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As refl exões ebei xo, embora de exc I usí ve responsabi I i dade dos autores,
iniciaram-se
li partir
de um processo de discussão levado a efeito) no
segundo semestre de 1991, por um grupo de professores da Faculdade de
Fi 1osofi a e Ci êncí a Humanas da UFl"lG durante a meí s longa greve do
movi mento docente das Insti tui ções f ederet s de ensi no superí or até aque I a
data. Estes professores, oriundos de diversas áreas das Ciências Humanas
e Sociais,
se propuseram a elaborar documentos que servissem
de
subsídios pat-a se pensar os rumos da Universidade Pública ti médio e longo
prazo. Parti a-se do di aqnóst i co de que, por mei s bem sucedi das que fossem
as negociações sobre a greve, seria necessário a nível institucional
enfrentar questões e desafios de ordem estrutural. É neste contexto que
foi preparado este artigo, em que os diagnósticos e sugestões de pouttces
possuem muito rnet s o senti do de quest oner tabus e i nstt gar o debate
institucional
do que propor análises e prescrições acabadas.
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Tronsiormoçôes do Estudo e os

nesarras

du Raiarmo

umrersrt tirio
A ref orme, moderni zeçêo ou transformação
do Estado
é questão
complexe. O Estado não é um carro que aceita pesstvemente os comandos do
governo, pois ele é formado por inúmeras
tnsututcões
ô1tômente
diferenciadas
quanto a valores, peraniqmes,
nível de eficiência, recursos
financeiros,
pessoal qualificado,
situação jurídica etc. Durante o seu
primeiro ano, o governo Collor continuou insistindo na tese "setveciontste"
de que a si mp 1es determi nação do presí dente seri ti capaz de sanear e
modernizar
o Estado. Se no início esta estratégia
teve sucesso de
marketing político, no segundo momento, quando houve necessidade de
me: or preci sôo nas intervenções qovernementeí S, os scuds presi denci ai s
não conseguiram mais acertar os alvos. Para agravar a situação o Poder
Executi vo não possui base perí ernenter só li da e, i roni cernente, a meí ort a
dos part ementares que epo: em o governo é contra a rnoderni zecão e muí tos
que dese j em mudanças encontram-se
na oposi cão.
Uma reforma edmí ni streti ve de protudí dene não se faz fi base de
ultimatos. Ela exiqe equipe técnica competente, projeto político, etepes de
curto, médio e longo prazo, e a monnizecêo e envolvimento dos atores
interessados. O agravamento da situação econômica e da crise fiscal do
Estado tem levado paulatinamente
o governo federal a ret ormuter sua
estratégia
inicial
e buscar novas alianças e apoios tnst ttucionets.
Independentemente dos acertos e erros do governo no encaminhamento
dessa nova abordagem, setores expressivos da oposição, além de diversos
atores da sociedade civil, têm também tornado consciência da necessidade
de ume articulação
mais ampla para reverter
ti tnttexêo
da curva
descendente em que se encontra o pa í s.
Em relação à Uni versí dade} até à posse do Mini stro Gol demberg ti vemos
o que os estudiosos de public policy denominam de "não-política".
O
antecessor
do atual ministro
não demonstrava
apreço maior pela
uni versí dece, e não a consi dereve corno uma das pri orí dades de sua agenda
de trabalho. Os ore-projetos
de pol Inces educacionais para o ensino
superi or
i nclui dos orí gi na1mente
nas propostas
de reforma
const ttucí ona1 do Executi vo - apresentaram
tantas tnconsi stêncí as e
angariaram tantos opositores Que o governo federal resolveu recuar de
suas pretensões iniciais.
Com a escenção da atual equipe do Ministério da Educação, houve Uma
mudança importante,
pois seus componentes possuem idéias mais claras
sobre a untverstdade. Abre-se, assim, a possibilidade de um amplo debate
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sobre

Li

cri se e o evení r do atua 1 si steme

f ederel

de ensi no superí ar.

2) A Crise do Sistemo Uniyersitório Federa].

A situação da Universidade
tem que ser analisada dentro desse
cri se Que o Pô ís atrevesse.
Há urna percepção cede vez meí ar
meio acadêmico
e em setores
importantes
da opinião pública
sistema universitário
federal deve sofrer profundas reformulações.
fi última
reforma universitária,
196ô, o sistema federal de ensino
experimentou

uma grande expansão, tendo sido criados

quadro de
dentro do
de Que o
Desde
superior

universidades

em

quase todos os estados.
Este modelo corresponoi a ti lima estretêqt a de
inteqreçêo
necí onel do Estado
nresií ei ro, Que busceve
di rninuí r as
dispôhdades
regionais
e provocar
através
da educação
focos
de
modernização,
especialmente
nas regiões mais atrasadas.
Os resultados
dessa pol Itice, no entanto, são objeto de grande polêmica. Para alguns,
esse esf orço trouxe resultados
positivos
no sentido de democratizar
o
acesso
ao ensino
superior
de melhor
nível em locais
até então
pracartamente atendidos e gerou efeitos diretos e indiretos na vida social,
econômica e cultural de todas as regiões. Sob esse ângulo esta política do
governo federal
teria um sentido
redistributivo
do ponto de vista
mter-reqtonet,
e pôde ser adotada
em virtude da disponibilidade
de
recursos
financeiros
em mãos da União. Para outros, ao contrário,
os
efeitos
negativos
superaram
de longe os poss lveis beneffcios
da
multiplicação
de universidades
pelo país. Para estes críticos,
sob a capa
da mocerntzecêo.
as novas universidades
transformaram-se
em recurso
estratégi co das oIi qerqui as regi oneí S, reforçando
ai nde maí s a estrutura
social e pol ítica vigente. Em diversos
estados do Norte e Nordeste, os
orçamentos
das universidades
federais
ali implantadas
tinham um peso
significativo
no conjunto dos recursos
públicos disponíveis.
Por isso o
cargo de reitor, altamente
presttqíeoo,
era peça importante
da política
local, inclusive servinco de trampolim para ascensão a postos de governo.
A reprodução
desse
mode 1o apresenta
t10 j e
doi s
grandes
constrangi mentos.
Em prí mei ro lugar, i ndependentemente
do grau de
compromisso
governamental
com a educação superior,
há uma crescente
incapacidade
financeira
da União de arcar com a expansão, e até mesmo
com a manutenção adequada,
dessa rede de ensino e pesquise. Em segundo
lugar, o desempenho
das di versas
universi cedes f edereí s é bastante
heterogêneo
e o sistema,
analisado
como um todo, apresenta
baixa
eficiência.
Embora se saiba, por exemplo, que aproximadamente
90% da
pesquisa desenvolvida
no Brasil é realizada pelas universidades
públicas,
deve-se considerar
que cerca de metade dessa produção corresponde
ás
uni versi danes estecueí s de São Paulo e o restante
este muito concentrado
em um pequeno número de uni versí dades f ederai s. O mesmo quadro pode ser
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observado no tocante à pós- graduação, a julgar pelas avaliações da CAPES,
pelo volume
de pubhcnções
ctent íf ices de cede instituição
e pela
participação de seus docentes em encontros de associações acadêmicas.
Em relação ao ensino de graduação, embora não haja um processo de
avaliação permanente em âmbito nacional, trabalhos esporádicos têm
também corroborado o diagnóstico acima.
Temos então uma estrutura
formalmente
homogênea, juridicamente
isonômi ce, escondendo porém uma grande heterogenet dade de fato. O que
fazer frente a este desef o? A questão do fi nencí amento e ti do
desempenho, mesmo guardando cada uma suas especificidades,
são
comp 1ernenteres e recorrentes
e devem ser abordadas em conjunto.
Aparentemente,
a saida mais óbvia seria
de enxugar o sistema,
priorizando
as áreas proríuttves e eliminando
os setores de rnenor
rendimento ou deixando-os em vida veqetetive.
Isto, entretanto, seria não
só politicamente
inexequível como de eficácia duvidosa. Por outro lado,
manter o status-guo. como vimos, é invíêvel. Nesse caso, ou a comunídece
ecedêmice e os demais setores interessados se motnuzem para propor
elternati ves ou será i nevitáve 1 Que modifi cações sejam i ntroduzt das fi SUEI
reve 1i e. Na verdade esta di scussão já está atrasada. O momento i deeI para
ela teria sido o início do governo serneu, que, como perfodo de transição,
se propunha a reordenar o sistema mstttuctonel numa conjuntura em que a
Universidade estava muito menos vulnerável e desagregada internamente
do que hoje. Ressalte-se que na êpoca Chegou-se a elaborar propostas
nesse sentido, como o relatório
GERES (Grupo Executivo
para a
Ref orrnul ecão da Educação Superi or), cuj os desdobramentos
foram
bloqueados em parte pelas concepções dominantes
na' comunidade
acadêmica. Além da desconfiança em relação ao governo Serneq, havia ume
def esa exp1ícita da estrutura uni versitári a vi gente: pedroni zecêo das
instituições,
isonomie jurídica e quadro de carreira único em todo o país.
T ente o prob 1eme do fi nencí amento quanto o da produt i vi deoe do Si sterne
Federal de Ensino Superior apontam para fi discussão de temas que
necessitam ser encarados com serí eoade, abertura de esp írito e com
coragem para inovar. Entre eles estão o da eutonomte das universidades, o
da tsonornie e estabilidade funcional, e o da avaliação do desempenho dos
programas e cursos.
í

]) Autonomia Univcrsitiirio .:Dilemos e Perspectivas
A questão da autonomia tem aparecido no debete universitário
sobretudo
como princípio filosófico ou como palavra de ordem, sem contudo resultar
em poli"ti ces ef eti vaso Temos i nsi st i do muito nos seus fatores positivos e
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nos direitos
dela edvindos, evitendo considerar
a fundo os deveres e
contrepertiues
tnst itucionets. Como Qualquer opção paI íttce. a autonomia
uni versitár: a i mpI i ceré ganhos e perdas em comparação ao Quadro atual.
Hoj e as uni versí denes. como euterquí as, possuem certa' eutnnomi a
financeira
e administrativa,
bem como l iberdede didática e científica.
Entretanto não ê só disso Que se trata Quando se discute o p~ncipio da
autonomia
na Universidade,
pois
ele envolve. a capacidade
de
autc-orqení zecêo, I i vre defi nt cão de prt ori dades, I i berdade de gestão
administrativa

e

financeiro

de

seus

recursos.

Em sumo,

autonomia

si gnifi ce Que, dado um montante de recursos postos à sua di sposi cêo ou por
ela captados, e univers icede teria poder poro epltcê-Ios do maneira Que lhe
conviesse, resguardada, evidentemente, a exigência legal de prestação de
contas e a trensperêncía
do seu funcionamento perante a sociedade.
A opção pela autonomia significa
Que a universidade
assumirá um
caráter muito mais público Que estatal. Por um lado ela se se desvencilha
da rigidez das normas governamentais, mas por outro lado perde a proteção
do"guardô-chuva" estatal. Nesse caso, o principal cuidado a ser tomado diz
respeito
a evitar
Que a instituição
seja avassalada
por grupos
i nternos(se j em eI es corporacões ou el ites ecedêmí ces poderosas), Que
superponham
interesses
particulares
aos
objetivos
comuns
da
Uni versi dade.
Consi daremos Que a me I hor alternati ve ao modelo atual é a da
autonomia, no sentido amplo. Entretanto,
há um longo caminho a ser
percorrido
antes que possamos atingir
esta meta. Nesse sentido, a
estratégi a proposta é e de cri ar mecem smos e condi ções Que permitam
alcançá-la a mêrno prazo. A adoção precipitada da autonomia universitária
significfiria
matar a idêia no seu nascedouro. Ela não funcionaria
num
uuedro como o Que temos vivido nos últimos
tempos, de profunda
instabilidade
financeira e de escassez de recursos, onde os orçamentos
dos
di versos
órgãos
qovernernentet s necessitam
de constantes
complementações ao longo de cada ano. Em outras palavras, a autonomia
não pode ser reduzida a um remédio oportunfstico
para aliviar
fi curto
prazo as contas do governo.
Além da premissa de uma maior estabilidade econômtco-ünencetre,
dois
outros tipos de constrangimentos
se colocam para a implementação
da
autonomi â. O prt mei ro di z respeito às fontes de recursos. Embora se j fi
esperada uma emp 1.iação da cepecí dede de captação própri a p'e1as
universidades, a expertêncie
dos países do Primeiro Mundo e mais ainda a
fragil i nede da estrutura econômi ce brasil ei re não dei xern dúvi das de Que
caberá ao Setor Público ercer prtoriteriemente
com a responsabilidade de
custeio da rede uníversttêrie.
Isto significa a necessidade de se definir
fontes de recursos públicos estáveis e permanentes, bem corno regras
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claras

e universais

institui

ções. No coso dos uni versi doces paul i stes, o governo

de alocação

desses

recursos

entre

as

v&has

est eduet

adotou o critério
de desttner-Ihes
percentagens
de receite do ICJ1S
(Imposto de Circulaçêo
de rtercedortes
e Serviços). Na área federal essa
definição seria mais complexe, mas pode e deve ser buscade.
O segundo constrangi mento é de ordem não epenes orqeni zect one1 e
gerencial, mas até mesmo cultural. Toda a expertêncie
instttuctonal
das
universidades federais foi vivida dentro dos marcos clássicos do serviço
públi co , excetuando-se algumas poucas "il nas" de agil idade gerenci al. A
autonomia pressupõe uma profunda retormuleção
de perediqmes.
de
métodos e procedimentos, assim como da própria visão da Universidade. O
sistema atual favorece uma concepção balcemzede da instituição}
cujos
centros e f acu) dades buscam obj eti vos setori ai s sem muita noção de
conjunto.
Deve ficar claro Que, com as ressalvas acima} não estamos edvoqenno
pré-condições "ot imes" para a tmplentecêo
da autonomia, mas tão somente
procurando mostrar Que uma reforma desse enverqedure não se tez da noite
pera
o dia.
Ele exige
etapas,
reformulações
orqenizectonais.
remane j ernentos e reci c1agem de pessoal. Além di sso, estamos consci entes
de que mesmo experi ênci as i nternaci onet s bem sucedi das não podem ser
trensplentades
mecanicamente para a nossa realidade. Seria necessário
proceder ao Que Guerreiro Ramos chama de "reduções sociológicas"}
ou
se j a, EIS adaptações às especifi ct dedes do ernbí ente. Ass: m, por exemp 1o} é
possível que mesmo uma proposta de autonomia mais ampla exija - para
contrabelençer
e nossa tradição corporettviste
- um componente não
desprezivel de normalização governamental. O ponto problemático não é a
supervi são governamental
(j nerente a Qualquer servi ço Que se pretenda
públtco), mas os controles
crecencieltstes,
certcriets
e ritueustes
estabelecidos pele burocracia estatal.
Ainda Que e eutonomíe pleno não seja factível de tmedieto,
diversos
aspectos a ela re 1aci onedos podem e devem ser não só amplamente
debat idos, como objetos de po 1í t i ces de curto prazo. Entre estes espectos
destacam-se a Questão da cerrei re docente e a da aval i ação do desempenho
das uni '..ersí
..
dades.

4) A Correiro Docente .-tsanomia e estobilidode
No si stema atual a Isonomí a e a estabií i dede são partes essenci ai s da
cerreire docente. 00 Oiapoque ao Chuí têm-se a mesma estrutura de cargos
e salários} apesar de profunda diversidade entre as instituições
que
compõem a rede federal de ensino superior, para nêo falar da enorme
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vô~ôç50 do custo de vida entre regiões e cidades de portes diferentes.
ASSIm, por exemplo,
os professores
adjuntos
percebem
selértos
squ: VÔ 1 entes em todo o pa í s, embora o seu perfi 1 se j ti extremamente
heterogêneo, O papel que desempenham, a t itul ecão
Que possuem, a
produção acadêmica que desenvolvem e a comptexíceoe
dos cursos que
mi m strern verí em consi derave 1mente de uni versí dade para uni versí dade.
Em algumas, esta clesse de profissionais
é composta mejorttertemente
por
prof essores sen} ar, em geral doutores, enga j edos em pesquí ses, ori enteção

de teses,
preparo de trabalhos
científicos
e oulns em disciplinas
especteltzedes. Em outras universidades, o tipo de trabalho desempenhado
pelo professor adjunto em quase neoe se dírerencie
dos que se encontram
no primeiro nível da carreira. Nesses casos a ascensão aos cargos mais
e 1evadas torna-se preti camente uma promoção por tempo de servi co. A
isonomia existente, portanto, encara como iguais situações tntetremente
diferentes.
Na verdade trata-se
de uma tsonomie
"às avessas", se
tornarmos esta pô 1 evra na sua ecepcêo correta.
Num modelo de autonomia universitária
plena o Quadro único federal
perde o senti do. Cada i nstí tuí cão teri a o seu plano de cargos e se 1 árt os,
respeitadas normas gerais de Qualificação definidas pelo governo federal.
A grande vantagem dessa mudança seria a possibilidade de maior sintonie
entre o salário e o tipo de trabalho efetivamente
realizado. Além disso,
abre-se
a oportunidade
de contratações
esporádicas
de cientistas
renomedos, inclusive do exterior,
para atividades
estratégicas
( por
exemplo, montagem de um curso avançado, abertura de lima nova linha de
pesqui S3, trenst erêncí fi de tecnol agia de ponta) ou tarefas altamente
especi ali zunas.
O raciocínio acima se aplica também ao quadro técnico-administrativo
das uni versi dades f adere: s, que se apresenta bastante heterogêneo. Na
me: or parte das uni versí cedes não há uma po1íti ce adequada de recursos
numanos
para este setor. Questões como produtividade,
treinamento,
crescimento
profissional,
incentivo
à Qualificação
precisam
ser
equacionadas para o própho.sucesso
das atividôdes-fins
da Universidade,
com ôs quaí s a me: or parte dos funci onéri os têm pouca i ntegração.
Ressalte-se
que a valorização
e maior qualificação
de determinadas
funções administrativas
e técnicas, não só abririam novos horizontes de
atuação para seus ocupantes como também liberariam parte substancial do
tempo das cnerí as de Departamento e Coordenações de Cursos - atualmente
sobrecerreqedes de rotinas administrativas
- peredtscussêo. formulação e
tmplementecêo de politices e projetos tnstttucione!s. Assim, por exemplo,
algumas atividades hoje desempenhadas por um coordenador de programa
de mestredo e doutorado, como prepereçêo de re 1ctóri os de oti vi dodes,
organização

de eventos,

contatos

e convites

..
/

a profissionais

de outras

,

1.

instituições,

intartece

de estudantes do curso com docentes etc. poderiam

fi cor LI cargo de umte) Secret óri 0(0), desde que devi demente
ramuneradote) para teí s encargos.
.'

prepcrcdotc)

e

Entretanto, essa mudança em direção à autonomia plena deve ser levede
a cabo cuidadosamente.
Além dos constrangimentos
financeiros
e
orqemzactonats
já apontados, a implantação etebelhoede da autonomia
universitária
não garantiria que os novos planos de cargos e salários dós
diversas instituições
refletissem
os níveis reais de produtividade
e
qualificação de seus Quadros docentes. A tnexístêncie
de um padrão de
Qualidade aceito e compartilhado nacionalmente pode resultar, em caso de
autonomia imediata, em distorções ainda mais graves do que as atuais.
Tanto ô distribuição de verbas, entre as várias instituições,
corre o risco
de ser determi nada por I obbi es poli"t i cos regi onet s em detri mento de
critérios acadêmicos, Quanto a etocecêo desses recursos dentro de cada
instituição
pode sofrer
injunções
corporativistas
alheias ao ethos
uni versttárí o. Isto poderi â acarretar
necí oneI mente uma di versí dene
enércuíce
dos planos de cargos e salários
e a nível interno uma
i neuequecêo entre remunerações de etí vi uedes-ü ns e etí vi dedes-met os.
Para evitar tais efeitos perversos, uma reforma em direção fi autonomia
plena ext ge uma etapa de trensi cão na qual normas f ederei s estabeleçam
perêmetros de eloceção de recursos (intre e tnter-tnstttuctonets)
e de
remuneração
de pessoal em função do desempenho acadêmico. rterndes
desse tipo podem ser auotedes a curto prazo, vinculadas a um sistema
nacional de avaliação das Universidades que discutiremos mais fi frente.
Assim,
a estrutura
salarial
do pessoal
docente
se eresterte
paulatinamente
de um padrão único, evitando-se
incentivos genéricos
(como, por exemplo. a antiga gratificação de nível superior) e adotendo-se
sempre incentivos
seletivos
que distingam
a performance
de cada
uni versí dade, de cada uma de suas uni dade e de cada professar, em termos
de produção científica,
volume e qualidade do ensino ministrado, entre
outros cri téri os.
A isonorní a nos etuei s moldes é indese j 61/e1, porém sua eli mi necêo nêo
pode se dar isoladamente, sob pena de acarretar retrocessos bastantes
graves para a comunidade universitária.
No Brasil, com sua forte tradição
corporattvtste,
a quebra da isonorme só tem sentido caso faça parte de
uma retormulecêo
tnstttucíonat
mais ampla, Que estabeleça
garantias
efetivas à carreira docente. Ressalte-se que, apesar de tudo, a isonomia
em vi gor é consí derade uma conqui ste e um avanço em relação fi situação
anterior, onde professores das Fundações recebiam salários muito mais
a!tos do que os das Autarquí as, sem que Qualquer j usti fi ceti ve ecedêmi ce
legitimasse esta diferenciação. Evidentemente, não se deseja um retorno fi
situecão pessede e sim um avanço onde a remunerecêo dos professores
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universitários
efetivamente

reflita de maneira mais adequada o tipo de trabalho Que
exercem e o desempenho das tnstttuiçêes
a que estão

vincul ndns

Outro aspecto envolvido na mudança do sistema universitário
que
esternos di scuti ndo refere-se ci regra da estabil idade runcí onel. Este tema
tem gerado grande controvérsia no debate nacional sobre o estatuto do
servi dor púb Iico, parti cul armente di ante da proposta de reforma da
Constituição defendida pelo governo Collor. Evinenternente, nas condições
hi stórt ccs do Brosi 1, de um regi me prest denci o1ísto marcado por prôt i ccs

de tipo clientelista nos três níveis de governo, a supressão pura e simples
do princfp!o da estabilidade poderia acarretar efeitos altamente perversos.
O risco da excessiva rntetívidede do funcionalismo, a partir de critérios
parti cul ert stes dos eventual s detentores do poder, em vez de "enxugar" e
modernizar a máquina pública pode levá-Ia a uma tmprocuttvtneoe
e a um
descontrole ainda maiores.
Entretanto, dada a natureza da Universidade, que deve ter como pilares o
mérito e a competência, e já se encontra relativamente resguardada de
injunções polí ti cas menores não é conceb íveI nessa át"ea uma vi são
meramente burocrática
da estabilidade.
Pelo contrário, para alcançareficazmente seus fins educacionais e científicos, é fundamental para a
Universí dade resgatar a i dêt a de que fi est etnl idade funci one 1 deve ser
fruto de conquista e não um direito concedido fi priori. No referente aos
docentes, e conquí ste da estabil idade deveri a ser eI cençede eo longo da
carreira, condicionada ao mérito acadêmico e adicionalmente,
em casos
especi ai s, aos servi ços prestados ã inst ituí cão em funcões relevantes.
Nesse sentido, vale lembrar a instituição do tenure nas universidades
americanas, Que desempenha papel positivo seja em termos de estímulo à
produt ivi dade dos docentes meí s jovens, seja como recurso crítico para
atrair para a instituição profissionais de alto nível.
J

5) Repensondo o

srstema

de Avolioçóo

do Unh'ersidode

A di scussão da cri se das uni versí caces f edarei s, que extrapo 1ou os seus
muros durante fi greve de 1991} colocou na ordem do dia a Questão da
produt ivi da de e a cunsequente necessi dade de aval iação regul ar do treba lho
dessas inst ítui ções em re 1ecêo aos seus custos para o Estado e a
Sociedade. rtuitas análises sobre o assunto revelam certo stmnlismo e
mesmo ignorânci a das comp 1exi dades e especifi ct dades das inst ítut ções.
Para darmos apenas um exemplo, comentários bombásticos a respeito da
baixa relação funcioná~osl
fllunos e do alto custo unitá~o de fllunos na
rede federal muitas vezes nêo 1evern em conta a exí stêncí fi de
hospitais-escolas
e de numerosos programas de pós-graduação. Estes dois
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ramos da uni versíõede,
absolutamente
i ndi spenseveis, são serviços de
custos elevados, e por isso rnent idos Quase Que. exclusivemente
pelas
universidades púbtices. Como mostram .Jecques schwertzmen
e Francisco
Gaetani em artigo recente (1990), muitas das comparações entre os custos
de estudantes universttêrtos
no Brasil e em vérios países do Primeiro
nundo epresentert em resul teces espúri os devi do a bases diferentes
de
cálculo. Em outras palavras, o custo de formação dos estudantes de
graduação na rede federal brasileira é muito menor do Que se alardeou em
alguns órgãos de imprensa durante a última greve.
No entanto, este debate é perfeitamente
legítimo e necessário} até
porque o Sistema Federal de Ensino Superior} como já mencionamos, está
longe de ser modelo de eficiência e recioneuuece.
Além da expectetive
social de maior visibilidade
do trabalho da universidade
pública, a
transparência é essencial para o fortalecimento
da própria instituição.
Embora cada instituição
mentenhe procedimentos internos de avaliação
dos seus docentes, não hÉl um acompanhamento si sternét i co do desempenho
des suas várias unidades e cursos, nem tampouco um sistema nacional de
avaliação. Urge enfrentar esta lacuna para se conhecer as potencteunades
e defi ci êncí as da rede federal e de cada uma de suas partes. Temos
consciência, entretanto. das dificuldades
envolvidas numa tarefa desta
envergadura. A proposta aqui de1i neede pretende ser rnuí to met suma
agenda para debate do Que uma prescriçôo acabada de política pública. Se, a
partir da discussão de um projeto compreensivo de avaliação nacional,
pudermos contribuir para fi definição de uma metodologia mais modesta e
de menor escala, porém Iect ivel e relativamente consensuel. nosso esforço
estará plenamente recompensado.
Acreditamos não ser necessário recorrer a nenhuma experiência exógena
para construir
um sisterne
de avaliação regular
e ebrenqente da
Universidade. Basta adaptar o modelo vigente de avaliação nacional dos
programas de pós-graduação, reconhecido dentro e fora do pais como uma
experí ênci a bem sucedi da.
Nesta época de descrença general i zede. se há algo na área da educação
Que vem dando bons resultados é o sistema de pós-graduação implantado
nas duas últimas
décadas, sob a églde da CAPES (Coordenação do
Aperf ei çoamento do Pessoal de Ensi no Superi or) e com epoi o deci si 1/0 do
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico
e Tecnclóqico).
Dentre os países ern desenvolvimento o Brasil é considerado um dos poucos
a dispor de uma tal estrutura inst ituciunul, Que vietnltze o nnenctemento,
a avaliação e o fomento de Programas de pós-graduação e pesquisa
avançada. Em sua trajetória
essa estrutura tem passado por ajustamentos
e aperfeiçoamentos
contínuos.
que lhe permitem
manter um certo
dinamismo, apesar das grandes dificuldades
do pais. Um dos prtncipais
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ajustamentos do sísteme fOl a introdução em 1976 da avaliação periódica
dos programas. Este trabalho é coornenedo pele CAPES, mas reeltzeuo por
Comitês
Aceuêmicos
compostos 'exclusivamente
por especiaüstes
i ndt cacos por seus pares em cada ramo da Ci êncí a. Pode-se afirmar que há
na Universidade virtual consenso sobre o princípio de Que a avaliação deve
ser feita por membros credenciados da própria cornuntdede acadêmica e
não por uma burocracia externa. A escolha dos membros destes Comitês
tem obedecido a critérios de competência e experiência, mas com o tempo
constatou-se Que estas veriêvets deveriem ser ecrescentedes outros como,
por exemplo, a representação
regional e, em alguns casos, a de áreas
tematices dentro da respectiva disciplina,
Entendemos Que este sistema de eveuecêo pode ser estendido para os
cursos de graduação e servi r de base para aferi r o desernpenho das
Universidades,
Faculdades, Centros e institutos.
No Que se refere aos
cursos de graduação, a metodologia hoje usada para fi pós-graduação seria
eproveiteno
com as deviríes adaptações. Ressalte-se Que nesse caso o mets
importante é preservar a i déi a de aval i ação externa feita por pares
i ndi cados pela comuni dade ecedêmí ce e coordenada pela Secretari a de
Enstno Superior do MEL Obviamente teria Que haver uma ampla discussão
sobre os critérios de julgamento - Que levasse em conta as peculterideues
regionais, as especifieidades
dos díterentesremos
do ensino, ti trejetorie
dos cursos, a clientela atendida etc - e uma irnplementação gradual do
si s terna nect one1.
A nível ínstttucionet
mais amplo propomos um sistema de eveuecéo
peri ódi ca das Uni versi dedes e de suas Uni cedes. A eve 1i ecêo i nst ituct one1
das Faculdades, Institutos
e Centros de Pesquisa teria! por base o
desempenho de seus cursos de qranuecêo
e pós-graduação,
como
menci onado ací ma, acrescentando-se
outras
verí éveí s ececêrm ces,
administrativas
e
financeiras:
relação
professor/aluno,
prol essor/funci onért o, volume e rel evêncí a das eti vi dedes de pesquí se,
projetos de extensão, pertormance financeira, capacidade de captação de
recursos
externos,
n í ve 1 de investi mentos e de moderni zecêo de
aqui pamentos, acervo bi b1i ográfi co, Instalações f í si ces e i ntre-estruture
de serviços, entre outras. Mais ainda Que no caso da avaliação dos cursos
de graduação, na enê 1i se das i nst itut ções o 1evantamento das varí áveí s, fi
etaborecêo de critérios e a ponderação dos vários índices exigirão estudos
eprntundedos e ampla discussão com a comunidade acadêmica antes de
serem edotedos.
A parti r da aval i ação ponderada das uni dades (Facul dedes, Inst itutos.
Centros etc) se alcançará fi pertormence global de cada Universidade,
permitindo
que elas sejern compartidas necionelmente.
Porei Que tal
si stema tenha consequêncí a real e1e deve ser acop 1ado fi mecani smo de

11

alocação

de

improdutividode.

recursos

que

premi e

A produtividade

a

seria

produti vi dade
íncenttvcdo

e

penaI i ze a
em dois planos:

instttuctonel e individual.
A nível instttuctonet
trata-se de cenelizer preferencialmente
recursos
adi cí onet s para uni dades e uni versi cedes de melhor desempenho, embora
outras verí évei s como necessi cedes soei ai s reconheci das, pri on cedes
regi onei s e questões emergenci ai s devam ser enequedernente consí deredes.
Além disso, este procedimento
não exclui linhas de investimentos
especi ai s voltadas para programas novos com grande potenci filou antigos
em fase de reestruturação.
A nível individual propõe-se - ademais dos incentivos atuais
por
titulacão - dois adicionais de produtividade: um que leve em conta o
desempenho da uni dade em que o servi dor esteja 1oteno: outro re lati vo à
performance da sua universidade.
Acreditamos que este tipo de proposta
rompa com a tendência de fragmentação
interna
de faculdades e
universidades. As unidades de melhor desempenho procurarão pressionar
e/ou aj uder as demeí s. pere não serem elas propri as pre j udi cedes no
conceito geral atribuido à sua universidade.
O mesmo ocorrerá com os
me 1hores departamentos de cada f ecul dade ou i nst ítuto, que buscarão
elevar o conceito da unidede. Evidentemente, este modelo implica Que
cursos precários,
Que demonstr-em por si mesmos incapacidade de
recuperação a médio prazo, sofram pressões trrestst ivets para serem
total mente reestruturados ou mesmo desetí vedes.
Como toda política pública a proposta acima, junto com os resultados
positivos esperados, seguramente provocará também os chamados "efeitos
perversos". Pode induzir, por exemplo, a Que em certas Unidades as áreas
melhor colocadas tentem se dissociar prematuramente das consideradas
mais fracas ou incipientes, forçando rearrenjos tnstítuctonets
(através da
criação de novos institutos
e faculdades) .. Embora não seja possível -ªpr] ori prever todas as consequêncí as não dese j êvei s de uma polí ti ce desse
tipo, elas poderão ser mtnírntzenes caso haja um processo adequado de
p1anej amento e acompanhamento do impecto das novas di retri zes.
6) A Reíormo do llniversidode

e o novimento Docente

Qualquer mudança profunda da Universidade afetarã fi relação de poder
etuel. que tem entre seus prtncipeís atores a estrutura tnstttucionel; com
seus dirigentes e orqêos coteqteoos. e o movimento docente. Além desses,
o go'·...erno federal, atreves do f1EC, a comunidade acadêmica organizada em
Associações Científicas}
o movimento sindical dos funcionários
e as
entidades
estudantis
são também
atores
fundamentais
da vida
universitária.
Para fins desta análise, entretanto, vamos nos restringir
a
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consi derações sobre os doi s prt mei ros pela sua importéncí a estratégi ce
em qual quer pro j eto de reestruturacêo da Universi dece.
·0 movimento docente em sua trajetória
de 15 anos consolidou-se
nacionalmente e foi responsável por várias conquistas prottsstoneís (Plano
de Cerrei re, Isonomi a entre Auterquí EIS e Fundações, entre outras) e por
significativa
defesa dos salários dos professores
universitários.
Não
temos dúvt das de Que, num pe í s corno o Bresi 1, economi cemente i nstéve 1 e
marcado pelo corporettvísmo
em todos os níveis, sem a presença mercante
do movimento docente nõo só

03

professores

como a própria universidade

seguramente estariam em situação ainda mais crítica que a etuel. Ainda
que se possa discutir em relação a cada uma das greves deflagradas fi sua
oportunidade, o encaminhamento
tático, a relação custo-benefício,
o
processo decisório interno e as sequeles que provocaram, o fato é Que o
próprio
governo federal tem favorecido na prática este tipo de
instrumento, ao não considerar as pautas de reivindicação senão quando a
cfltegoria paralisa as atividades docentes. Por sua vez, durante a última
década, as autoridades universitárias
desprestigiadas
pelo governo e sem
acesso pri vil egi eco eos centros de deci sões ( dif erentemente, por exemp 1o,
dos comandos militares),
não Ioqrerern
pelas vias institucionais
euuectoner as questões de verbas pera a Universidade e de salários para os
seus servidores. Isto fez com que o espaço e a tmportêncte do movimento
docente crescesse ecentuademente, ocorrendo momentos em Que a própri fi
di recêo da uni versí dede tirasse partido de greves de seus servi dores para
vi abil izar o aparte de recursos orcementêrí os Que em condi ções normal s
não eram liberados.
Apesar de tais convergências de interesses, seria ilusório imaqiner Que
tudo Que é bom pere o movimento docente é bom para a uníverstnede e
více-verse. A universidade .por definição, é essencialmente merttocráttce.
ueseeoa em incentivos diferenciais de quelídede e produtividade. Por sue
vez, o movimento, fia defender fi categoria, tende fi expressar os interesses
profi ssi oneí s de meí ori fi dos docentes buscando qenere li zer benef ící os e
ampliar venteqens para seus membros, sem necessariamente preocupar-se
com os impectos insti tucí onet s dos qennos corporet ivos. Diversos
epi sódi os ocorri dos nos últ imos dez finos mostrem fi dH erence entre as
lógicas institucional e corporetíve.
Na primeira greve nacional de 1980 uma das retvinoícecões
do
movi mento ere a de real izeçêo de concursos púb1icos Que permi ti ssem
aos então chamados "professores
coleboredores'tcontreteuos
fi título
precêrí o) e oportuni dade de ingressarem
no quadro permanente da
inst ituí ç50. O governo nessa ocas i ên deci di u trenst ormer automet icomente
todos os coleboredores em professores esststentes, incorponmdo-os esstrn
ao Quadro de carreira. 11esmo nesse caso, em Que a demanda inicial do
I
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movimento

não pleiteava

privilégios

obvícmente

soou como uma conquisto

corporettvos.

a decisão

do gover-no

do greve. Do ponto de visto do lógico

do- universidade, porém, essa não foi uma boa solução. O mesmo ocorreu
nessa ocasião com a introdução da possibilidade de progressão vert icel na
carreira sem o correspondente título acadêmico (ou seja, mestredo para
professor assistente
e doutorado para adjuntos), cujes consequênctes
f orem no geral pre j udt cí ai s ti vi da uni versitêrt a. Ambes as deci sões
subvertiam o princípio de uma hierarquia baseada no conhecimento.
Entretanto, beneficiavam um grande número de professores,
e foram
naturalmente endossadas pelo movimento docente, como não poderia ser de
outre forma.
Há vários outros exemplos em que os objetivos fundamentais
da
Universidade - o desenvolvimento de suas atividades-fins:
a produção do
conhecimento
e sua transmissão
colidem
com os interesses
profissionais
imediatos das categorias que a integram. É provevel que o
obj ett vo de tornar a instt tui cão meí s enxuta e produtí ve passe pela
contretacão externa de certos servi ços hoje real izados di reternente por
varias universidades.
Assim, serviços de segurança, de limpeza, de
produção gráfica, de alimentação, de construção, entre outros, não devem
necesserí amente ser executecos por funci onérí os púb 1icoso Na meí ar parte
dos casos manter um quadro permanente de servidores voltado para essas
etivtueces tem se mostrado contraproducente
e oneroso para a instituição.
Entretanto,
o que tem ocorri do hi stori comente. do ponto de vi ste
trabalhista e sindical, são reivindicações e pressões, muitas vezes com
êxito, para incorporar
ao quadro das universidades
trabalhadores
contratados
temporariamente
para essas atividades.
Outro exemplo
clássico, que comentamos anteriormente,
diz respeito ti estabilidade quase
automática que existe atualmente. Isto é sem dúvida uma grande vantagem
para os servidores individualmente, mas altemente discutível do ponto de
vista instituciona1.
Tendo em vista as convergências
e divergências
entre a estrutura
universitária
e a organização corporettve dos seus servidores, queis
seri em as reações desses atores frente a projetos de reforma ori entados
para autonomia e maior diferenciação entre as untversidedes?
Do ponto de vista do movimento docente haveria um impacto
significativo sobre sua organização, atuação e tomada de decisões, que
ho j e estrutura-se
de forma f ederati ve em âmbito necí one 1. Uma ref arma
êxitose na dtreçêo de maior autonomia acarretaria
um deslocamento do
foco de luta e de reivindicações para o interior das próprias universidades.
Ressalte-se
que da perspectiva corporettve tal deslocamento implicará
diversos
"efeitos
perversos".
Em primeiro
lugar ocorrerá
lima
fragmentação do movimento docente, resultando numa maior dificuldade de
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uni fi cer

demandas e de coordenar ações a níve1 necí one1. A ANDES
(Assnciecêo
Nacional de Docentes do Ensino Super:-ior) perderia parte de
sua torce e prestigio,
ao passo 'Que o papel das entidades locais
(Associações de Docentes, ADs) se torneríe mais relevante. Claro que o
esvaziamento da ANDES·significaria menos "poder de fogo" para a categoria
docente em seu conjunto.
Por outro 1edo, essa perda não serí ti
automéucemente
compensada pelo maior peso das ADs, já Que somente as
Associações maiores e mais bernestruturadas
estariam de fato se
f ortnl ecendo no novo sttuoçêo.
Por isso, pode-se prever resí e tênci os do
movimento
docente a nível nacional
e local.
especialmente
nas
i nst itui ções de pequeno e médi o porte, bem. como nas menos efi ci entes.
Os efeitos não serão menores no Que se refere fi Universidade como
instituição.
Atualmente a estrutura
universitária
é frouxa, altamente
segmentada e com baixo grau de inteqrecêo entre es suas unidades. A
cadeia hierárquica é mais formal que real, uma vez que há na prática uma
grande eutonomí a de todos os seus orqêos, et atando a cepecí dade de
direção do Reitor sobre as Unidades e dos Diretores
sobre os
Departamentos. O processo decisório nessas condições exige um alto grau
de consenso e por isso tende a ser moroso e exeust i\/0, quando não 1eve a
Lima inércia caracterizada pela indecisão sobre temas polêmicos. Na maior
parte dos casos a "não decisão" significa
na prêtice
a manutenção do
status-guo. ou mudanças tópicas que não afetem interesses cristalizados.
É c1EIra que as especifi ci dades da Uni versí dene exi gem lima consí derêve 1
merqem de eutonomí a de seus diferentes
orqêos. Entretanto essa
i Iji ossincrast a, que todos reconhecemos, não pode colocar em ri sco o
próprio conceito de Universidade.
que é muito mais que uma mera
justaposição de distintas
áreas do conhecimento. Esse conceito implica
uma dimensão de forte solidariedade instttuctonel. Que não pode extstir
sem uma estrutura reconhecida de autoridade. A esta incumbe promover os
princípios
e as diretrizes
gerais que devem prevalecer
sobre os
pert i cul en smos.
No passado, tínhamos uma estrutura de poder claramente el itrste - sem
S8r- necessáriamente
meritocrêttce
- Que não responníe a contento és
exiqênctes de solidariedade
tnstttuctonel:
as cátedras vital Icies eram
verdadeiros feudos com autonomia e poderes quase absolutos. Durante o
regime militar
esse anacronismo foi suprimido, mas com sacrificio
da
autonomia universitária.
Os vetos, as pressões e as famosas lrstes
sêxtup 1as, possi bil itevem
a nomeação de .diri gentes
de escassa
representetividene
acadêmica,
muita
vezes
íncepazes
de liderar
legitimamente
a Universidade. A eberture política
levou à busca de
mecanismos oemncrettzadores
pere e escolha dos dir-igentes. Entretanto,
as dificuldades
de formaçôo de consenso e de tomada de decisão,
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não permi ti rem a inst ituct one 1i zacão de novas
norrnes de escolho de di ri gentes.
.
-Nêo logrando,
na maior parte dos casos, instituir
regras
claras e
duradouras
do jogo, a busca da democracia
desembocou
no" mais puro
cesuísmo. A cada eleição foram edoteces regras ad boc. Que veríevem entre
Universidades,
e dentro destas entre Unidades e até Departamentos.
Via de
reqre,
a estrutura
legal funcionava
como fachada
para referendar
processos
deci sóri os i nf orrneí s. Nessas ci rcunstêncí as, a ori gem do
mandato de cada dirigente
tem variado enormemente
e condícione o seu
modo de exercer o cargo e sua agenda de prioridades.
Fontes de legitimação
diferenciadas,
o alijemento
da estrutura
formal na escolha dos dirigentes
(especialmente
reitores
e diretores)
e a mutabilidade
das regras têm
dificultado
em muito a existência
de uma estrutura
instituctonal
coesa
em Que di retri zes gerai s prevaleçam
sobre
i nfl uenci as parti cu1 erí stes.
Esta realidade fica patente especialmente
em momentos de crise, como por
exemp 10 durante
greves
prolongadas
de docentes
elou funci onéri os
técni cos-ecmí ni stret i vos, quando a estrutura
uni versitêrt a vi rtue 1mente
entra em pane e se paralisa.
Para enfrentar esta instabilidade
algumas premisses
são importantes:
a) é necessário
terminar com a emtnquidece
entre as regras formais de
eleição
e a sua prática real; caso a legislação
seja anacrônica,
devemos
buscar modtttce-Ie
em vez de crtstalizemos
os conhecidos "jeitinhos" para
contorná-1 a.
o) a Universidade
não é uma miniatura
da sociedade. Nesta última o
princípio
de "um homem, um voto" é essencial
para se garantir
a
uni versa 1i da de da cí dedem a po 1íti ce. A Uni versí dede, ao contrári o, é uma
instituição
tuererquízede
e merttocráttce
voltada para o ensino e a
pesquise, não podendo portanto se pautar por esquemas plebtscttêrtos
ou
por modalidades
de sufrágio universal. Por outro ledo. ela não é também
uma soma de corporacões
em permanente competição e barganha, sendo por
isso inadequado o sistema de voto corporativo
pelo qual se tem, muitas
vezes, procurado nivelar professores,
estudantes
e funcionários,
sem levar
em conta es especificidades
de cada tipo de eleição.
c) Independentemente
das normas estebetecioes por cada Universidade
pere escolha de seus dirigentes,
o importante
é que estes possuam
densi dace e representati
vi dade tanto no plano i nst ituct ona 1 quanto no
acadêmico.
Se por um lado, a atual Ieqtslacão de lista sextuptaubre
oportunidade
formal para escolha de reitores em completa dtssonêncte com
a vi da ecedêmí CÔ (embora bem afi nados com os cí rcul os do poder) por
outro lado a mera popularidade
junto a segmentos
da comunidade
uni versttêrí a não deve ser o elemento prí mordi el para a investi dura de
seus dirigentes.
menci onades entsrt ormente,

I

16

·~

Sendo fi União e menteneuore das Universidades federais) supõe-se
algum grau de decisão do poder público na escolha de sua direção máxima.
A reivindicação de Que fi designação de reitores ou diretores de Feculuades
isoladas se esgote no âmbito da própria insututcêc confunde- eutcnomie
com soberem a. Em se tratando da escolha do reitor, caso seja mantido o
sistema de listas, estas devem ser triplices e não sêxtuples. cabendo a
responsabilidade
pela nomeação ao governo federal.
Seja como for, este tumultuado processo de trenstçêo, Que se dá no
d)

interior

de uma

instituição

pe scdo e burocratizada

como a Univere idode,

mostra bem o tamanho das dificuldades
a serem enfrentadas
por ume
reforma orientada no sentido da eutonornte. Provavelmente por isso é que
os dirigentes universitários
têm mostrado certa relutância em capitanear
a discussão de mudanças ínstttuctonets que não podem ser postergadas por
muito mais tempo. Sem dúvida ti autonomia alterará significativamente
a
estrutura de poder atual da Universidade. Se por um lado as reitories e
diretorias serão tortetecídes.
por outro as pressões hoje dirigidas ao
governo federal se voltarão em grande parte para elas. Com suas
responsabilidades
aumentadas,
os dirigentes
terão que enfrentar
as
incertezas decorrentes de um processo de transformação
estrutural e a
reststêncie
de professores
e funcionários em mudar rotinas e hábitos
arraigados.
O pri mei ro desett o é o de romper- com o e lhos de "reparti cão pún li Ct1",
caracterizado
pele trresponsebtuceoe
dos servidores
Quanto aos
resultados
do seu trabalho,
comportando-se
como se (1 sua vida
profissional
independesse
do desempenho
da tnstttuícêo.
Na éree
uni versí tarí a, esse parad í gma 1ndi vi nua lista tanto se reve 1a no CâSO de
profissionais
altamente Qualificados, que imaginam pcssfvel trtlher uma
cerrei ra nrí lhente independentemente
do que ocorre à sua \0'0 ll ê, quanto
abre espaço para o peresi ti smo de pessoas não qual ifi cedes ou que
perderam o interêsse ecedêmi co, passando fi ver na Universi dene uma
sinecura, um "bico". ou apenas uma fonte de prestígio para consolidar
enqe j amentos profi ssi oneí s externos. Tai s atitudes são decorrentes
do
caráter estatiste da Univer-sidade, Que não se confunde com o seu papel de
insti tui çêo púb 1ice.
Como já foi mencionado, é fundamental entender o conceito de público
como algo diverso e 8S vezes até contraditório com a vinculeção estatal.
Não raro, em nome de "interesses públicos" mantêm-se estruturas estatais
arcaicas que na verdade servem de biombos para garantir privilégios
corporettvos,
para prtvatizer recursos públicos de forma certcrial e para
promover objetivos políticos de indivíduos ou grupos. Por outro lado,
embora hi stori comenta a noção de púb 1ico tenha se ident ifi certo com a de
Estado, hoje em dia ela extrapolou esse limíte e adquire significado muito

17

mais amplo.
A nível untversitêrto
encontremos de longo dt;lta em muitos países
instituições
nêu-qovernementets, contesstonets ou letces. que apresentam
características
mercedernente públicas. Isto é, são acessíveis fi todos os
i nt eressedos e atuam segundo critéri os uni verselt stes de seI ecão e
promoção com base no mérito acadêmico. Além disso, possuem esquemas
de fi nenci amento Que contornam poss í vei s constrangi mentos fi nencei ros
dos seus aI unos. Por fi m, a gestão dessas i nst tui ções se ori ente por
princípios
e normas ecedêmíces
tormehzedes.
sendo seus dirigentes
i ndi cados ou referendados por orgãos co I eti vos, Que evitam Oll reduzem
tanto o domínio de pequenos grupos como e prevelência
de interesses
parti cul an stas.
No caso nresüeiro esta visão ampliada de instituição
pública - como
algo que extrapola a esfera estatal - é facilmente constotadô no nosso
sistema de pós-qradueção
stricto sensu (mestredo e doutorado). Ele é
totalmente
público, sendo indiferente
para os alunos
o vínculo
tnstituctonet
de seus cursos (universidades governamentais, universidades
conf esst oneí s, fundações prt vedes etc). No que se refere ao ensi no de
gra,juação a situação é diferente. Boa parte das faculdades particulares é
ti pi camente pri vsu ste e ori enteda para o 1ucro, ao passo que outras
instituições
(principelmente
as conressioneis e comunitárias)
estão mais
próximas de um modelo público. Nessas últimas o aperte financeiro dos
estudantes
cobre epenes perta
de seus custos,
os quói s são
complementados por captação de recursos externos ( de origem privada,
governamental ou de agências internacionais).
Dessa situação decorre que o debate atual sobre o ensino público de
nível superior não deve se restringir apenas à esfera das universidades e
esco I as governamentai s. Estas na verdade atendem hoje a menos de um
terço dos estudantes uni versitárt os do pe í s. Por esse motí \/0 urna
estratégi a de ref orme uni versitêrt a deve 1ever em conta todo o uni verso do
ensino superior. Além de promover a reestruturacão do sistema federal de
nível superior, cabe também ao governo
incluir em seu projeto lima
pol íttce requlatórie
consistente para a rede privada.
Escapa ao nosso objetivo
uma discussão pormenorizada do ensino
superi or prt vedo. mas aI guns aspectos dessa pol ít i ca regul etórí a podem
ser aventados devido fi sua tntereleçêo
com as mudanças propostas para a
universidade pública. Assim, o sistema de autorização e acompanhamento
dessas instituições,
hoje meramente certoriel. devera ser articulado ao
mo de10 de avaliação eceuémt ce permanente proposto para a rede púb 1i ce.
Claro que a heterogeneidôde desse universo seria levada em conta, mas o
esp írito dã medi da é o mesmo : trensperêncí fi, qual idade, di nerní smo.
aprimoramento
através do tempo. Cnncomitente
a este processo de
í
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avaliação é necessário fi eleborecêo de um cronoqreme de quehr icecêo
docente que di mí nue e enorme def eseqern hoj ~ exí stente entre as
instituições
públicas e fi maioria dós escolas privadas de nível superior. Do
mesmo modo, são necessárias regulamentações na gestão das "Fundecões"
de ensí no pri vedo de modo a qerent i r meí ar parti ci pecêo de professores,
alunos e contra I e da comum dade na gestão dessas i nst itut ções. Em
referência ao processo de qualificação do corpo docente dessas escolas, as
uni versi denes púb 1i ces podem desempenhar importenta
papel, seja
fornecendo
qucdros mcí s qualificados
pós-preduocêo,
seja
reciclendo
os

oriundos
etueís

dos

5eU5

cursos

de

profissionais
dessas
instituições.
Por outro lado, medidas comues acima suqerides somente
teriam eficácia se forem ecopledes Ij uma política de transferência
de
recursos públicos para fi rede privada ( subsídios, financiamentos
para
pesquises, apoio tnst ttucionet. crédito eoucettvo, bolsas de estudos etc )
que leve em conta o desempenho e qualificação
das diferentes
universidades e escolas privadas.
7) Alguns üenãrtos em Perspect iYO
Na parte final deste texto procuraremos delinear três cenários básicos
para o futuro do Sistema Federal de Ensino Superior. Eles naturalmente não
esgotam o leque de possibilidades.
Possuem tundementelmente
um papel
di oêtí co de apontar para três grandes vertentes
, cada lima delas
possibilitando
por sua vez algumas variantes.
O primeiro cenário é o da manutenção do status-QLlO. einde Que com
mudanças e ajustamentos
tópicos. Na terminologia
de políticas públicas
esta opção seria entendida como "não-política",
no sentido de que a
Questão da Uni versí dede seri fi menti da fora da .eqenue de pn ori denes do
governo. Em virtude
de pressões contraditórias
e considerando
es
dificuldades e comptextuedes do assunto, o governo federal poderia adotar
urna postura de inércia, mesmo que acompanhada de críticas veladas e às
vezes ec ídas às meze 1es da uni versi dade. Esse cenért o I even a a um
gradual enrotundernento da crise instituctonel do sistema, nescnte na
parte inicial deste trabalho. Assim se tornariam mais agudos os efeitos da
be1ceni zecão das i nst Ituí cões, do corpnre ti vi smo de seus segmentos, da
falta de recursos financeiros, da mpertrotte do sistema, da tíispertdene de
desempenho entre as diversas universidades e faculdades, da evasão de
quadros de maior queunceçêo, dô baixa perrormence edministrattve,
entre
outras consequênci as.
O segundo cenário é o de reforma eçodede, onde procurar-se-ia
em curto
prazo, sem prepereçêo previe do etuel sisteme untversttêrto,
ímptementor
mudanças drásticas
para corrigir
suas deficiências.
Tais mudanças
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englobariam tento a realtzação do princípio da autonomia universitária
previsto ne Constituição,
quente medí des edictoneis de grande ímnecto. e
exemplo das propostas formuladas durante fl gestão Ctueref lt (fim da
qratutuede do ensino, instituição
do serviço civil. exame de Qualificação de
graduados etc ..).
Sem entrar no mérito das possíveis propostas de retormuleção. o grande
prob Ieme desse cenêrí o seri e o ritmo e e forma de SUEI irnp1ementecêo.
Como foi mencionado,
tentetíves
de transformações
estruturais
tmedietistes, ainda Que com a melhor das intenções,
correm o risco de
ocasi onerem efeitos a1tamente perversos. Assi m, a adoção brusca da
autonomia, com o objetivo
de flexibilizar
o sistema universitário,
tenderia ao contrário a engessar a estrutura desequilibrada hoje existente.
Sern normas universais explícitas e amplamente aceitas pela comunidade
ecedêmi ce e di ante da i nexí stênct a de regras claras e de mecem smo de
compet icão pelo mêri to entre as vêrí as inst itui ções f ederai s de ensi no
superior, teríamos, na melhor das hipóteses, a cristalização
da atual
distribuição de recursos governamentais.
Nesse caso haveria uma forte
tendência à perpetuação do Quadro de prestígio e de poder vigente no
si stema uni versiten o, já Que as di versas inst tui ções revindi cerí em como
perêmetros
mínimos o percentuel
histórico
que vêm recebendo do
orçamento da Uni êo. As uni versi dedes e escolas i so Iedes Que se encontram
em situação de vantagem comparativa orientariam sua ação no sentido de
conservar fi atual estretu icecão, recorrendo aos argumentos da tradição,
do desempenho histórico, do renome tnstituctonel, quando não apelarem
para pretensos "direitos adquiridos". Por outro lado, as universidades que
se encontram em desvantagem comparativa ao se instituir a autonomia,
serão fortemente tentadas a apelarem para estratégi as não acadêmicas
como única torme de reverterem
a sua inferioridade:
reivindicações
reqícnenstes, pressões pol itico- perttdertes, lob!llL junto a autoridades
influentes,
contatos privilegiados
com a burocracia
federal, com o
Congresso etc.
Nessas ctrcunstênctes, aqueles que buscarem se orientar pelo ethos do
merito e da eficência
(cortarem
gorduras,
enxugarem a méquine,
racionalizarem
despesas,
ete) arriscam-se
fortemente
fi
serem
pena 1izados. Isto porque, num cenári o desse ti po, as pressões po lí ti cas
sobre o governo federal para cobrir custos adicionais das gestões que
extrepolerem seus orçamentos iniciais serão praticamente
trreststlvets.
Numa situação de· incertezas,
altos índices inflacionários
e crise
financeira
não faltarão argumentos para justificar
a necessidade
de
comp 1ementecêo
orcernentért e, uma vez Que torna-se
muito difi cil
distingüir
perdas decorrentes
da conjuntura
econômica
daquelas
provem entes da gestão defi ci ente dos recursos di spon í vei s.
í
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Finalmente
o último cenerro e o de urna estretêqie
consistente
de
reforme
universitária,
implernentudo
gradualmente
de
modo
a
potenciehzar
a eficácia da autonomia pretendida,
minimizando
ao mesmo
tempo os efeitos perversos mencionados ectrne. Nesse cenário a-reforma é
encarada, não como uma ação decisiva do Príncipe, para usar a expressão
de nequievet,
e sim como um processo que envolve a responsabilidade
cornpert i1nade de di versos atores e a parti ci necêo da soei enede em geraL
Ao governo federal cabe expuctter sua proposta
- sobre a modernização
da universidade

e a requloment

eçêo

de sua autonomia

- e abrir

espaços

para fI SUã di scussêo dentro de um croncqreme
pre-estebe 1eci do, em
comum ecorco com as eutorideües
universitárias.
A estas últimas, por sua
vez, compete coordenar o debate em suas instituições,
envolvendo todas as
suas unidades, e promovendo a divulgação interna e o intercâmbio
externo
das questões em pauta. Cabe-lhes
também representer
suas respectivas
i nst itut ções nos f oruns de di scussão da reforma uni versitén a.
Além desse espaço tnstituctonel.
que é o mais importante,
seria
fundamental
a perttcípecêo
ativa das entidades
representativas
de
professores,
funcionários
e alunos das universidades,
bem como das
essoci ações ci entí f1cas nect onet s. Espera-se
que a di scussão se estenda
também para outras enti dedes da soei edede ci vil, especi a 1mente aquelas
mai s 1i qedes ti tre j etóri a do ensí no superi oro
Ao Congresso
Nacional,
obviamente,
cabe a decisão
final sobre a
regulamentação
da autonomia,
prevista
constitucionalmente,
e sobre os
demaí s elementos
da ref orrne uni versitén a Que exi j fim alterações
de
ordem j urí di ce. Entretanto,
devi do à comp 1exí dede do tema e ao papel
estratégico
da educação, da ciência e da tecnologia no desenvolvimento
do
país, quanto mais amplo, transparente
e qualificado
for o processo previu
de discussão,
melhores as cnences de uma decisão parlamentar
cornpettvet
com o f orta 1ecí mento e rnaderni zecêo da uni versí dade oresü ei re.
Sob a perspectiva
qredueusta
que corresponde a este cenário, a reforma
se desdobraria
em duas etapas. A prímetra estaria voltada prtncipelmente
para a umversettzecêo
e Ieqittmação
dos critérios
do "campo científico"
e
de certos padrões de desempenho e gestão acadêmica,
o que tornaria mais
simétrico
o sistema
federal
de ensino superior.
Paro tal o grande
instrumento,
no nosso entender,
é a introdução
do modelo de avaliação
tnstttucionet
discutido
anteriormente
neste texto. Ressalte-se
que para
dar este primeiro passo não é necessária
nenhuma mudança jurídica de
monta, embora se exija uma firme vontade política (e não só do governo).
Isso porque o processo será erduo até se chegar a critérios
amplamente
aceitos Que 1evem em conta a comp 1exi dede do si steme, EIS especi fi ci cedes
regionais,
as peculiaridades
das diversas
áreas do seber et.c. Umo vez
implantado e testado o modelo de avaliação - como ocorreu com o sistema
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nact one I de pós-graduação

- é fundamental vincutá-t o à distribui ção de
recursos orçoment6ri os, sem o Que ti eve I iecêo s~ trens f ormeri e numa
mera formalidade sem conseqüências prétices. Recordemos mais uma vez,
para não ceixer dúvidas, que um processo de reforma - baseado em regras
expl feitas e universais de mérito- Que premie o desempenho, não exclui a
cana 1i zecêo de recursos especi ai s para cursos emergentes
ou de
reconheci da necessi dane soci aI, inst tui ções novas ou em processo de
recuperação, projetos de caráter estratégico etc. Em 'outras palavras, Lima
proposta deste ti po pretende di narní zer o si sterna ao invés de cri ste 1i zer
as etuei s assi metrí as.
A segunda etepe é a da ímptenteçêo
da eutonomie propriamente dita, lima
vez Que, em função da ímplementecêo
das medides instttucionets
ecime
descritas,
certas
condições
mínimes
estariam
presentes:
maior
legitimidade do mérito ecedêmtco. normas compartilhados de etocecão de
recursos públicos em função do desempenho, formas meis dínêmices de
gestão interna etc.
No momento de implantação da autonomia plena, abre-se a oportunidade
de exeminer um leque muito veriedo de formatos tnstttucionets
para as
universidades e escolas superiores federais hoje existentes.
O formato
atual, que homogeneiza as universidades como eutarquías federais, pode
dar lugar â outras configurações.
Não seria o caso de eprorunder aqui as varias possibilidades e possíveis
impactos de diferentes opções. Entretanto, elquns pressupostos podem ser
mencionados desde logo. Primeiro, descartamos Qualquer tipo de "solução"
doutrinária Que valha para todes as partes de um sistema tão complexo.
Por outro lado) não acreditamos em uma forma "ótima" capaz de resolver
todos os problemas. Para cada opção) ao lado dos benefícios haverá sempre
eI gumas desvantagens, como mostra a literatura sobre polí tices púb1icaso
Por outro lado, certas hipóteses devern ser descartadas desde já, como
a proposta, aventada há alguns anos, de "esteduelizecão"
pura e simples
das universidades federais. Dôda e extrema desigualdade entre os estados
em termos de recursos financeiros, numenos e qerenciets.
e ebdicecêo ou
a retrecêo do papel da União, em vez de solucionar os problemas, viria na
verdade aqrevê-tos
na maior parte dos cesos. Isto não significa, porém,
dei xer de consi derer mecení smos de co 1eborecêo entr-e a Uni fio e os estados
na promoção do ensi no suparí or públi co. Assí m, por exemplo, poder-se-i a
exernt ner, ao 1edo da exí stêncí a de uni versí dades e escol es f ederei s de
reterêncie em cede região do país, a transformação dós demais em
universidades públicas mentídes fundamentalmente
através de consórcio
entre as di versas esferas
de governo (a Uni êo, os Estados e)
eventua I mente, f1uni c í pi os de me: or porte). Um arranjo desse ti po
pressupõe Que o governo federal se responsabilize
pela elccecêo de um
í
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mínimo de recursos pore cada inst itu: cão. deljcordo
corn
perêrnetrcs
uni versei s. Entretanto
i) mal S 1mportente
serí ti a função
requletória
do governo tedere: no senuuo de induzir essas instituições
tl
buscarem
padrões elevados de desempenho,
se j e para f ezerern JUs a
recursos comp 1ementeres de eqêncí as do· governo f edere l. se j õ de forma
indi reta para consegui rem captar recursos
adi ci oneí s j unto ao mercado
externo (agências internacionais
especializôdas)
e interno
(empresa
estatais e priveues. agências púb1icas espectettzauas. rJiferentes níveis de
J

qoverno etc). Uma vcnt cqem desse erronjo ser ie ('l de menter fi
responsabilidade
da União sobre o ensino universitário
público, e ao mesmo
tempo diversificar
e descentralizar
a operação do sísteme. Apenas as
Uni versi dades e as Fecul dades Isoladas
de ret erêncí fi se menterí em como
inst ituí ções propri ementa feder-ai s. A co-responsebtj idede dos estados, por
sua vez, permittrta que es demais universidades nêo só tivessem
acesso e
verbas adicionais,
como pudessem se vocecioner
de acordo com as
realidades,
problemes. prioridades
e toíosstncrestes
regionais.
Ressalte-se Que o morJelo sumariamente descrito acima é apenas uma
des possibilidades
de reordenamento tnstituctonet
a serem enelisedas.
Como qualquer proposta análoga, apresenta
vantaqens ao lado de "efeitos
perversos" e constrangimentos
de ordem jurídica, política e econômtce que
não podem ser subestimados. Qual seríe o stetus jurídico
desse nova
universidade
pLib1ica? Como ficaria
a sítuecêo
jurídica
dos etueis
servidores (professores e tunctonértos) dessas universidades?

Por outro lado, as untversidedes
me lhores

profi ssi oneí

e escolas

de referência

podem atrair

os

trenst ormendo-se
numa espêci e de "grandes
Éco 1es" francesas.
Poder-se- í fi objetar
a essa previ sôo 1emnrando que
atualmente as universidades
estaduais peulistes - sem cuntrepertide
federal para despesas de custeio e manutecêo
de pessoal - possuem
desernpenho similer ou melhor que as melhores universidades federais.
Nesse
sentido,
pelo menos algumas
das universidades
públicas
consorciadas,
em virtude da captação de verbas raoerats
e esteuue!s.
podem vir fi ocupar um respeítevel
lugar no nmking. nectonel. Entretanto,
também é possível que as universidades
localizadas
em estados mais
pobres, que não consigam se recícter ou se adaptar fi nova conjuntura,
terrm nem por perder status e prest íg1o inst ituci onaL
8) Censtneraçêes

S,

Finais

o

objetivo
desse ensaio exptoretórío
foi o de leventer nuestões
re 1eventes e po 1êrní cas, di scut ir ill guns temas ai nde consi deredos tabus ern
certos circules ececêmicos
e .. especielrnente,
incenttver
o debate sobre ô
cri se da uni versí dade. Sabemos Que os temas aneli sados são complexos e

2.»

7

não suscept íveis de respostas simples 8 soluções fáceis, Sem LIma
discussõo construtive.
cmple e trensperente
entre tocos os segmentos
interessados
nos destinos da universidade .- especialmente
o governo
'ielier-~l e as eutortceces
untversttêrtes
- muito pouco se pode fazer pôrft

me thorer o quadro vi gente.

'

Embora as d~f~cut dades e constrangi mentes con j untureí s contri buarn
para agravar
os prob 1ernes etueí s. ô cri se da uni verst deue possuí um
caráter estrutural,
Que nêo se resolve epenes com mudence de governo ou
de f'egi me po 1í ti CO. Tampollco
se pode esperar uma "vo HEI aos enos 70",
quando era possível enfrentar crises ínstttucioneis
atreves de injeçêo de
verbas f ederôi s extras. Nesse sentido acreditamos
Que a inérc: d .. ti "r.ão
pol ítrce" e e tenteuve
de adiar o entrentemento
direto do problema tende
inexoreve 1men te a eqrever o processo de de teri orecêo do si st eme
uni versttêrí o federa L ~1edidas pô'ltet ives podem momentaneamente
contribuir pere uma sobreviüe institucionel,
mas não evitam e médio prazo
urna rece í da de met ar qrevi dede.
I

Hoje as eutoriuedes
untversttértes
gastam ti maior perte do tempo
administrando
carências e tentando manter SUáS tnstttutcõos em condições
mimmes de funcionamento. nesrno sendo dificil, cabe à untverstuede criar
condições para um trutirero
debate insutuctonel.
Atualmente néo bestn
que nos pnsictonemos contra eventuais propostas de rerormulecêo oriundas
do poder executivo federa1, Ô necessário
Que explicitemos
alternativas
viáveis e estejamos
dispostos
ô ser
co-responsêveis
pelo processo de

rst orme umversitán e.
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