e se
processando os àjustes de interesses. em tomo de cada um deles.
I

.

O resultado é um novo texto, elaborado pela Comissão de Sistematização, em que se mantém
algumas das propostas básicas defendidas pelo Forum da Educação, embora passe a admitir a alocação de
verbas públicas para as chamadas escolas comunitárias, de acordo com a conceituação que vigora nas
propostas apresentadas pelo segmento privado confessional e pelo CRUB 31. Fica claro que os interesses
privados ganham espaço na Constituinte e, para garantir a manutenção da gratuidade do ensino público -em
oposição ao MEC, que postulava o pagamento de anuidades nas instituições pública de ensino superior - os
setores que compõem o Forum da Educação aceitam a introdução da "brecha" que se abre para o
financiamento público a um segmento restrito do ensino privado, dentro da perspectiva de que "vão-se os
anéis, ficam os dedos".
Em síntese, o novo texto estabelece:
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a) a extensão do princípio da gratuidade de ensino para o 2° e 3° graus, nos estabelecimentos
oficiais, excetuando-se algumas instituições de ensino superior municipais que cobram taxas e
mensalidades." em moldes semelhantes ao das escolas particulares;
b) a destinação orçamentária vinculada, abrindo-se assim uma exceção para a área de educação, na
medida em que o texto constitucional proíbe qualquer vinculação da receita. Esse dispositivo veio
a contribuir significativamente para a expansão da receita resultante de impostos para a manutenção
e desenvolvimento do ensino, fixando em 18% da receita de impostos da União e mantendo os 25%
criados pela Emenda Calmon para os estados, o Distrito Federal e os municípios. Por outro lado,
impediu a alocação de verbas destinadas à educação para outras áreas, ao adotar uma conceituação
bastante restrita de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, com base na qual os
gastos com programas suplementares de alimentação escolar e assistência à saúde passarão a ser
financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários 33.
c) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, assumindo ainda o compromisso de um padrão
de qualidade na educação superior 3~. É nesse dispositivo que o texto constitucional registra com
maior nitidez a negociação de um acordo entre as partes cont1itantes, ao incluir as escolas
comunitárias, confessionais ou filantrópicas entre as beneficiárias de recursos públicos, desde que
comprovada a sua finalidade não-lucrativa e a aplicação de seus recursos financeiros em educação.
A transferência de verbas públicas ao setor privado de ensino é estendida também às fundações de
ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei e que nos últimos três anos tenham
recebido recursos públicos ".

A nova Constituição resultou na definição dos contornos básicos para o funcionamento da área de
. educação. Entretanto - como de resto o padrão disperso da política educacional nos anos seguintes viria a
demonstrar - a capacidade efetiva de formular políticas e de acionar a máquina burocrática para garantir
a sua efetiva implementação, estavam na dependência de um novo "round" de regulação que permitisse
avançar na definição não só das atribuições dos diferentes setores e esferas de governo como dos
instrumentos dos quais dependia a sua eficácia. A discussão da nova Lei de Diretrizes e Bases, a partir do
início de 1989, voltaria a reunir os mesmos atores que se fizeram representar na Comissão de Educação da
Constituinte para um debate que tenderia a se fragmentar em torno de temas e questões específicas, em que
pese o ressurgimento das coalizações de interesses mais ativas ao longo de 1987.

A atuação do MEC no final dos anos 80: a regulamentação

o interregno

não implementada,

entre a elaboração da Constituição, em 1987, e o início do debate sobre a nova LDB,
em 1989, configuram um período em que o Estado se vê virtualmente imobilizado em sua capacidade para
implementar políticas para a área de educação. De um lado, trata-se de uma fase de indefinição normativa
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em que a atribuição de funções entre os diferentes órgãos, níveis de ensino e setores (público e privado)
já foram esboçados mas ainda não suficientemente detalhados de modo a permitir a atuação "concertada"
que as políticas de caráter mais global costumam requerer. De outro lado, o agravamento da crise financeira
do Estado comprometeu em sua quase totalidade a sua capacidade de investir em todas as áreas - e a
educação não fugiria à norma. Na ausência de um quadro em que as responsabilidades estejam claramente
explicitadas e sem ter de onde sacar os recursos necessários à consecução de políticas, o Estado mergulha
numa espécie de limbo decisório, e fica limitado a uma atuação quase que meramente reativa. A eclosão de
uma sucessão de greves nas universidades públicas de todo o país - que chegam a se prolongar por meses
a fio e resultam, entre outras coisas, na desorganização completa do ano letivo - sugere que, a rigor, o Estado
sequer consegue se desincubir de suas tarefas rotineiras com relação ao ensino superior, qual seja, a simples
prestação regular do serviço, com a garantia da presença dos professores nas salas de aula.
A atuação conjugada entre o MEC e a SESU se orienta, nesse período, para contemporizar a crise
instalada na área do ensino superior, em especial nas universidades federais. Através de uma ação normatíva,
que se traduz pela edição de uma série de decretos e portarias, o MEC responde a pressões que emanam
de diferentes selares da universidade, com o claro propósito de reduzir as áreas de conflito entre interesses
de grupos distintos e, em alguns casos, de deslocar o eixo desses conflitos e as áreas de negociação para
outras arenas, fora de sua jurisdição. Nessa categoria se incluem (a), a ampliação da reforma unversitária,
através do Decreto 94.410, que transfere para os reitores das universidades públicas a nomeação de seus
vice-reitores, (b) o estabelecimento do Plano Único de Cargos e Salários para as Universidades Federais,
através do Decreto 94.664, que regulamenta o Decreto 7.596, de abril de 1987 36, e (c) a definição das
anuidades das escolas particulares e a transferência para os respectivos conselhos estaduais da fixação dos
índices de reajuste regionais das anuidades e do poder de corrigir defasagens, por meio do Decreto-Lei
261/8737.
Em sua versão normativa, portanto, a ação do MEC se desenrola em meio a uma intensa mobilização
política em que a greve· em âmbito nacional· se configura como o principal instrumento de barganha da
coalização formada pelas principais associações de docentes do país.
A greve tem início na Universidade de Brasília, em reação a uma negociação mal-sucedida entre o
MEC e a ANDES em tomo da reposição das perdas salariais nas universidades federais, nos últimos sete anos.
As reivindicações do movimento docente se fixam na adoção de um plano único de carreira para os
professores de todas as instituições de ensino superior federal, na aposentadoria integral, na concessão de
verbas para custeio e capital de maneira a recuperar os níveis de 1973 e na isonomia salarial para os
docentes das autarquias e fundações 38.
A intensificação das pressões da ANDES, o apoio obtido junto à Câmara de Deputados e o
prolongamento da greve na UnB, levam o MEC a ceder em sua postura de não-negociação com os grevistas,
criando, em junho, a Comissão de Assessoramento para a alocação de recursos em atendimento à proposta
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da ANDES - com o objetivo de propor diretrizes, estabelecer critérios e indicar esquemas
orientem a distribuição
de recursos da União para as instituições federais de ensino 39.

de trabalho

que

No mês seguinte, é assinado o Decreto que estabelece o Plano Único de Cargos e Salários para as
Universidades
Federais?",
baseado
no princípio
da isonomia
salarial,
e que instaura
uma nova
regulamentação
da carreira docente, introduzindo
o concurso público, o sistema de promoção por mérito,
o regime de dedicação exclusiva em novos moldes e o ano sabático."
Ao lado de sua face normativa, a atuação do MEC assume, também uma dimensão planejadora,
que
cobre desde a sua participãção
no planejamento
governamental
de caráter global - como é o caso do Plano
de Metas 1986/89, do Programa Plurianal de Investimentos
e do Programa de Ação Governamental
- até a
elaboração de documentos
específicos sobre a área de educação, entre os quais se destacam as Diretrizes
para a Ação Programada
do MEC/Secretaria
GeraI!SESU. Através do Programa de Ação Governamental,
o
governo se comprometia
a subsidiar 30% dos orçamentos das universidades
confessionais
e comunitárias,
e a promover o recquiparnento
dos hospitais universitários
e a recuperação
dos "campi" universitários."
O traço mercante da experiência planejadora
do MEC nesse período é o hiato entre a intenção e a ação, na
medida em que, à semelhança do que já ocorrerá com as recomendações
formuladas pela Comissão Nacional
e, mais tarde, pelo GERES, a ação governamental
virtualmente
se esgota na etapa de discussão e formulação
de propostas sem nunca passar à fase de irnplernentação
propriamente
dita. A não-implementação
dos planos
e programas governamentais
no âmbito da jurisdição do MEC é, portanto, a tônica do final dos anos oitenta 13
e a dúvida que persiste é se se trata de uma estratégia ou de uma impossibilidade.
Em favor da visão de que
a não-implernentação
dos planos fazia parte de uma estratégia
de ação governamental
concorre a versão
de que, embora empenhado em estimular o debate das grandes questões nacionais através da criação de um
"forum" específico representado
por comissões amplas, o presidente eleito Tancredo Neves não contemplara
os obstáculos e as negociações necessárias à execução das propostas que viriam a emergir dessas discussões
. 44. Aceitar essa perspectiva
não significa, contudo, descartar o que não chega a ser uma hipótese, e sim uma
constatação:
a de que as alianças entre os vários Ministros que se sucederam nessa etapa com diferentes
grupos de interesses atuando na área da educação, ao se somarem às resistências - explícitas e implícitas identificadas
no núcleo de um movimento docente altamente politizado, deixavam, efetivamente,
pouca
margem para mudanças e inovações.
Em síntese, os compromissos
"políticos" selados na esfera ministerial - quase sempre no âmbito da
Secretária Geral - somados à radicalização
do movimento docente - que recorre com frequência crescente
à greve como recurso de mobilízação política concorreriam,
na prática, para inflexibilizar a capacidade do
MEC de fazer política e, mais especificamente,
de implernentá-la.
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Por outro lado, o ensino privado, que responde pela maior parte das instituições,
matrículas
e
número de formandos do ensino superior, fica praticamente
à margem desse processo de regulação. De uma
maneira geral, constata-se uma ausência de políticas, orientações e diretrizes para o ensino privado, criandose um vazio em uma área de atuação que, formalmente
seria da alçada do Conselho Federal de Educação.
Entretanto,
na medida em que faltam ao CFE mecanismos
de acompanhamento,
avaliação e revisão
necessários à identificação de deficiências no setor privado e - mais do que isso - em que o órgão se mostra
cada vez mais receptivo à atuação dos "lobbies" do setor privado 45, ele não apenas carece do instrumental
necessário ao desempenho
daquele papel como sequer se dispõe a assumí-lo.
Vigora assim, ao que parece,' uma espécie de mecanismo de causação circular em que precisamente
por se constituir em instância responsável pela regulamentação
do setor privado de ensino, o CFE passa a
se configurar como espãço ideal para a representação
dos interesses dos diversos segmentos de escolas
particulares.
Por sua vez, a institucionalização
de sua atuação enquanto "forum" de interesses do setor
privado passa necessariamente
pela (a) nomeação "política" de seus membros, através de pressões exercida
junto ao Presidente da República - frequentemente
com a intcrvcniêncla
de deputados e senadores; e (b)
por uma alteração
significativa
na função que o CFE de fato exerce: na medida
em que é a
"desregulamentação"
que até certo ponto viabiliza a existência de um setor privado de ensino operando com
base em altas taxas de lucratividade,
interessa ao CFE se manter o mais distante possível de um atuação que,
através da definição de normas e exigências para o funcionamento
das instituições privadas, venha a criar
constrangimentos
para o setor. A não-regulação
se configura, assim, como uma estratégia através da qual
o CFE pauta a sua atuação e, simultaneamente,
redefine o seu papel como o de um õrgão encarregado quase
que exclusivamente
do credenciamento
de cursos e instituições. Ao limitar a sua própria função à autorização
e reconhecimento
de cursos o CFE, na prática, abdica de participar da formulação da política educacional.
Na visão do próprio órgão e de seus membros, contudo, crcdenciar instituições continua sendo uma forma
de fazer política na medida
em que, indiretamente,
a criação de novos cursos contribui
para a
implementação
de uma politica de expansão do ensino superior."
Por sua vez, ligadas à questão da alocação de recursos para as instituições
de ensino superior
federais e ao mau gerenciamento
daquelas verbas por parte das universidades,
intensificam-se
as discussões
em tomo da idéia de avaliação do ensino superior. O debate ganharia contornos mais nítidos a partir da
iniciativa do próprio MEC que, através da Secretaria de Ensino Superior - SESU, viria a promover seminários
e grupos de estudo em tomo do tema, além de um encontro internacional
onde foram discutidas as
experiências de vários países.
Atuando em conjugação
com os setores mais esclarecidos
da universidade,
a partir de uma
sistemática de trabalho instaurada por Edson Machado de Souza quando era diretor do Antigo DAU, a SESU
ainda guarda resquícios do período em que funcionava como uma "ilha de exelência" encravada na vasta
burocracia do MEC e em que era responsável pela formulação de grande parte das políticas do Ministério ".
A mobilização em tomo do tema da avaliação assinala uma iniciativa importante
da SESU no sentido de
ampliar o escopo de uma discussão até então restrita à comunidade
científica e aos altos escalões da
universidade,
procurando
incorporar
novos atores e atingir um público mais extenso. Ao conferir sua
chancela
à discussão sõbre a avaliação do ensino superior, a SESU dá um passo decisivo para a
institucionalização
do tema. A avaliação passa a se constituir no eixo do debate sobre o ensino superior: se,
por um lado, provoca resistências junto a alguns segmentos vinculados ao ensino, de outro, multiplicam-se
as propostas de avaliação elaboradas por comissões e grupos de trabalho de diferentes universidades
ansiosas
por se submeterem
a um processo de avaliação. Algumas instituições, entre elas a Universidade Federal de
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Minas Gerais e a Universidade de Brasília, se decidem a implantar seu próprio processo de avaliação e dentre
as que fizeram essa opção, a experiência que ganhou maior visibilidade nacional foi a da Universidade de
São Paulo J"
Ainda no âmbito da SESU foram desenvolvidos
uma série de estudos visando à reformulação
do
Programa Nova Universidade,
que inclui projetos voltados para a melhoria do ensino de graduação, para o
fortalecimento
das relações entre universidades
e sociedade, para a maior integração com a educação básica
e - dentro da ótica de priorizar a implantação
de um processo de avaliação institucional
- para viabilizar o
acompanhamento
e a avaliação de instituições
de ensino superior. A constatação
de uma grande
fragmentação
nas demandas
concorreu
para a redução do número de projetos a serem submetidos
à
apreciação da SESU, além de justificar um reforço da participação
da comunidade nos órgãos de decisão e
planejamento
das diferentes instituições de ensino superlor."
A ênfase na educação básica teve desdobramentos
importantes
através do Programa Integração da
Universidades
com o Ensino de 10 Grau, que aprovou 62 projetos, abrangendo
33 instituições de ensino
superior, enquanto a extensão passa a ocupar um lugar de destaque nas prioridades do MEC, via Programa
de Apoio à Extensão Universitária,
que beneficiou 19 universidades. 50
Na realidade, a SESU se ressente do processo de esvaziamento
econômico e orçamentário
a que
esteve submetida nos anos oitenta. Formalmente identificada como o orgão responsável pelo ensino superior
e, consequentemente,
como a principal interlocutora
na elaboração dos orçamentos
das universidades,
a
SESU se defronta com o paradoxo de que, embora nominalmente
encarregada
de administrar cerca de 60%
dos recursos do Ministério tradicionalmente
canalizados para a área universitária, sua esfera de competência
real se limita especificamente
à etapa de negociação. Quem aloca os recursos é a Coordenação de Orçamento
do MEC, em consonância
com diretrizes que emanam da autoridade
orçamentária
central que, na época
funcionava no âmbito da então Secretaria de Planejamento
da Presidência da República. Acresce que, por
se constituir em um alvo de pressões cruzadas - para ela convergem as pressões tanto dos reitores para a
definição dos orçamentos
das IES federais quanto das associações docentes visando à fixação de salários a SESU dispõe, na prática, de uma margem de atuação muito restrita, agravada pela situação crônica de
inflexibilidade
Cios gastos com pessoal - que representam,
em média, 85% do total de despesas das
universidades
federais. A SESU se vê, assim, em uma posição duplamente desconfortável em que, de um lado,
é percebida como a principal responsável pelo sucateamento
das universidades
federais e, de outro, perdem,
na prática o controle sobre os instrumentos
que lhe permitam fazer política."
Com isso, a SESU tem sua função relegada à de mera repassadora de recursos e informações para
as IES, enquanto a instância decisória para aárea de ensino superior se transfere a Secretaria Geral do MEC.
É para lá que passam a convergir os reitores e diretores de escolas e é lá que são tomadas as principais
decisões políticas do Ministério, configurando
um processo que se consolida na gestão Marco Maciel e que

48

Ver José Goldemberg,

49

Idem, p.443.

50

Idem, p.443.

5]

Entrevista

O Impacto

com Ricardo Martins,

da Avaliação na Universidade,

Brasília,

12/06/91.

NUPES, Documento

de Trabalho

2/90.

.•.",.r.

16
se acentua extraordinariamente
ministério paralelo 52.

l\s questões

no período Chiarelli,

em jogo na discussão

quando

da Lei de Diretrizes

Secretaria

Geral passa a funcionar

como um

e Bases.

o início da discussão sobre a LDB, em 1989, reaglutina - dessa vez, em tomo do Grupo de Trabalho
da LDB na Comissão de Educação da Câmara Federal - basicamente
as mesmas associações representativas
e grupos de interesse que haviam apresentado propostas e participado do debate sobre a área de Educação
na Constituinte. A perspectiva de detalhar os dispositivos da Constituição, definindo a quem cabe fazer o que
e com base em que instrumentos
e recursos, reacende a disputa pela regulação da área53 envolvendo os
diferentes segmentos vinculados à educação.
Na realidade, a discussão sobre a LDB se desenvolve em torno de alguns temas centrais que, ou estão
presentes na maioria das propostas ou, pelo menos, permeiam o discurso que compõe uma espécie de
território comum no âmbito do qual o debate se realiza. A importância que cada uma dessas questões assume
no interior de cada proposta e a perspectiva a partir da qual elas são abordadas variam significativamente
entre os diferentes grupos de interesse. A presença - ou recorrência - desses temas concorre, no entanto, para
resguardar
uma certa organicidade
a uma discussão que, em função da especificidade
de muitas das
demandas emjogo e do formato predominantemente
corporativo através do qual grande parte dos interesses
se organiza tenderia ao contrário, a resvalar rapidamente
para um debate fragmentado
e particularista.
A ampliação da participação
da área de educação nos recursos governamentais
surge como uma
questão consensual uma vez que, na prática, beneficia tanto o segmento comprometido
com o ensino público
quanto o setor privado de ensino que procura uma fatia do bolo dos recursos públicos. Predomina entre
ambos uma visão maximalista
que parte do pressuposto
de que os recursos do Estado são inesgotáveis
precisamente
em um período em que se encontram à beira da exaustão - e que, portanto, a escassez atual
é aparente e resulta de uma administração
ineficiente da verbas. Por trás dessa perspectiva,
continua
presente uma Visão paternalista
do Estado, de quem todos os grupos tudo esperam. E se, em tese, o Estado
é concebido como uma espécie de cofre sem fundo, na prática a disputa pelos recursos entre os diferentes
grupos é tratada como um jogo de soma de zero que estabelece, de início, dois tipos de clivagem: a) entre
os setores envolvidos com o ensino público e os que respondem pelo ensino privado e, b) no interior do
segmento comprometido
com a escola pública, entre os que são a favor de uma alocação prioritária de verbas
para o ensino básico e uma dissidência, liderada pelas universidades
federais, empenhada em garantir uma
fatia maior dos recursos para o ensino superior.

Já no Governo Collor, ao longo de toda a gestão do Ministro Carlos Chiarelli no MEC, a nomeação

para
a Secretaria Geral de um elemento da confiança pessoal do Presidente da República contribuiu para ampliar
significativamente
a esfera de. atuação do Secretário
Geral, instituíndo-se,
na prática, um ministério
"paralelo". Em um período marcado por congelamentos
sucessivos, o expediente de resitringir as atribuições
doMinistro à condução das negociações com o setor privado de ensino em tomo da fixação de anuidades
concorreu para acelerar o desgaste do titular da Pasta e para fortalecer o papel da Secretaria Geral como
centro decisório efetivo' no âmbito do Ministério.
52

53 O uso da disputa
pela regulação do ensino superior como parârnetro central da análise do que ocorre
na área de educação e de forma como se relacionam seus principais atores é sugerido em Schwartzman,
Simon, Análise Comparada de Políticas Públicas na América Latina: Um Esquema Mínimo,
que
por sua vez, se baseia em um esquema de análise formulado por Burton Clark.
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Portanto, todas as propostas no sentido de definir de maneira mais restrita os gastos com
manutenção e desenvolvimento de ensino - significando a exclusão das despesas com áreas afins (merenda
escolar, hospitais universitários, aposentadoria) e gerando, assim, um "excedente" em favor da educação
propriamente dita - receberiam o apoio de todos os grupos envolvidos ..

o mesmo ocorreria com as sugestões no sentido de criar novas fontes de recursos - como é o caso
da absorção de parte do FINSOCIAL, administrado pelo BNDES, pela área de educação, ainda que com o
risco de um confronto com uma agência governamental extremamente ciosa na defesa de sua esfera de
atuação e, além disso dotada de grande poder de pressão junto às instâncias responsáveis pela elaboração
do orçamento federal 54.
A convergência cessa quando se esgotam as possibilidades de aumentar o bolo e a discussão se
desloca para a definição dos critérios a partir dos quais ele deverá ser dividido. Ou seja, a polarização emerge
quando o debate assume um cunho redistributivo 55 e passa, inclusive, a ameaçar a integridade dos grandes
blocos de interesse que se constituiram na época da Constituinte e que ressurgem no forum representado
pela Comissão da LBD. Assim, embora no âmbito do Forum da Educação predominassem a posição em favor
da exclusividade das verbas públicas para o ensino público e a tendência no sentido de privilegiar o ensino
básico, havia espaço para uma certa heterogeneidade interna. Dentro desse quadro, a ANDES - preocupada
com a possibilidade de estagnação e retrocesso da pesquisa nas instituições de ensino superior particulares
em função do estancamento de recursos governamentais - emergiu como uma voz dissonante, colocando-se
inicialmente a favor do repasse de verbas públicas a instituições privadas 5ú.
Por sua vez, enquanto a ANDE, a ANPED, o CEDES e CNTE estabeleciam entre si um sólido elo em
função de seu comprometimento com o ensino básico (10 e 2° graus), a ANDES e alguns segmentos da
ANPED se posicionavam nitidamente em favor de uma distribuição de recursos que privilegiasse o ensino
superior. A coalizão de interesses que dá origem ao Fórum de Educação está, desse modo, longe de
apresentar um caráter monolítico: as diferenças internas - em tomo tanto da questão da distribuição de
recursos quanto de outros temas - às vezes são graves e chegam a ameaçar a própria existência do Forurn,
tornando a negociação interna - entre as associações que compõem o bloco - uma prática quase que
permanente na busca do consenso."
Outro tema em torno do qual gravita a discussão da LDB é o da democratização da universidade que,
sob esse rótulo mais geral, abarca duas questões distintas, cada uma delas ocupando um lugar central no
âmbito das propostas encaminhadas pelos diferentes segmentos do movimento docente. Para a vertente
corporativista, representada pelo Fórum de Educação, sob a liderança da ANDES, a democratização da
universidade está ligada à ampliação da participação no processo de gestão da instituição, passando a incluir
todas as categorias de "trabalhadores da educação" - como funcionários administrativos e estudantes - tanto
na escolha dos dirigentes universitários quanto na formulação das diretrizes e políticas para a área de
educação. Trata-se, na verdade, de um processo de reformulação de um discurso que, originalmente,
reivindicava maior participação na definição da política das instituições de ensino superior para um ator

54 Para uma análise sobre a posição privilegiada ocupada pelo BNDES na estrutura burocrática de poder,
ver Lucia' Klein, "Inside the corridors of power: industrial policy - making and policy - implementation in the
seventies in Brazil". PhD Dissertation, University of Essex,1985.

55 O termo aqui é usado no sentido empregado,
por Theodoro Lowi ao distinguir entre políticas e
distributivas regulatórias e redistributivas em "American Business, Capítulo Il e Ill.
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privilegiado - o professor. Entretanto, o reforço do processo de organização interna e mobilização de apoios
por que passa a maioria dessas associações docentes conduz ao alargamento
do espaço da participação,
promovendo-se
a incorporação
de novos atores e configurando-se
um quadro em que parte da disputa se
centra em dois polos(i) na tentativa de esvaziar o papel do Executivo enquanto Iormulador de políticas para
a área de educação, reduzindo sua função à de um mero provedor e repassador de recursos; e (i i) na luta
dentro das instituições de ensino superior para estabelecer a participação de cada categoria no processo de
escolha dos dirigentes universitário,
definindo-se, assim, o processo de realocação de poder no interior de
universidade
e a disputa pela distribuição dos recursos públicos como os dois principais eixos da dinâmica
redistributiva
desencadeada
pela discussão sobre a LDB.
Os termos do debate sobre a ampliação da participação
na gestão da universidade
se definem a
partir de um discurso essencialmente
igualitarista em que as eleições diretas e paritárias para os cargos de
direção são a pedra de toque. Paralelamente,
a ausência de hierarquização
a que as eleições paritárias
conduzem estabelece uma polarização entre os diversos segmentos dos "trabalhadores
da educação" em
sentido ampliado, e os 6r850s de direção das instituições de ensino superior. Intensifica-se,
com isso, um
processo de mobilização política que, por sua vez, se encarregará
de articular a participação
de dois atores
que se diferenciam a partir das alianças que vão tentar estabelecer, da base em que se assenta a legitimidade
de suas reivindicações
e das arenas políticas onde identificam maiores chances de sucesso para a vocalização
de seus respectivos interesses.

É, portanto, a radicalização do debate sobre como devem ser escolhidos os dirigentes universitários
e quem deve participar desse processo que irá desvendar com nitidez a diferenciação
interna do segmento
docente, baseada na competência
e na qualificação de seus membros. De um lado, identifica-se aquilo que
se poderia reconhecer
como comunidade
científica, que se legitima em função de sua competência.
Comprometido com a qualidade da pesquisa científica, esse segmento tem como principal grupo de referência
a comunidade
acadêmica
nacional
e, freqüentemente,
internacional,
às quais se reporta através de
publicações e da participação em congressos e seminários, e onde se situam seus pares e interlocutores.
Mais
ainda, a liderança que exerce na condução das atividades de pesquisa confere a esse grupo uma capacidade
efetiva para obter recursos com o objetivo de consolidar suas equipes e desenvolver seus projetos, através
do estabelecimento
de uma relação direta com as agências de financiamento.
Responsável pela multiplicação,
ao longo da década de setenta, das chamadas "ilhas de excelência", é bem verdade que esse segmento já
conhecera dias melhores, em que a afluência dos recursos controlados pelas agencias, associada a uma
política explícita de fomento à pesquisa e à pós-graduação,
assegurava às suas equipes um fluxo crescente
de recursos, cuja contrapartida
se expressava através de uma autonomia acadêmica e financeira quase que
completas. O novo cenário - que se define com maior clareza no inicío dos anos oitenta e cuja tônica é o
declínio dos recursos à disposição das agências - contribui para desestabilizar
a base "política" em que se
sustentam os setores ligados à pesquisa: sua infraestrutura
é sucateada, equipes inteiras se desmobilizam
e o "gap" em relação aos indicadores
de desenvolvimento
científico dos países do Primeiro Mundo se
acentua. Ainda assim, o "ethos" da competência
não só se mantem como, de resto - face à situação de
permanente
crise financeira com que a maioria desses grupos passa a conviver - se transforma no elementochave de diferenciação
desse segmento em relação aos demais setores da universidade.
Acresce que, se no
período de afluência, os recursos originários da própria universidade se limitavam a pagar as despesas com
instalações, material de rotina e parte dos salários dos pesquisadores,
no atual contexto de penúria crônica
aumentar. a capacidade de obter recursos dentro da própria universidade
passa a ter uma certa importância
para os segmentos ligados à pesquisa. Com isso, a disputa intra-rnuros pelas dotações orçamentárias
ganha
um novo ator cuja sobrevivência
dependera, até então, de fontes externas de financiamento.
A maior parte do segmento docente, entretanto,
é formada de setores que, em termos de titulação,
se situam em um patamar distinto dos grupos ligados à pesquisa. Predominantemente
orientados para o
ensino e para o exercício de funções administrativas
na universidade,
não raro se vêem envolvidos em
intermináveis
disputas intra-departarnentaís
que, quase sempre, giram em torno da ampliação de suas áreas
de influência. Seu quadro de referência tende, por isso mesmo, a se esgotar no universo mais restrito da
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instituição de que fazem parte - ou mesmo, da unidade
limites estreitos ao seu tipo de participação.

à qual estão vinculados

- o que contribui

para impor

Esses setores se organizam através de uma multiplicidade
de associações que, a partir do infcio dos
anos oitenta, adquirem uma visibilidade crescente e intensificam sua capacidade de mobilização política em
âmbito nacional. Através de um processo de articulação entre as próprias associações - algumas de caráter
marcadamente
regional ou mesmo, estadual, outras com atuação nacional - o quadro oragnizacional
que
incorpora aquilo que se convencionou
chamar de movimento
docente assume o formato de uma rede
interligada politicamente
através de um esquema bastante eficaz de alianças. Essas alianças se baseiam na
convergencia
de perspectivas
e operam através de uma divisão de tarefas que, embora quase sempre
atribuindo a liderança às associações de âmbito nacional, reserva as associações regionais um importante
papel na mobilização
das bases, na incorporação
de novos segmentos e na transrnissào de interesses de
caráter mais específico, sem excluir, ainda, o contato com interlocutores
situados nos altos escalões
burocráticos e políticos. Em certo sentido, cabe às associações regionais resguardar a representatividade
das
bases do movimento docente no quadro de um processo de "nacionalização"
acentuada de suas demandas.
A militâncía de tipo sindical - orientada quase que exclusivamente
para melhorias
salariais e para
a ampliação de benefícios e garantias em favor da categoria - é o traço comum entre a maior parte das
associações de docentes. Essa tendência
a se perceber como um segmento específico do funcionalismo
público conduz, por sua vez, a uma aproximação política com os escalões administrativos
da universidade,
através de uma convergência
de objetivos entre suas respectivas associações e ao preço de reforçar o viés
sindical e corporativista
de suas reivindicações.
A ênfase na negociação salarial concorreria
para converter a SESU no principal interlocutor
das
associações docentes no âmbito da burocracia do MEC: na medida em que cabe à SESU efetuar o repasse
de recursos orçamentários
para as instituições federais de ensino superior - cujas despesas com pessoal se
situam, por sua vez, entre 80% a 85% de seus gastos totais - sobre ela incidiria grande parte das pressões
por aumento salarial descandeadas
pela sucessão de greves que eclodem nas universidades
a partir de 1986.
A redernocratização,
por seu turno, aliada à perspectiva
de convocação
de uma Assembléia
Constituinte, vem recolocar o Congresso no centro das grandes decisões nacionais, transformando-o
no foco
para onde passa a convergir a ação do movimento docente. A estratégia de conquistar apoio no Legislativo
visa tanto a metas de curto prazo - em particular, a questào salarial - quanto a um objetivo de alcance mais
amplo, qual seja o de criar uma "bancada" favorável às propostas do movimento docente para a definição
da moldura normativo-institucional
para a área de educação implfcita na nova Constituição.
Entretanto,
contrariando
as expectativas em relação a um processo de representação
de interesses
que se prentende "de baixo pãra cima" o acesso do movimento docente ao Legislativo não se faz pela via dos
partidos, mas através de um processo de cooptação de deputados e senadores enquanto atores políticos
individuais 58.

a partir
ensino,
superior
em toda

Para a comunidade científica, no entanto, a questão da democratização
da universidade
é enfocada
de uma outra dimensão: a do acesso da população à educação e da melhoria das condições de
propondo-se
a uma discussão crítica sobre os principais problemas com que se defronta o ensino
para atender à multiplicidade
de demandas de sua clientela e assegurar a sua instrumental idade
a sua extensa gama de funções, que incluem a formação profissional, de pesquisadores
e cientistas

58 A exceção
a esse padrão de cooptação de legisladores
pelo movimento
docente é o Partido dos
Trabalhadores
- PT, ao qual se filiam as lideranças e quadros de uma parte significativa das associações de
docentes e funcionários
administrativos
das universidades.
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e de professores de 1°,2° e 3° graus, e a oferta de cursos de extensão e atualização. Ao contrário dos grupos
corporativistas
- que se organizam em associações - aquele segmento apresenta suas demandas de forma
individualizada,
e seus membros se fazem ouvir quase sempre na qualidade
de "experts", em função,
portanto, de sua competência.
Falam em nome de uma "minoria silenciosa" junto à qual suas posições
encontram ressonância
e atuam mais como porta-vozes do que como líderes, na tentativa de contrapor ao
discurso igualitarista
um novo elemento de legitimidade
- a competência.
Embora o padrão de representação
de demandas
desses setores tenda a assumir um caráter
atomizado,
o núcleo para onde ele converge - o lugar de expressão desse "grupo" - são as sociedades
científicas, nas quais o critério de competência
ocupa uma posição central. Esse segmento tende ainda a
estabelecer
alianças não propriamente
com o Executivo, mas com alguns escalões técnico-burocráticos
situados em "nichos" específicos do Executivo, tanto no âmbito do próprio Ministério da Educação quanto
de outras jurisdições
ministeriais
- em especial, junto a remanescentes
de alguns "think tanks" da
tecnoburocracia,
situados '~a órbita do antigo Ministério do Planejamento .

.

A proximidade dos setores acadêmicos das posições de poder dentro da universidade e o fato de que
a sua condição de "experts" tivesse tomado usual a prática - que remonta à década de 50 - de sua
convocação pelos formuladores
de políticas para a prestação de uma assessoria informal, concorreu para Ihes
conferir um trânsito relativamente
fácil junto a alguns escalões do Executivo. Nesse sentido, o acesso direto
aos ocupantes
de cargos de poder e de decisão e as áreas de convergências
com alguns segmentos de
burocracia governamental
em função da valorização da competência contribuíram
para transformar algumas
agências e setores do Executivo em áreas preferenciais
de representação
da "academia"
Define-se, assim, uma especialização
de arenas políticas que, por sua vez, expressa estilos distintos
de participação.
De um lado, os setores corporativistas
optam por atuar de uma forma mais explícita - via
associações - e em uma arena mais aberta - o Legislativo - onde a sua capacidade de mobilização política
é maior 59. O segmento acadêmico, por sua vez, tem pouca visibilidade
organizacional
e tende a uma
participação
mais segmentada,
através de um discurso que, por se revestir de uma componente
"técnica",
não deixa de ser político. A facilidade de trânsito junto a setores da burocracia
governamental
e a
ressonância
de suas propostas nos seus escalões mais esclarecidos concorrem para definir certas áreas do
Executivo como "loci" de representação
de demandas e pressão política dos setores vinculados à pesquisa
universitária.
Associado ao tema da democratização
da universidade,
a questão da autonomia universitária
cria,
em princípio, um consenso que se expressa na formação de uma aliança que une todos os setores contra o
Governo. Entretanto, a vinculação entre o sucesso do movimento docente e a força da reivindicação salarial
no quadro geral de suas demandas, ao mesmo tempo em que concorre para fortalecer o vínculo entre as
universidades
federais, contribui, por sua vez, para aproximar as universidades
estaduais, em função tanto
da origem distinta de seps recursos quanto dos diferentes padrões de negociação
de suas respectivas
reivindicações
salariais.
No caso das universidades
federais, a negociação salarial institucionaliza
o "by-pass" aos dirigentes
universitários,
na medida em que as reivindicações
são encaminhadas
pelas associações representativas
dos
docentes diretamente
à Secretaria de Ensino Superior - SESU - do MEC, que é quem paga os salários. É na
capacidade de negociação direta entre professores - através de suas organizações
para-sindicais
- e o MEC,
que reside a força do movimento docente e que se instaura a possibilidade de negociar os salários em bloco,
de acordo com o princípio da isonomia salarial.

59 A arena legislativa
representa, para o segmentos corporativistas,
a possibilidade de socializar o conflito
como estratégia para expandir e conquistar apoios, dentro da perspectiva explorada por S.S.,Schattschneider,
em The Semi-Sovereign
People. Nova York, Rinehart and Winston, 1960, pp.3-7.
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A questão da negociação salarial viria a se constituir em uma espécie de divisor de águas, impondo
uma diferenciação
na maneira pela qual setores distintos vinculados
ao ensino superior percebem a
autonomia· universitária,
~ nas dimensões que cada um deles passaria a enfatizar.
As universidades estaduais - cuja perspectiva converge com a do segmento acadêmico - são contrárias
à isonomia salarial, ao defenderem para as instituições de ensino superior uma autonomia total - inclusive
administrativa
- que permita diferenciar internamente
os salários como forma de "premiar" a competência
e a produtividade.
O movimento
docente de tendência corporativista
adota, por sua vez, uma atitude
ambígua com relação à autonomia universitária,
uma vez que se posiciona a favor da autonomia financeira conferindo
aos reitores maior flexibilidade
na gestão dos recursos orçamentários
- mas resistem à
implantação
da autonomia administrativa
tal como ela é proposta pela elite acadêmica porque, para a base
organizacional
de seu movimento, é fundamental
preservar a sistemática de negociação salarial direta com
o MEC.
A autonomia
universitária
se transformaria
em uma espécie de bandeira do segmento acadêmico 60
: é através dela que o tema da avaliação adquire maior visibilidade e que - definida como contra partida da
autonomia de gestão financeira, através da qual a universidade
presta contas à sociedade da utilização dos'
recursos públicos que recebe - se constitui no novo eixo em tomo do qual a discussão da LDB passa a
gravitar 61 .

A mobilização
desencadeada
pela comunidade
acadêmica em torno da avaliação concorre para
reforçar suas alianças com os escalões burocráticos
que se situam nas "ilhas de competência"
da máquina
administrativa
do MEC, ao' mesmo tempo em que deixa a descoberto a abordagem tangencial, ambígua, que
a maioria das propostas que partem do bloco de interesses corporativista
- exceção Icita à ANPED - confere
ao tema da avaliação.
Aparentemente,
no entanto, não há retrocesso possível com relação à vitória obtida pela "academia"
ao introduzir como foco dominante do debate a questão da competência,
embutida no tema da avaliação.
Na realidade, a avaliação se institucionaliza
no decorrer mesmo de sua discussão e diante desse fato, todos
os setores, mesmos os mais resistentes,
não têm como deixar de aceitá-Ia. Assim, na medida em que a
avaliação emerge como um novo tema "consensual", o eixo da discussão se desloca para a sua sistemática interna ou externa e para a definição dos critérios que deverão presidi-Ia.
Mais ainda, a avaliação representa uma espécie de "turning point" no processo - que se estendeu por
quase dois anos - de discussão da LDB: a partir do momento em que é encampada,
ela passa a permear a
discussão de outros temas que já faziam parte da agenda de debates e que irão ser rediscutidos à luz da nova
ênfase na avaliação. É o caso, por exemplo, da composição e definição das atribuições do Conselho Federal

60 A concepção
desse setor com relação à autonomia universitária
e às formas como ela se exprime em
suas diferentes dimensões - didático/científica,
administrativa
e de gestão financeira - está formulada com
grande clareza nos seguintes
trabalhos
de Durham, Eunice R., A Autonomia
Universitária,
NUPES,
Documento de Trabalho,9/89,
e Os Desafios da Autonomia Universitária,
NUPES, Documento de Trabalho,
2/89.

61 A perspectiva
da avaliação das atividades universitárias
como uma
através da qual instituições públicas prestam contas à sociedade do uso
é enfatizada em Goldemberg, J., op.cit., p.1, em Schwartzman,
S., O
Avaliação do Ensino Superior, NUPES, Documento de Trabalho, 3/90;
R., "A Universidade
e as Demandas da Sociedade", Educação Brasileira,
Educação depois da nova Constituição: A Universidade.

exigência da sociedade democrática
que fazem dos recursos que recebem
Contexto lnstitucional
e Político da
e nos trabalhos de Durham, Eunice
ano VIII, n017, 2°semestre, 1986; A
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de Educação, tradicionalmente
ensino.

acusado pelos setores corporativistas de favorecer as instituições privadas de

Diante disso, uma das grandes reivindicações do movimento docente é a extinção do CFE e sua
substituição por um Conselho Nacional de Educação, cuja composição obedeça ao princípio de assegurar a
representação de todos os segmentos dos"trabalhadores" da educação, com a atribuição de formular a política
educacional, através da elaboração do Plano Nacional da Educação.
Os setores vinculados à pesquisa, por seu turno propõem a transformação do CFE - em cuja
composição a representação da comunidade acadêmica passara a ter maior peso - além de uma redução
drástica de suas funções: caberia ao CFE atuar no credenciamenro e recredenciamento das instituições de
ensino superior - a ser efetuado com base na avaliação de desempenho institucional - e ao MEC a
responsabilidade pela formulação da política educacional.
A aceitação, pela totalidade dos setores vinculados à universidade, da avaliação enquanto
instrumento de aferição da competência de seus quadros e do nível de desempenho insritucional contribui,
também, para alterar os termos da disputa pela distribuição dos recursos, ao reforçar a proposta da
comunidade acadêmica no sentido de instituir os resultados da avaliação em um dos critérios essenciais para
a alocação diferencial de verbas entre as instituições de ensino superior públicas.

A versão final da Lei de Diretrizes e Bases: a tentativa de conciliar interesses através da negociação
política.

A Comissão da LDB, criada em 1989 no âmbito da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados,
se constituiu no "forurn" para o qual convergiram as propostas dos diferentes segmentos vinculados à
educação com relação ao formato que deveria ter a nova Lei de Diretrizes e Bases. As propostas foram
apresentadas em nome de associações, organizações sindicais e sociedades cientifícas, e discutidas com os
membros da Comissão.
Algumas associações - em especial, as de tendência corporativista - se fizeram representar em todas
as sessões abertas. Os procedimentos com base nos quais se desenvolveram os trabalhos da Comissão da LDB
incluíam uma reunião diária fechada - a que, via de regra, compareciam apenas os membros mais assíduos
e engajados - que precedia a sessão pública, aberta aos representantes' das diferentes associações 62. O
esforço no sentido de conciliar as propostas se desenvolvem paralelamente, configurando um processo
incremental em que, sempre que a conjugação de interesses se mostrava inviável, a opção pela simples
justaposição de demandas.passou a constituir a norma. Não é de se estranhar, assim, que as versões iniciais
da Lei de Diretrizes e Bas.es tivessem assumido a aparência de uma "colcha de retalhos", freqüenternente
carente de um mínimo de consistência interna capaz de viabilizar a sua implementação.
O processo de negociação foi extremamente difícil, às vezes penoso, não apenas porque algumas
demandas eram, do ponto de vista substantivo, virtualmente irreconciliáveis, como também porque, desde
o início se definiu um "ritual" de negociação que, pela multiplicidade de atores envolvidos tomava a
agregação de interesses um exercício de habilidade, sutileza e tolerância.
O processo de negociação, barganha e ajustamento de interesses se desenvolveu em dois planos
distintos. Inicialmente, no âmbito da Comissão propriamente dita, na medida em que prevalecia uma
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razoável transparência
no que se refere ao comprometimento
de cada um de seus membros com os interesses
dos diferentes segmentos representados
naquele "forum" 63. Na verdade, as discussões da Comissão da LDB
mobilizam seus membros enquanto representantes
de interesses de segmentos específicos de profissionais
da educação, independentemente
de sua filiação partidária. O Legislativo atua aí como uma instância de
representação
de interesses exógenos que ele não chega a incorporar
através do sistema partidário
61,
exceção feita ao Partido dos Trabalhadores,
cuja aliança com o movimento docente parece visar o exercício
do controle político sobre as associações corporativistas,
sem pressupor,
contudo, a elaboração
de uma
proposta partidária sobre a regulamentação
da área de educação. O que predomina, portanto, é a cooptação
dos legisladores enquanto atores políticos individuais para atuar como porta-vozes de grupos corporativistas,
em moldes que se aproximam do que Schmitter definiu como corporativismo
societal 65. Trata-se de um
padrão de representação
de interesses cuja "rationale" é dada pela incorporação direta das demandas de uma
multiplicidade
crescente
de grupos e atores no processo decisório sem passar, necessariamente,
pela
mediação dos partidos.
A segunda instância de negociação da LDB parece se enquadrar
de forma ainda mais clara na
concepção de corporativismo
societal, uma vez que pressupõe o envolvimento direto entre a Comissão - quase
sempre representada
pelo seu relator - e os representantes
das diferentes associações,
no trabalho de
composição dos interesses. A tática colocada em prática - e que visava evitar a superposisão
de conflitos foi a de negociar separadamente
com cada associação enfatizando as áreas de interesses comuns entre os
diversos segmentos. Essa sistemática configura um processo de ajuste individualizado
cujo objetivo era o de
construir - e gradualmente
expandir - uma
área de consenso mínimo entre os atores envolvidos na
formulação da LDB 66.
Diferentemente
do' corporativismo
societal - em que a negociação, a composição e a incorporação
das demandas
ao processo decisório se fazem em diferentes
áreas do Executivo, obedecendo
a uma
"especialização" setorial e funcional das agências e jurisdições da burocracia governamental
- a disputa pela
regulação da área de educação tem lugar na arena legislativa, embora de forma compartimentalizada
porque restrita à Comissão da LDB. Entretanto,
seu caráter pluralista se esgota no próprio processo de
encaminhamento
de demandas e no esforço de promover a sua conciliação. A rigor, a etapa seguinte - a
elaboração
de um projeto de lei a partir de uma seleção das demandas
incorporadas
- pressupõe,
ao
contrário, o enrijecimento
da participação
dos diferentes setores: a normatização
através da LDB se define
como uma estratégia política cujo objetivo não é tanto o de regulamentar
a área, esboçando as funções dos
diferentes níveis de ensino·e esferas de governo, e sim o de cristalizar a participação
de cada uma delas na
disputa pela alocação de recursos e de poder que está em jogo. Não é por outra razão que o projeto de lei
que resulta desse processo - em que pese o enorme progresso com relação às suas versões iniciais - acabe
pecando pelo excesso de detalhe ressentindo-se,
em consequência,
de um forte viés burocratizante.
Predominou,
claramente,
a perspectiva de não deixar nada por regular. Diante disso, uma vez definida e
detalhada a legislação, fecha-se o processo decisório no sentido de que se inflexibiliza (a) a participação que
os diferentes grupos terão na divisão de recursos e (b) sua influência na formulação das políticas para a área
educacional.
Dessa forma, a legislação passa a atuar, na prática, como um elemento que imobiliza o jogo
político, ao definir "a priori" o peso de cada setor na definição de políticas e bloquear o espaço para que essa
configuração
se altere, produzindo
novos arranjos de poder. Uma vez aprovado o projeto, são grandes as
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possibilidades de que a formulação da política educacional venha a funcionar como um jogo de cartas
marcadas, em que o produto das decisões possa ser antecipado em função quase que exclusivamente do peso
relativo que a legislação confere à participação dos diferentes grupos e segmentos envolvidos com o ensino
superior.

o texto aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados
corresponde à terceira versão do substitutivo elaborado sob a coordenação do Deputado Jorge Hage, Relator
da Comissão da Lei de Diretrizes e Bases. No que tange especificamente à regulamentação do ensino
superior, o texto da nova LDB - a ser submetido à aprovação do Congresso empossado em fevereiro de 1991 estabelece os seguintes dispositivos:
- mantem a gratuidade do ensino ministrado nas instituições públicas, contrariando, inclusive
propostas que visavam a corrigir parcialmente o caráter regressivo do ensino superior público, através da
cobrança de anuidades dos alunos em condições de pagá-Ias 67.
- confere ao Forum Nacional de Educação na qualidade de órgão de representação da sociedade, o
papel de instância máxima de consulta do Conselho Nacional de Educação quando da elaboração
dos planos nacionais de educação ou sempre que se fizer necessária a introdução de mudanças
substanciais nas diretrizes e bases da educação 68.
- atribui à União a tarefa de organizar, financiar e administrar sua própria rede de ensino e ainda,
a de suplementar técnica e financeiramente os Estados e Municípios, visando à superação de
desigualdades sociais e regionais 69.
- restringe às instituições de ensino superior privadas sem fins lucrativos - definidas como
comunitárias - a possibilidade de receberem recursos públicos desde que garantido o atendimento
a um rigoroso elenco de requisitos e submetidas a controles de natureza pública sobre a destinação
desses recursos públicos 70.
- determina a extinção do Conselho Federal de Educação e a criação do Conselho Nacional de
Educação, a quem compete a formulação e coordenação da política nacional de educação e sua
articulação com outras políticas públicas; a definição de diretrizes e prioridades para o Plano
Nacional de Educação; o estabelecimento de normas de avaliação das instituições de ensino superior
e de seus cursos, além da responsabilidade de promover o processo de avaliação institucional. Cabe
ainda ao CNE definir os critérios para a alocação de recursos orçamentários entre as instituições
federais de ensino, avaliar os resultados de sua utilização e propor ao Poder Executivo as alterações
que considerar necessárias 71.
- especifica em detalhe a composição do CNE, num total de 34 membros, dentro do princípio de
assegurar a representação da totalidade dos segmentos vinculados à área de ensino e às diferentes esferas
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de governo, além de formalizar a criação de uma Câmara de Ensino Superior, e de outra para a Educação
Básica, definindo uma especialização de funções no âmbito do CNE 72.
- institucionaliza a avaliação de desempenho institucional enquanto critério básico para o
credenciamento de instituições de ensino superior públicas e privadas pelo CNE. A avaliação,
entendida como um processo contínuo, deverá ser conduzida pelo próprio CNE, através de comissões
autônomas. Abre-se, em contrapartida, a possibilidade de descredenciamento, ou seja, da suspensão
ou cancelamento da credencial das universidades, nos casos em que os resultados da avaliação sejam
considerados insatisfatórios 73.
Ao lado da avaliação externa, a cargo do CNE, as instituições de ensino superior deverão
manter e aprimorar mecanismos de auto-avaliação, envolvendo professores, alunos e demais trabalhadores
da educação 74.
- em que pese a preocupação no sentido de resguardar a representação de todos os segmentos em
que se diferenciam internamente os profissionais da educação, fica assegurada a presença majoritária
da representação docente em todos os colegiados instituídos pela nova LDB 75.
- obriga as instituições de ensino superior a oferecerem cursos de graduação noturnos - obedecido
o mesmo padrão de qualidade dos cursos diurnos - em todas as áreas, com exceção de ciências
agrárias e da saúde, estabelecendo um número mínimo de alunos, correspondente a 1/3 das vagas
de cada instituição 76.
- assegura aos docentes das instituições de ensino superior a isonornia de pisos salariais e a
identidade de cargos e funções, extinguindo a diferenciação que existia entre universidades
autárquicas e as demais e eliminando a possibilidade de cada universidade estabelecer sua própria
política salarial instituindo, inclusive, uma diferenciação salarial interna como forma de premiar a
competência 77.
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- decide pela implantação, até o final da década, de instituições de ensino superior nas cidades e
regiões de maior contingente populacional no interior de cada Estado 76.
- determina a aplicação anual pela União de um teto mínimo de 18'% e pelos Estados de 25%, das
receitas resultantes de impostos - incluindo aquelas provenientes de transferências - na manutenção
e desenvolvimento do ensino público 79, acompanhada da restrição do escopo dessas atividades,
que passam a se referir unicamente às despesas realizadas no âmbito dos sistemas de ensino
diretamente orientadas para a consecução dos objetivos básicos das instituições de ensino público.
A exclusão dos gastos com manutenção e desenvolvimento de ensino, de uma série de despesas que incluíam desde a assistência médico-odontológica
para alunos, docentes ou servidores, até a
manutenção de pessoal inativo e pensionistas - deve contribuir para gerar um "excedente"
significativo a ser canalizado para as atividades de ensino propriamente ditas 80.
Além disso, o estabelecimento de um teto orçamentário mínimo para as instituições de ensino
superior - representado pelos valores liberados no ano interior - virá representar uma garantia efetiva de
repasse de recursos federais para o atendimento das necessidades básicas daquelas instituições. A
flexibilização na gestão desses recursos, por sua vez, permitirá a incorporação de eventuais superavits
financeiros ao exercício subsequente 81.

A desradicalização" do debate.
W

A aprovação, pela Comissão da LDB, do terceiro substitutivo encaminhado pelo relatar, foi um
processo difícil, que exigiu a agilização das negociações tanto no interior dos diferentes blocos de interesses
quando no âmbito da própria Comissão, visando o ajuste das divergências que ainda impediam a articulação
do texto final dentro do prazo previsto, que se esgotava em dezembro de 1990. Coube a alguns legisladores
e membros da Comissão o desempenho do papel de "brokers" . como foi o caso da deputada Sandra
Cavalcante - junto ao setor privado de ensino que, na época, estava em conflito com o Ministério da
Educação em torno de questões relacionadas com as mensalidades escolares e se mostrava propenso a
introduzir na LDB critérios de reajustes que lhes fossem favoráveis. Dada a impossibilidade de incorporar
um dispositivo desse tipo - por não se tratar de matéria de lei· o setor privado se mostrava irredutível em
cooperar para a aprovação do substitutivo, criando-se a ameaça de encerramento do prazo para a sua
aprovação. A mediação exercida junto ao setor privado por uma personagem insuspeita, cuja atuação tem
estado tradicionalmente ligada aos interesses das instituições privadas de ensino, permitiu que fossem
aparadas as arestas necessárias ao estabelecimento de um consenso em torno do texto final e submetê-Ia
imediatamente à votação 82.
A etapa seguinte- para a formalização da nova LDB é a sua aprovação pelo plenário da Câmara dos
Deputados, prevendo-se uma trajetória lenta e tortuosa do projeto, em um ano em que se inícia uma nova

Arr.IO?

78

Idem,

79

Idem, Art.109.

80

Idem, Art.120.

81

Idem, Arr.167.

82

Entrevista com a Isaura Belloni, Brasília, 07/02/91.

·.

27
legislatura e em um período em que a agenda decisões do Congresso se vê sobrecarregada
Medidas Provisórias e projetos enviados pelo Executivo em caráter de urgência.

pelo excesso de

Restam, assim, algumas dúvidas, sobre a própria aprovação do texto da nova LDB uma vez que o
"forum" específico onde ela foi negociada e formulada - a Comissão da LDB - se diluiu com o encerramento
da última legislatura. Na medida em que o grupo de legisladores comprometido com a sua elaboração não
subsistiu para pressionar pelo seu encaminhamento à votação pela Câmara dos Deputados e para liderar a
nova etapa de negociações e de mobilização de apoios ao projeto, a transformação do texto em lei continua
em aberto.
Entretanto, alguns comentários finais sobre o texto da LDB são reveladores do formato de
representação de interesses que presidiu a sua formulação, dos acordos possíveis e dos papéis
desempenhados pelos principais atores que participaram - direta ou indiretamente - da sua elaboração.
A divisão do texto da nova LDB expressa, de certa forma, as áreas de influência "conquistadas" pejos
diferentes segmentos de profissionais da educação: alguns capítulos, como os que se referem à educação
básica, à educação infantil, ao ensino médio, ao ensino técnico e à educação de trabalhadores, parecem
formalizar o controle das associações docentes de orientação sindical sobre áreas em relação às quais suas
propostas se configuram, desde o início, como claramente "hegernônícas" no quadro dos atores que
participaram das discussões sobre o projeto da LDB.
A regulamentação do ensino superior coloca a descoberto, por sua vez, os limites dos acordos
possíveis entre as propostas dos diferentes grupos e segmentos. A subdivisão do Conselho Nacional de
Educação em duas Câmaras 83 é o exemplo mais flagrante de que quando as possibilidades de composição
de interesses se esgota, a especialização pode vir a se constituir em um instrumento para solucionar disputas
pelo controle de determinadas áreas, através de um processo de segmentação em que a lei atribui a grupos
distintos a formulação das diretrizes e políticas para diferentes áreas.
Nesse sentido, a proposta original de criação de um Conselho Nacional de Ensino Superior 84 - que
foi incorporada no texto da LDB sob a forma de uma Câmara que deverá funcionar no âmbito do CNE - se
configura como uma espécie de instrumento de barganha a partir do qual a comunidade acadêmica aceita
a implantação de um Conselho Nacional de Educação de composição excessivamente fragmentada e
eminentemente corporativista em troca da conquista de um espaço próprio, relativamente autônomo, onde
seja possível exercer o controle sobre o processo de formulação de políticas na área que realmente lhe
interessa - qual seja, o ensino superior - reservando à facção militante do movimento docente o monopólio
sobre a elaboração das políticas para o ensino básico.
A proposta de criação de um conselho específico para o ensino superior viabiliza a compatibilização,
em um único projeto, das demandas encaminhadas pelas associações de viés corporativista - fortemente
comprometidas com o ensino básico - de um lado, e daquelas apresentadas pelo segmento acadêmico essencialmente voltado para o ensino superior - de outro, através da criação de foros distintos que permitam
a cada um desses grupos controlar as áreas nas quais o seu envolvimento é prioritário.
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Portanto, o "arranjo normativo" que a LDB expressa continua sendo essencialmente
corporativo, na
medida em que tende a delimitar áreas de influência bem diferenciadas
para segmentos
distintos de
profissionais da educação. A lei é o instrumento
através da qual essa alocação de poder se processa e dessa
estratégica de normatização
em moldes corporativistas
acaba se valendo .a própria comunidade
acadêmica
para garantir um espaço para si própria na regulação do ensino superior.
A segunda observação
diz respeito ao fato de que, ainda que, eventualmente,
não venha a ser
aprovada e, portanto, não se transforme efetivamente em lei, a simples discussão do texto da nova LDB, o
processo de negociação de interesses que ela envolve e as alianças - espúrias ou não - que dela emergiram,
contribuiram
para alterar significativamente
as relações entre os diferentes atores envolvidos na disputa pela
regulação do ensino superior. Em parte, isso se deve a que, em função de suas vinculações múltiplas, coube,
alguns desses atores o desempenho
de múltiplos papéis. Um exemplo disso são os legisladores membros da
Comissão da LDB: ao mesmo tempo em que funcionaram
como porta-vozes de interesses de grupos ou
segmentos específicos ligados à educação, atuaram como "brokers" no interior desses mesmos grupos, com
o objetivo de articular demandas excessivamente
fragmentadas
e de conciliá-Ias com os interesses de outros
setores para a definição de um denominador
comum mínimo.
Também nessa linha de atuação através do desempenho
de múltiplos papéis se enquadram
os
especialistas na área de educação, que são convocados a prestar assessoria tanto à Comissão da LDB - em
especial ao relator - quanto aos escalões técnico-burocráticos
do MEC na formulação
de políticas
governamentais,
ao mesmo tempo em que atuam como porta-vozes das demandas de sociedades científicas,
ou mesmo como redatores de algumas de suas propostas. Certas etapas do processo central de negociação
de interesses e de conciliação de demandas de diferentes setores - a cargo basicamente do relator - parecem
ter reservado a alguns desses especialistas o papel de coadjuvantes
na identificação de áreas de igualdade
entre segmentos distintos, sobretudo através da formulação
de propostas alternativas
tentando compor
alguns dos elementos das propostas originais apresentadas
pelos diferentes grupos. Convêm destacar que
apesar do caráter "low profile" que essa função normalmente
assume - até porque transcorre nos bastidores
da arena política formal - esse talvez tenha sido um dos momentos mais signficativos de intervenção da
comunidade acadêmica no quadro mais amplo da elaboração do projeto da nova LDB. De um lado, porque
configura uma atuação que é simultaneamente
técnica e polltica: os especialistas
são convocados a dar
assessoria em função de seu conhecimento
substantivo
da matéria, mas a tarefa de agregar e conciliar
interesses diversos no âmbito de uma nova proposta tem, a par da componente
técnica, uma dimensão
claramente política. De outro lado, o conhecimento
específico sobre a área de educação e seus problemas em suma, a sua "expertíse" - confere aos especialistas - e só a eles - a competência para realizar essa tarefa.
Falta aos demais atores - inclusive aos legisladores - os atributos para atuarem nessa área que aparece como
uma espécie de "no man's land", mas que, na realidade, constitui o foco de convergência
das competências
técnica e política. Dessa forma, a importância
do papel desempenhado
por alguns elementos de destaque
do segmento acadêmico não se esgota na sua participação na confecção das propostas apresentadas
por suas
respectivas associações nem na assessoria puramente técnica à instância legislativa: o aspecto crucial para
viabilizar a transformação
de demandas dispersas e atomizadas em um projeto de lei internamente
coerente
foi dado pela capacidade política - demonstrada
por alguns desses especialistas
- de incorporar interesses
distintos com base em um referencia! técnico que assegurasse
consistência
às propostas alternativas
que
emergiriam a partir daí.
Por fim - e retomando
a perspectiva
de que o quadro das relações entre os diferentes setores
vinculados à educação se altera a partir da discussão e elaboração do texto da LDB - a conclusão do projeto
de lei parece apontar para uma maior convergência entre os vários segmentos ligados ao ensino superior.
a debate perde o tom radical que permeava grande parte das propostas apresentadas pelas associações
docentes e o clima de confronto que envolvia o seu encaminhamento
se dilui. Entretanto, é possível que esse
novo cenário que aparentemente
sugere uma tendência à harmonização
de interesses e pontos de vista,
reflita uma realidade distinta. Mais do que uma convergência entre segmentos conflitantes da universidade,
o que ocorreu, na verdade, foi o esgotamento
da discussão de certas questões que, tradicionalmente
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compunham o pauta de debates do setor. Na medida em que se tomou indefensável postular mais verbas
para o ensino superior - por acarretar, necessariamente, a penalização do ensino básico - e que, pelo menos
nos termos da lei, foi possível restringir o acesso das IES privadas aos recursos públicos, temas que ao longo
de várias décadas tinham funcionado como divisar d~ águas, terminam por envelhecer e se desgastar 85.
A discussão sobre a avaliação, por sua vez, experimenta urna dinâmica distinta: a sua disseminação
em âmbito internacional e a sua incorporação ao discurso da comunidade científica interna em um momento
em que a competência da universidade e a eficácia no desempenho de seu papel estão sendo colocados em
xeque acabem por tomar imperiosa a aceitação da avaliação pelo movimento docente. Em um espaço de
tempo relativamente curto, a avaliação assume um caráter consensual e a discussão se desloca para um novo
patamar, onde o debate começa a se travar em torno das diferentes formas e procedimentos de avaliação.
Quer parecer, assim, que os indicadores que, a princípio, sugerm uma "aproximação" entre os diferentes
segmentos ligados aos ensino superior configuravam-se muito mais como uma decorrência do estreitamento
da agenda de discussão da área educacional em um período em que os ternas que costumavam polarizar o
debate virtualmente se esgotam.
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