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APRESENTAÇÃO 

A pesquisa realizada nesta dissertação de mestrado nasceu de uma 
sugestão do Professor Luciano Zajdsznajder, orientador acadêmico deste trabalho 
até outubro de 1996, quando ocorreu seu lastimável e prematuro falecimento. Teve 
origem num outro trabalho elaborado para a disciplina Pensamento Estratégico 
ministrada pelo mesmo, cujo tema foi a situação das Universidades Federais 
Brasileiras. 

A partir de outubro de 1996, a dissertação passou a ser orientada 
pela Professora Fátima Bayma de Oliveira com a mesma dedicação e entusiasmo 
demonstrados pelo Professor Luciano. A orientação recebida fez com que o 
trabalho se transformasse numa tarefa muito interessante e agradável . 

A investigação pretende representar uma contribuição à compreensão 
da situação de crise vivenciada pelas Universidades Públicas Brasileiras no âmbito 
do governo federal. Sua relevância portanto, reside na própria importância deste 
nível de educação para o País. 

Partimos do princípio que a situação destas Instituições é bastante 
complexa como o próprio trabalho demonstra e observamos que a situação vem se 
complicando a cada dia. A grande questão, é primeiramente saber o que, de fato, 
está acontecendo com estas instituições. Isto nos conduziu à investigação de 12 
temas específicos, que permitiu uma visão do conjunto e possibilitou compreender 
melhor a questão. 

Percebemos ao iniciar a investigação, que o projeto era, como bem 
colocou a Professora Sylvia Vergara, muito ambicioso. O professor Luciano 
chegou a me alertar para o fato de que, tal como fora inicialmente concebido, daria 
origem a um trabalho com mais de 1000 páginas; o que nos obrigou a realizar alguns 
ajustes. A amostra, por exemplo, sofreu algumas alterações pois foi preciso 
equilibra-la em cada Universidade, e em conseqüência, algumas entrevistas 
deixaram de ser incluídas, mesmo tendo representado excelentes contribuições. Por 
isso, queremos aproveitar este momento para nos desculpar com os entrevistados e 
não citados no trabalho e externar a eles nossos agradecimentos pela gentileza e a 
disposição de colaborar. 

Para finalizar, não posso deixar de ressaltar o excelente trabalho 
realizado pela Fundação Getúlio Vargas através da Escola Brasileira de 
Administração Pública pela forma com que vem desenvolvendo seu ensino de pós
graduação e, a ela, pelo brilhantismo de seus docentes e a eficiência de seu corpo 
administrativo, agradeço a excelente experiência e oportunidade. 
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,~, ';, 1 1\ I ( , 

Este trabalho de dissertação trata da administração universitária na 

área do governo federal. A pesquisa realizada investiga a situação de crise e 

mudança das Universidades Federais Brasileiras, através de três instmmentos: 

pesquisa bibliográfica que compõe a base teórica da investigação; entrevistas 

tendo como amostra a opinião de dirigentes universitários das Universidades 

Federais localizadas no Rio de Janeiro, quais sejam: Universidade Federal do 

Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense: Universidade do Rio de 

Janeiro e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; e um questionário 

fechado contendo questões pontuais sobre a situação de crise das Universidades 

Federais Brasileiras, também aplicado ao mesmo gmpo entrevistado. O estudo 

realizado aborda questões relevantes para a compreensão da crise nestas 

instituições tais como: missão das Universidades Federais Brasileiras; Ensino, 

Pesquisa e Extensão e sua indissociabilidade; a relação Governo - Universidades 

Federias Brasileiras: a relação Universidade -Sociedade; diferenças entre ensino 

superior público e privado no país; a questão da gratuidade nas Universidades 

Federais no Brasil; a massificação do ensino superior; a questão do 

corporativismo; a autonomia universitária, e as avaliações do sistema federal de 

ensino superior no país. Finalmente, um enfoque conclusivo avalia a situação de 

crise e a necessidade efetiva de implementar mudanças. 
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Thi~ dissertation deals with the universitv administration in the area of the 

federal govemment. The research carried our investigates the situation related tn 

the crisis and changes in the Brazilian Federal l rniversitie~, bv means (lf the three 

investigation tools: Bibliographical investigation - it composes the theoretical ha~ic: 

of this investigation: Interviews - dealing with opinions given by university 

representatives of the Federal Universities located in Rio de Janeiro, I mean' 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 

Universidade do Rio de Janeiro and Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro: 

and a elose Questionaire in which I presented questions abollt the crisis in the 

Brazilian Federal Universities, applied to the same group interviewed. The studv 

that was carried out deals with relevant information that help llS comprehend the 

crisis in these institutions as for exemple; the mission at the Brazilian Feder(ll 

Universities: Teaching, Research and Extension: the relationship Governrnent -

Brazilian Federal Universities; the relationship University - Society: differences 

between the teaching at federal university and the teaching at private institutions: 

the problem of the Brazilian Federal Universities being free to studants: the 

massificatien ;'f the teaching at the universities: the problem of corporativism: the 

university independence. and the evaluation of the Federal system of universitv 

te(lching. Finally, in our conelusion we are going to evaluate the crisis situation and 

the effective need of implementary ch(lnges. 
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I - A CRJSE DAS lJNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS COMO 

QlJESTÃO DE ESTlJDO 

l. O PROBU':l\L\ 

o Sistema Federal de Ensino Superior no Brasil vem enfrentando 

problemas e dificuldades que se agravam a cada dia (PAIVA, 1990: 

GTANNOTTI, 1990; SANTOS, 1990; FRANCO 1991b: VELHO, 1994: 

CHAUt 1994). 

As Universidades Públicas Brasileiras mantidas pelo Governo 

Federal deveriam garantir a formação de quadros profissionais de alto nível e 

desta forma, assegurar o desenvolvimento do País ( VELLOSO, 1991: 

ANTUNES, 1995) 

No entanto, as dificuldades em manter um funcionamento adequado, 

capaz de acompanhar as rápidas transformações por que vem passando a 

sociedade no mundo contemporâneo, colocam em risco a sobrevivência dessas 

Tnstituições e exigem mudanças imediatas ( CANDOTTT, 1991: NTSKTER, 

1996). 

A necessidade de uma alteração profunda de procedimentos dentro 

das Universidades Federais Brasileiras parece ser sentida tanto pelo Governo 



quanto pelas próprias Universidades. embora as visões sobre estas alterações 

sejam completamente diferentes ( ANDIFES. 1996) 

Ricas. em termos de conhecimentos científicos e tecnológicos, 

humanísticos e sociais; dotadas de grande potencial em termos de estnltura 

fisica. capacidade pensante e geração de idéias. as Universidades Federais 

Brasileiras se encontram mergulhadas num caos de valores e significados. numa 

crise que as paralisa e parece consumir todas as suas energias. 

Segundo NTSKTER (1996) 

não se pode deixar de proclamar a nossa perplexidade diante do 

modelo vigente de Universidade Brasileira. Os professores são 

lentos. como se ainda tivéssemos amarrados inexoravelmente aos 

princípios da denominada l Tniversitas magistrorllnl e1 scholarilll1l, 

gênese, no século XI das instituições de ensino superior nascidas a 

partir da Universidade de Paris. 

A mídia vem acusando-as de fraco desempenho. desperdício de 

material, incapacidade gerencial, excesso de fi.mcionários e desvinculação com a 

realidade. 

Conforme ANTUNES (1995) 

as críticas são muitas e se multiplicam ... são críticas bastante 

scveras, quc certamentc não se aplicam a todos os modelos 
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universitários... mas o desconforto causado por esses 

posicionamentos recomenda uma reflexão sobre o que está de fato 

acontecendo cm nossas Universidades e o que pode ser feito para 

reorientar sua política. Os beneficios da tecnologia e da riqueza 

aemllulada continuam se concentrando nas mãos de pancas. E 0<: 

indicadores sociais mostram que essa tendência cmel agravo\l-~e 

nas última<; dó.:atbs. 

Espera-se por tradição e assentimento geral, que a Universidade, 

situnda no topo do sistema. assuma uma posição de liderança no 

enfrentamento das questões sociais. 

lmagina~se que ela seja a guardiã da verdade. a descobridora de 

novos conhecimentos. a desafiadora de velhos dogmas. a 

con'lervadom da herança social. a modeladora do futmo dos 

Jovens. 

Por isso, enquanto o nível de importância dessas Instituições eXIge 

mudanças, a complexidade da situação de crise dificulta a identificação dos 

obstáculos à concretização das mesmas. 

A situação das Universidades Federais Brasileiras passa por inúmeras 

questões, dentre as quais destacamos: 

• constante questionamento sobre a garantia do domínio público sobre o 

processo de geração de conhecimentos, conferindo ao Governo o dever de 

garantir esse domínio, em oposição à própria visão do atual governo de que 

cabe à sociedade e não ao Estado esta tarefa (SERPA, 1996; ANDIFES, 

1996) 



• existência de um forte corporativismo no seio destas Instituições, colocando 

as questões de poder como agentes do "status quo" vigente e tornando este 

poder o centro de um sistema eminentemente político que reage a toda e 

qualquer mudança, lutando insistentemente por sustentar a situação existente 

(PAIVA, 1990; GIANNOTTI, 1990; VELHO, 1994) 

• submissão a um modelo gerencial esgotado que engessa a possibilidade de 

adoção de parâmetros mais modernos de administração (ANDIFES, 1996) 

Em decorrência destes aspectos descritos, a questão principal que se 

coloca ao se realizar o presente trabalho de pesquisa, é basicamente responder: 

- As Universidades Federais Brasileiras precisam mudar e estão preparadas para 

· ? ISSO. 

2. RELEVANCL\ 1)0 EST(lI)O 

As Instituições de Ensino, públicas ou privadas, de primeiro, 

segundo nu terceiro graus, em qualquer época ou país, são sempre relevantes no 

desenvolvimento da sociedade e do próprio homem. 

Ninguém desconhece a importância do conhecimento científico e 

tecnológico gerado pelas Universidades e os resultados da aplicação deste 

conhecimento nas nações mais desenvolvidas. 

Segundo VELLOSO (1991 ) 
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um papel fundamental é atribuído à Universidade Pública na 

defmição da ética desse projeto de desenvolvimento. hem como no 

delineamento do recorte futmo da ciência. ele \'ez que a Institlliçiio 

constitui-se em "locus" privilegiado da erítica social e não se 

pauta pela lógica imediatista dIl demanda ou do lucro. 

Para ANTUNES (1995, p.14) 

a Univcrsiebdc dcve ser solidária, igualitária, plural e agir scm 

radicalismos: recusar tanto o conservadorismo, que fossiliza 

modelos. quanto o f..1lso revolucionarismo, que perpetua a 

violência. Não pode dissociar educação de cultura. nem tolerar que 

o desenvolvimento econômico. científico e tecnológico coexistam 

com o subdesenvolvimento eultmal e político, com a pobreza 

humilhante. 

Para tanto. deve abrir-se aos anseios populares. Sair do campus 

para ser capaz de entender c defender os interesses da imensa 

legião de excluídos do progresso. 

A sociedade necessita de profissionais não apenas capacitados 

tecnicamente. mas com plena responsabilidade de ~eus 

compromissos éticos e humanos. 

No entanto, a questão das Universidades, mesmo no sentido macro, 

é extremamente complexa e delicada como verificamos na 

MINOGUE (1981) quando diz que 

afirmação de 

a sobre\'ivência das Universidades dmante 8 séculos. é uma 

conquista extraordinária, frágil e ( provavelmente) temporária. 

Embora resolutamente constmícL.1s como parte do mlmdo 

medievaL tenham freqUentemente sido prejudicadas por terem sido 



vistas, como ameaça a algum direito de ocupação prévia na 

socie<L1de como mn todo, ou alternativamente, como uma fonte 

valiosa demais para ser deixada livre. 

No entanto, KOURGANOFF (1990, p.20) afirma que 

a Universidade é hoje a mais desacreditada das instituições. De 

tO<L1 a parte afloram reivindicações e dent'mcias. Estu<L1ntes, 

ministros, jornalistas, pais, industriais e mesmo alglms docentes 

não se cansam de criticar publicamente a Univcrsi<L1de e de acusa

la de todo o tipo de insuficiência. 

No contexto brasileiro o que encontramos hoje com relação as 

Universidades Federais, é um constante e pesado questionamento da opinião 

pública através dos meios de comunicação sobre estas Instituições. 

Segundo GOLDEMBERG (1988) "a cnse que o sistema 

universitário brasileiro atravessa é mundial e se relaciona às pressões crescentes 

que o desenvolvimento tecnológico impôs à sociedade e à demanda de ensino 

superior. " 

Desta forma, a cnse que vem gerando todo este questionamento 

acerca das Universidades Federais Brasileiras, também faria parte de uma 

tendência mundial de articular - ciência-tecnologia-capital - e segundo 

ZAIDSZNAIDER (1994) ''trata-se de um poder jamais visto em toda a história 

da humanidade." 

9 



Em países como o nosso, considerados de terceiro mundo, a 

importância da Universidade é, ou deveria ser, bem maior. 

Pertencendo ao sistema de ensino público brasileiro e funcionando 

como autarquias federais, as Universidades Federais Brasileiras, cuja capacidade 

instalada no país, representa um patrimônio inestimável, entraram numa situação 

de impasse e parece estar sendo dificil tanto para elas quanto para o governo, 

que representa a sociedade, lidar adequadamente com a situação. 

De acordo com a ANDIFES (1996) 

é consensual a rejeição da proposta do Ministro Bresser Pereira de 

transfonnar as IfES em organizações sociais, não estatais, de 

direito privado. Mesmo facultativamente, essa proposta se 

contrapõe à concepção de um sistema nacional público de 

educação superior que precisa ser fortalecido ... Ao atribuir caráter 

não estatal às IfES, a proposta desvirtua o sentido da educação 

pública, descompromete o Estado com seu fimcionamento e, por 

outro lado, cria condições para privatização dos recursos hoje 

alocados pelo orçamento público 'a educação. 

Desta forma, pensamos que a relevância da pesquisa que realizamos, 

ao tentarmos compreender e avaliar a situação de crise existente no sistema de 

Universidades Federais Brasileiras, mesmo que represente uma pequena parcela 

da realidade, consiste em contribuição para identificar aspectos relevantes desta 

crise e verificar a possibilidade de superação dos impasses detectados. 

10 



3. OB.JETI\OS DO 1:~Tl'Hq 

GERAL 

o objetivo geral deste trabalho consiste em avaliar estrategicamente 

a situação de crise e mudança das Universidades Federais Brasileiras. 

I~SPECíFICOS 

Levantar informações sobre as seguintes questões específicas 

· Missão das Universidades Federais Brasileiras 

· Ensino, Pesquisa e Extensão 

· Relação Governo- Universidades Federais Brasileiras 

· Relação Universidade - Sociedade 

· Ensino Superior Público e Privado 

· A questão da gratuidade das Universidades Federais Brasileiras 

· A massificação do ensino superior 

· A questão do corporativismo 

· A autonomia das Universidades Federais no Brasil 

· As avaliações do Sistema Federal de Ensino Superior no País. 

II 



4. TIPO DE INVI<:STI<;i\C\f) 

A pesqUIsa realizada pode ser classificada como descritiva, 

explicativa e inferencial quanto aos fim a que se propôs, que foii o de avaliar a 

situação de crise e mudança existente nas Universidades Federais Brasileiras. 

Para alcançar os objetivos propostos foi realizada uma pesqUIsa 

bibliográfica que serviu de base teórica para guiar a pesquisa de campo bem 

como, para a análise dos dados e as considerações finais. 

Os dados da pesquisa de campo foram coletados através de dois 

instrumentos: entrevista semi estruturada, com auxílio de gravação e um 

questionário estruturado com respostas fechadas contendo 20 questões que 

foram respondidas após as entrevistas e que tiveram a finalidade de fornecer 

subsídios para as conclusões e considerações finais sobre o trabalho realizado. 

A amostra contou com 20 participantes que foram submetidos ao 

mesmo tratamento. 

Embora o estudo possa ser considerado bastante complexo e 

abrangente, por razões de prazo e custo, optou-se por realizar a coleta de dados 

nas Universidades Federais localizadas no Rio de Janeiro, quais sejam: 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade do Rio de Janeiro, 
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Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, entendendo que estas Universidades representem uma massa crítica 

importante. 

Portanto, o universo da pesquisa se refere às Universidades Federais 

localizadas no Rio de Janeiro e a amostra foi composta por dirigentes 

universitários dessas Instituições e foi definida da seguinte maneira: 

. dirigentes ou ex-dirigentes das Instituições pesquisadas que estivessem 

ocupando ou tivessem ocupado por um período considerável as seguintes 

funções: Reitor; Vice-Reitor; Pro-Reitor; Decano; Diretor de Centro ou 

Instituto; Diretor de Unidade. 

Os dados obtidos através das entrevistas foram sistematizados em 

tópicos e submetidos à estatística descritiva que permitiu uma ampla discussão 

constante do capítulo IV, denominado: Análise dos dados. 

Os dados obtidos através dos questionários foram submetidos ao 

teste X2 
( qui-quadrado), onde algumas hipóteses foram testadas e seus 

resultados foram também analisados no capítulo IV. 



5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este estudo está foi dividido em sete capítulos. O pf1melrO 

capítulo, denominado - A CRISE DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 

BRASILEIRAS COMO QUESTÃO DE ESTUDO, se subdivide em cinco 

partes: O PROBLEMA; RELEVÂNCIA DO ESTUDO; OBJETIVOS DO 

ESTUDO; TIPO DE INVESTIGAÇÃO; E ESTRUTURA DA 

DISSERTAÇÃO. Este capítulo foi organizado com o objetivo de fornecer uma 

visão completa do estudo realizado. Nele, o problema foi identificado, bem como 

sua relevância ou justificativa; foram descritos os objetivos a serem a1cançados e 

os meios pelos quais se pretendeu a1cançar estes objetivos. 

O segundo capítulo, denominado BASE TEÓRICA tem como 

objetivo dar sustentação a análise dos dados que foi realizada após a coleta de 

dados no campo. Se subdivide em três partes, denominadas: CRISE E 

MUDANÇA; MUDANÇAS INSTITUCIONAIS: E O CONTEXTO DAS 

UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS E A NECESSIDADE DE 

MUDANÇAS. Esta última subdivisão, pela abrangência e complexidade da 

temática, foi subdividida em onze itens, que através do levantamento 

bibliográfico inicial, demonstraram ser os tópicos principais sobre o assunto 

estudado. Estes itens são: PANORAMA E CAUSAS DA CRISE; MISSÃO 

DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS; ENSINO PESQUISA 

E EXTENSÃO; RELAÇÃO UNIVERSIDADE-SOCIEDADE; RELAÇÃO 

GOVERNO- UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS; ENSINO 

14 



SUPERIOR PÚBLICO E PRIVADO: A QUESTÃO DA GRATUIDADE: A 

MASSIFICAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR; A QUESTÃO DO 

CORPORATIVISMO: A AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 

BRASILEIRAS: AS AVALIAÇÕES DO SISTEM/\ FEDERAL DE ENSINO 

SUPERIOR NO PAÍS. 

O terceiro capítulo, denominado O CONTEXTO DAS 

lJNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS A PARTIR DA 

INVESTIGAÇÃO REALIZADA transcreve o conteúdo principal das 

entrevistas realizadas durante a coleta de dados Tendo sido a entrevista 

estruturada de acordo com os itens constantes d(: "apítulo anterior, foi possível 

organizar este capítulo de acordo com o mesmo, no entanto, para que 

informações interessantes obtidas através da investigação não se perdessem, foi 

necessário o acréscimo de mais dois itens denominados: ANTECEDENTES 

CONCEITUAIS E HISTÓRICOS QUE EXPLICAM A CRISE; E A 

QUEST ÃO DO FINANCIAMENTO. 

O quarto capítulo denominado ANÁLISE DOS DADOS, foi 

subdividido em duas partes: ANÁLISE DESCRITIVA DAS ENTREVISTAS e 

ANÁLISE DESCRITIVA DOS QUESTIONÁRIOS. Este capítulo contem os 

resultados do estudo realizado. 

O quinto Capítulo denominado RESULTADOS E DISCUSSÕES, 

analisa o conteúdo de cada tópico do estudo levando em consideração os três 

instrumentos da investigação, quais sejam : a base teórica, as entrevistas e o 
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questionário, discutindo as informações obtidas sobre situação de crise e 

mudança das Universidades Federais Brasileiras. 

o sexto capítulo denominado CONO J rSÕES 

CONSIDERAÇÕES FINAIS, conclui o estudo realizado. 

O sétimo capítulo denominado BIBLIOGRAFIA contem 

referências bibliográficas sobre todas as obras consultadas, tanto as consultadas e 

não citadas como as citadas no estudo 

O oitavo capítulo contem os anexos que são: À LISTADOS 

DIRIGENTES UNIVERSITÁRIOS ENTREVISTADOS: O MODELO DO 

QUESTIONÁRIO; A LISTA DE TABELAS E GRÁFICOS: E A LISTA DE 

SIGLAS. 
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11 - BASE TEÓIUCA 

A fundamentação teórica que se segue, apresenta a cnse das 

Universidades Federais Brasileiras em seus múltiplos aspectos. abrangendo desde 

a crise mundial na qual tanto as pessoas quanto as instituições estão inseridas. até 

a crise institucional propriamente dita. 

o referencial teórico levanta também as questões mais polêmicas 

relativas à situação de crise do sistema federal de ensino superior no Brasil. tais 

como: Definição da missão e das funções destas Jnstituições~ Ensino, Pesquisa e 

Extensão; Relacionamento Governo-Universidade; Relacionamento 

Universidade-Sociedade; Ensino Superior Público e privado; Diferentes questões 

como a gratuidade, a massificação, o corporativismo, a autonomia e as 

avaliações. 

A palavra crise, de origem grega, que significa quebrar ou partir, se 

refere basicamente a algo que perdeu a estabilidade. 

CAPRA (1982, p.19) afirma que 

as últimas décadas de nosso século vêm registrando mn estado de 

profunda crise mtmdial. É uma crise complexa, multidimensional, 
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cuias fncctns nfetmn todo, os aspectos de nossn vül<J ~ a saúde. (\ 

modo de vida. a qualidade do meio ambiente e das rcln\~ões 

<;ociai<;. da economi<1. tecnologi<1 e polítiC<1. 

Segundo PERETRA ( 1 Q88. p.45) 

e<;t<1mos vi\'cndo um momento de violenta transição que apresentn 

três características: a primeira delas é a velocidade das 

mud<1nç<1s... a seguneb é a ansiedade... e a terceira. é a 

ambigüidade. 

As duas afirmações demonstram que estamos nos debatendo numa 

crise mundial que pressupõe uma alteração protlmda nos valores humanos. a tal 

ponto de PRTGOGTNE (1989) afirmar que 

no início do século XX. o mundo científico assiste o declínio de 

um lmi\'erso regulado como um relógio c entra no universo dn<; 

incertezas, e assim. todas as teorias deterministas, fundadas na 

cadeia necessilri1l de C1lUS1l e efeito. são progressi\'1lmente 

sub<;tituídas por cil1culos de probabilidade. 

Fvidentemente, a Universidade, enquanto instituição que tem como 

matéria prima o conhecimento, em sua essência de constante transformação, 

sofre diretamente os reflexos desta Cf1se maJOr. Sua situação singular, de 

compromisso com a investigação e a busca do novo, faz com que viva 

constantemente situações de Cf1se a ponto de SCHTLLTNGER (1983, p.484) 

afinnar que 

el:ls sempre tenderam à crises. de lUna forma ou de outra e isto não 

deve ser visto com slirpresa, pois as universidades são instituições 
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pennancnles dc aprendizndo, em busca de verdades que I1s vezes 

s1io incômodas. 

No entanto existem vários tipos de cnses. Segundo 

ZAJDSZN AJOER (1994) 

as crises podem ser superficiais, profundas, curlns ou duradolrras. 

Qunndo profundas, consomem tOcL.1S as relações estávei~ atingindo 

a capacidnde de pensar e de agir. Se duradouras, destroem os 

padrõcs. 

Segundo a UNESCO (19C)5, p.7) 

embora se observcm progressos em muitas esfern~ cL.1S atividades 

hlrrnanas, os problemas do mundo de hoje são gravíssimos. 

Ob~cn'a-sc uma série de processos simultâneos e às vezes 

ccntraditórios de DEMOCRATIZAÇÃO, MUNDIALIZAÇÃO, 

REGIONALIZAÇÃO, POLARIZAÇÃO, 11ARGINALIZAÇÃO E 

1'"RAGMENTAÇÃO. Todos incidindo no desenvolvimento da 

educação superior e exigindo dele respostas adequadas. 

A situação do mundo contemporâneo portanto, impõe a 

Universidê.cb um convívio continuado com a mudança e a situação brasileira 

parece ser bastante propícia a uma situação de cnse, como descreve 

GONÇALVES (1991 ,p.115) 

n situação da ciência e do desenvolvimento tecnológieo no Brasil é 

o resultado da interação de uma crise sócio-econômica prOflmcL.1. 

da depend6encia culttrral e dn miopia político-estratégica dns elites 

dirigentes. A existência de "ilhas de competências "nas 

Universidades e a dcpendêncin tecnológica da empresa nacional 
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~ão o'> indícios mais pt.'rccptívei'l do <luc st.' pode ch<Ullar de 

"coloninli,mo tccllolójJico ". 

Ainda, conforme GONÇALVES (1C)91p.118) "a superação da crise 

requer que a Universidade Brasileira mova seu pé que está no século XIX para 

junto daquele que tenta mover-se para o século XXI." 

Mudanças, entretanto, são difíceis de serem implementadas 

eficazmente e conforme PEREIRA (1988, p.46) 

a mudança é um fenômeno delicado e doloroso para o indivíduo. 

gmpos e sociedades. mas no caso específico das instituições. ele se 

toma ainda mais complexo porquc c!as tcndcm a rcsistir 

peremptória e sistematicamente a toda e qualquer mudança que 

afete sun identidnde 

Segundo SCHEIN ( 1978) 

cnda c tOcL.1S as épocas desenvolvem uma formn orgrutizacional que 

é mais adequada à índole daquela época ... e a única maneira viável 

dc mud<.1r lima organização consiste em mudar a StL.1 cultura. isto é. 

mudar os sistemas dentro dos quais as pessoas trabalham e vivam. 

Assim, conforme SILVA (1991,p 48) a crise pode ser entendida e 

percebida como 

uma total reorientação crítica d..1 natureza cL.1 própria ciência: Th10 

só o resgate dos papeis ftmdamentais da religiosidade sobre a 

nccessicL.1dc de encontrar um sentido transcendental para a vicL.1 

"'OTECA MARIO HENRIOUE SIMOIISEI 
fUllDACAO GETUUO VARGAS 
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h\llmmrl. diante da limitrtção de ~\la morte fisica. d3 filo~ofia sobre 

necessidRde continumla de aprender 

liuit3Çi'\t's/potenci3lid3des do mi gencris processo dE' 

pensamento/consciência humana: do sen~o comum sobre () 

processo pellmmente de auto aprendizado inerente :\ pr[l'{is 

humana cotidiana. 

2. MUDANÇAS INSTITUCIONAIS 

Traçando as diferenças existentes entre organizações e instituições, o 

sociólogo americano Phillip Selznick citado por PEREIRA ( 1988, p.9) afirma 

que 

organização é simplesmente um instmmento técnico, racional, 

utilizado para canalizar a energia humana na busca de objetivos 

pré-fixados, cuja sobrevivência depende exclusivamente da sua 

capacidade de atingir os resultados e de adaptar-se às mudanças 

ambientais, para evitar a obso1cscência técnica. É uma ferramenta. 

e como taL gasta e acaba. 

Instituição. ao contrário. é um organismo vivo, produto de 

necessidades e pressões sociais. valorizada pelos seus membros e 

pelo ambiente. portadora de identidade própria, preocupada não 

sOl11enll: 1.:0111 os luuos e resultados mas 1.:0111 a sua sobre\ivênl.:ia c 

perenidade e guiada pelo sentido claro de missão. 

Com quase 1000 anos de existência, a Universidade é uma 

organização institucionalizada, trazendo dentro de SI a idéia de permanência e 

imutabilidade. É uma instituição necessária ao progresso e desenvolvimento da 

sociedade pois seus beneficios de caráter social, cultural, científico e tecnológico 

são inegáveis. 
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Segundo a UNESCO (199'5, p.1R) 

embora as Universidades em particular. muito ape~adas às antigas 

tradições. sejnm resistentes 1\S mudançns. a educnçilo superior no 

seu conj\mto tem experimentado \Una transformação de !!rande 

alcance num período relativamente bre"e. E as razõcs destas 

mudanças são tanto externas quanto internas. 

Fatores externos: 

· aumento d..1 dcmand..1 social de educação superior 

· drásticos cortes nos gastos públicos em educação superior 

. mudanças nas necessidades do mercado de trabalho em 

conseqüência da globalização e reorganização da economia. 

[atores inkrnos: 

· imenso progresso d..1 ciência com conseqüente diversificação d..1S 

disciplinas acadêmicas 

· crcscente consciência da necessid..1de de fomentar as abord..1gens 

e métodos interdisciplinares de ensino. capacitação e pesquisa 

veloz desenvoh'imento d..1S novas técnicas de informação e 

comunicação. 

Conforme KERR (1982, p.88) 

as mudanças institucionais nas Universidades estão s\rrgindo ... 

Algumas d..1S revisões que se f..1zem necessárias serão 

problemáticas. Em muitos lugares. deverão ser os currículos e os 

ca1cndlírios rcestudados: o ensino de grad\wção renovado: os 

conceitos docentes de igualdade de tratamento revistos: a 

mecanização de certos elementos de ensino instalada: al!!\ms 

campos de estudo revolucionados. Estas mudanças encontrarão 

muita hesitação do corpo docente e uma certa resistência. Pelo 
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menos. duas mudanças. porém. teriio npoio dos profe<;sores. Umn 

será direcionada no sentido de superar o fracionamento do mundo 

intdectunl: c a outra exigirá procedimentos que torncm mais 

pessoal a administração. inclusive a do corpo docente. 

As mudanças verdadeiramente importantes ocorridas na vida 

universitária foram iniciadas de fora, por forças como Napoleão na França: 

Ministros da Educação na Alemanha: Comissões Reais e a Comissão de 

Financiamento à Universidade na Grã-Bretanha: o Partido Comunista na Rússia: 

o Imperador na época de Restauração, no Japão; os Conselhos Leigos de 

dirigentes universitários e o Congresso Federal nos Estados Unidos, e também. 

nos Estados Unidos, pelas fundações. (KERR, 1982, p.91) 

A UNESCO (1995) julga particularmente inquietante a distância 

cada vez maior entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento no que 

diz respeito as condições de educação superior. 

Desta forma, as diferenças existentes entre as Universidades no 

mundo contemporâneo são bastante acentuadas. No Brasil, em 1988, havia um 

doutor para cada 4000 habitantes, enquanto na Inglaterra essa proporção era de 

1: 400 e nos E.E.UU chagava aI: 137 (A UNIVERSIDADE EM BUSCA DE 

SI MESMA, 1988) 

Do ponto de vista de expansão, a Universidade Brasileira passou no 

período de 1968 à 1988, de 37 para 78 universidades e de 564 para 783 

estabelecimentos isolados de ensino superior do total de 861 instituições. Destas 
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86 I instituições, 29% eram públicas e 71 % particulares e quanto à sua natureza, 

9% eram universidades e 91% estabelecimentos isolados. (A UNIVERSIDADE 

EM BUSCA DE SI MESMA, 1988). 

No que se refere especificamente à Universidades Federais 

Brasileiras, a situação de crise e mudança se mostra ainda mais complexa, pois 

"elas mal conseguem estabilizar-se, uma vez que o próprio Estado é instável" ( A 

ADMINISTRAÇÃO DAS UNIVERSIDADES, 1981, p.68) e na afirmação de 

SERPA (1996) que confirma a situação de crise dessas Instituições no Brasil, 

"as Universidades Públicas Brasileiras estão na pauta das discussões e manchetes 

nacionais, fato compreensível, pois na verdade é o Estado, sua dimensão e suas 

fimções que estão no centro do debate contemporâneo". 

afirma que 

PEREIRA (1988, p.21) discorrendo sobre mudanças institucionais 

a administração publica brasileira sen'e como exemplo para 

demonstrar que a excessiva centralização das normas e recurso., 

retirou toda a capacidade institucional de vários órgãos que se 

viram subitamente impedidos de exeeutarem suas ftmções, porque 

foram castrados na autonomia, para defInir programas. alocar 

recursos frnanceiros e administrar seus recursos hmnanos. Essas 

entidades, embora ti\'essem uma ftmção social rcle\'ante e 

ostentassem muitas vezes tmt passado de gloriosa prestação de 

serviços. foram reduzidas a tmt grupo de pessoas amargas. 

desmotivadas. assistindo a lenta deterioração de tmt aparato 

institucional inócuo. inepto. ocioso, muitas vezes cOffirpto e. quase 

sempre. em forte estado de deterioração. 
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Concordando com KERR (1982, p92) é necessário rapidez na 

adaptação às novas possibilidades e as grandes Universidades do futuro serão 

as que tiverem se adaptado rápido e eficientemente. 

P 124) 

Segundo GONÇALVES (199Lp. 121) 

a escassez de recursos materiais, financeiros e humanos vai 

obrigar cacL.1 Universidade n conccntmr seus esforços em [Írens nn" 

quais já possui vantagem comparativa. ou então, em áreas do 

conhecimento onde possa no futuro. apresentar um tmbalho de nltn 

qualidade, relevância e com produtividade. 

Enfatizando a necessidade de mudança, ainda GONÇALVES (1991, 

No que eoncerne a eficiência burocrática. seria necessário uma 

reforma administrativa drástica em algumas Universidades. 

!latamlmente com umn perspectiva de longo pmzo. Poucos 

discordarão que o aparato burocrático de uma parte expressiva elas 

UniwrsitL1des Brnsileiras não tem um perfil de século XIX. m1S 

de Idade Média: onde reinam a entropia e a imptmidade. 

3. O CONTE'\ lO I),\S 11!'~i'\ "H~~IP,\JH:S "LlHiR\IS BIt\SIIYl!L\:-; 

L A NECESSII):\IH: UE i\l(iU.\N('AS 

A situação das Universidades Federais Brasileiras é complicada 

porque os fatores que intetferem no seu fimcionamento são numerosos e estão 

ligados ao macro sistema nacional que ainda não funciona adequadamente, tanto 
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na área governamental que apresenta instabilidades, quanto na social que se 

apresenta desorganizado. (A ADMINISTRAÇÃO DAS UNIVERSIDADES, 

1981) 

Desta forma, para levantar através da literatura seus pnllClpalS 

problemas e o panorama da situação que desenhará a necessidade de mudanças, 

organizamos esta parte do estudo em tópicos, tópicos estes que foram também 

objetos da pesquisa de campo elaborada. 

3.1. PANOItUilA F C\lIS ~S () \ CRISL 

A ANDIFES (1995, p. 12) descreve com bastante clareza a situação 

de crise das Universidades Federais Brasileiras quando coloca que 

as Universidades e as Escolas de Ensino Superior enfrentam hoje 

uma situação crítica que está comprometendo tanto o cumprimento 

de sua peculiar missão como a própria possibilidade de prodnção 

li..: luna dimi111ü:a social all[o-sllsl<:n[ú\,cl. Na raiz dcsta crise 

coloca-se a dificuldade que a sociedade tem de compreender a 

natureza. as necessidades e. consequentemente. a contribuição 

destas organizações. 

Conforme CANTO (1995, p.9) o quadro das Universidades Federais 

Brasileiras é complicado há bastante tempo e explica 

partimos <k1 situnção de um governo que tratnva as Universi<k1des 

de tuna determinada forma. lUll governo de força. totalitário. para 
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lima abertura democrática onde. dentro das universidades. a luta 

corporativ<t teve lUn papel muito import<tnte na democr:ltizaçfío 

interna das U'ES', rntret<tnto, agom. :lS instituições correm o 

perigo de se perderem nesse embate de forçéls corpornti\'il s. 

,jo!!ando toda a sua energin nesse embnle. Em vez de se nVllnçar e 

buscar ns concepçõe~ dos objetivos fins das institlliçi'íes . de" 

podem se esvaziar nessll questão corporativista. 

Ainda conforme CANTO (1995, p. 9) existe também o problema 

externo que se refere a manutenção dessas Universidades. Segundo ele, os 

orçamentos estão muito abaixo das necessidades dessas Instituições e os repasses 

de recursos não são feitos com a periodicidade necessária. 

Conforme ALENCAR FILHO (1989, p. 149) 

as Universidades Brasileiras atravessam um dos períodos mais 

criticos da SUH história, agm"ado por uma série de medidas 

governamentais. pela redução drástica das verbas que lhes são 

destinadHs e pela rigidez exigida na aplicação de recursos. porque 

se deve obedecer às mbricas detetminadas previamente:. 

SOUZA (1989, p.152) ainda acrescenta a este panorama o seguinte 

quadro: "o número de funcionários duplicou de 1984 à 1989 nas Universidades 

Federais e o número de alunos se manteve mais ou menos estável. Ora. se isso é 

verdade, este é um dado que precisa pelo menos de uma explicação" 

, Instituições Federais de Ensino Superior 
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Fntretanto, GIANNOTTI (1 9 90) tem uma outra maneira de 

entender a crise das Universidades Federais Brasileiras acrescentando mais um 

aspecto à problemática. 

Para GIANNOTTI (1990, p. 41) a crise reside na falência da atual 

estrutura do departamento. 

SOUZA (1989, p. 112 ) afirma que 

podemos caracterizar a crise. !Una verdadeira crise do sistellla 

universitário. que ocorre após um período de grande expansão do 

sistema. durante os anos 70. e que se tem caracterizado. me 

parece. como ponto central a questão da qualidade do ensino e a 

questão da heterogeneidade do sistema. justamente referente li 

qualidade do en<;ino. 

SOUZA (1989, p.112) verifica ainda, "a existência de verdadeiras 

ilhas de qualidade num conjunto que deixa bastante a desejar neste mesmo 

aspecto." 

SILVA (1991, p.56) afirma que é "uma crise de excesso de 

competência teórica em relação ao que poderia efetivamente ser implementado 

na prática". 
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Outrossim, SILVA citado por COSTA (1991 ,p.9) constata alguns 

problemas, de ordem organizacional nas Universidéldes Federais Brasileiras_ tais 

como: 

· falta de integração dos diversos órgãos; 

· descontinuidade administrativa; 

· falta de fluxo normal de comunicação; 

· formalismo provocado pela abundância de legislação nem sempre interpretada 

adequadamente; 

· auto grau de centralização: 

· falta de recursos humanos preparados para a administração das universidades. 

32 MISSÃO DAS UNIVERSIDAD~=S FEDERAIS BRASILEII~AS 

Para compreendermos melhor a missão da Universidade no mundo 

contempor~_neo se faz necessário destacar a importância destas Instituições. 

Desta forma, adotamos o pensamento de DEMO (1983) quando diz que 

a Universidade é uma das organizações sociais de maior 

complexid<1de, relevância e proftmdi<11de. É complexa porque se 

constitui mun fenômeno de proftmdas ressonâncias sociais. É 

relevante porque o nível tmiversitário é, de algtunas maneira_ o 

nÍ\'el de desenvolvimento do país. É proftm<11, porque toca 

componentes subst<1ntivos <11 socie<11de. como progresso 

tecnológico, qtUllidade de vida, cultura, ftlturo, alternativas. 
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Verificamos portanto. que uma instituição com tais dimensões. num 

mundo em rápida transformação. precisa estar muito consciente de sua missão e 

estabelece-Ia em conformidade com suas características essenciais. aliada as 

tendências mundiais de um desenvolvimento sustentável. Assim. concordando 

com a UNESCO (1995, p.25) compreendemos que 

precisa-se de uma nova visão da educação superior que comhine a~ 

demandas de universalidade da educação superior e o imperativo 

de uma maior pertinência para responder às expectativas da 

sociedade em que opera. Esta visão reforça os princípios de 

Iih..:nlad..: 1Kadi:m.iul ..: autonomia institucional..: insisl..: ao 111\':SI110 

tempo na necessidade de responder perante a sociedade. 

Na verdade, a Universidade é um microcosmo que exprime como os 

conhecimentos e a cultura se acham integrados numa dada sociedade e em 

função de que fins. (JANNE. 1981 b, p.40) 

Ao nível organizacional. a definição clara de sua missão parece ser 

essencial p:ra as Universidades e pensamos portanto. que a afirmação de 

DRUCKER ( 1995, p.32) mesmo tendo sido dirigida a uma organização. se 

aplica a seu contexto 

como a organização é composta por especialistas. cada um com sua 

própria área restrita de conhecimento. SUH missão tem que ser 

muito clara. A organização precisa ter uma só fmalidade. caso 

contrário. scus membros ficarão confusos. Eles seguirão suas 

especialidades, ao invés de aplica-Ias à tarefa eommn. Cada um irá 

definir "resllltados" em termos dessa especialidade. impondo 
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seus próprios valores à organização. Somente uma missão clara, 

concentrada e comum pode manter unida lima organização e 

capacitá-Ia a produzir resultados. Sem essa missão a organização. 

em pouco tempo. perde a credibilidade. 

Preocupada com esta questão, a UNESCO (1995,p8.), em 

documento acerca da política para mudança e o desenvolvimento da educação 

superior, sugere que 

as respostas da educação superior num mlmdo que se transforma 

devem guiar-se por três critérios que detenninam Slk1 hierarquia e 

flmcionamento local, nacional e internacional: PERTINÊNCIA. 

QUALIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO. A partir desses 

critérios formula-se a missão. 

o ensino superior, em virtude dessas tendências e dos novos desafios 

que deve enfrentar, tem que reformular sua missão, definir novos enfoques e 

estabelecer novas prioridades para o futuro ... deve retraçar sua missão e redetlnir 

muitas de suas funções, em especial tendo em conta as necessidades da 

sociedade em matéria de aprendizagem e capacitação permanentes (UNES CO, 

1995, p.8; ANTUNES, 1995, p.17; SOARES, 1995, p.28) 

No entanto, os termos missão e funções se confundem na 

investigação de alguns autores como por exemplo NÉRICI (1967, p.17) e 

KOURGANOFF (1990, p.30). Algumas vezes são empregados também termos 

como papel, dever e princípio, utilizados com o sentido de missão. 
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Desta forma, julgamos necessário esclarecer que o termo "missão" 

será empregado neste trabalho como o sentido maior que norteia a Instituição: e 

o termo "fbnções" será entendido como atributos ou meios pelos quais a missão 

se realiza. 

SILVA (1991,p.39) assim define Universidade e sua missão 

!I. palavra l Tnil'prsidadp denya do latim l rni"prsll~ f0nn~d1 pílf 

IIII11S. que significa um: e versus. particípio passado de vel1ere. 

que significa vnlfar. virar. fnnwr-sl'. Daí universi(brle ter () 

significado etimológico profundo de fnmar 11m ou seja de 

expressar/articular a di"crsidade na tmidade. quc reprcscnta. em 

última instância. sua missão histórica e razão de ser. 

Para ORTEGA Y GASSET (1930, p. 136) a missão da 

Universidade é "ensinar a ser homem culto; ensinar a ser bom profissional e ser 

centro de pesquisa." 

Segundo SUCUPIRA (1966, p.471) a missão da Universidade é de 

reflexão sobre a realidade. 

VELOSO (1989) afirma que "a missão da Universidade é gerar e 

difll1ldir conhecimento." 

Para KOURGANOFF (1990, p.32) a missão da Universidade é 

formadora, na medida em que o desenvolvimento cultural, econômico e social 

passa necessariamente pela formação de homens. 



Conforme SOUZA (J 9~N, P 1 14) "a Universidade deve ser capaz de 

formar quadros especializados dirigentes do País: a Universidade deve ser capaz 

de realizar a pesquisa necessária para o desenvolvimento científico e tecnológico 

do País: a Universidade deve ser capaz de refletir criticamente sohre o próprio 

desenvolvimento da sociedade." 

Mas segundo OSPTNA (1990, p.133) a missão da Universidade é a 

transformação. a construção de um novo pensamento social. político, técnico. de 

organização de sociedade do fbturo através do crescimento do potencial 

humano. 

Assim sendo e concordando com OSPINA (1990,p.136) pensamos 

também que 

para vivenciar esta missilo a Urllversidnde precisa considerar de 

forma estratégiea os seguintes signos: 

· GLODALIZAÇÃO - signo que marca o advento dc um mundo 

regido por novos critérios e coordenadas. no qual se aceitam 

claramente as limitações naturais e no qual será jogo aberto a 

inteligência disponível e o grau de controle alcançado em todas IIS 

f<lcetn~ da vida humana. 

· I'FIC'IÊNC'IA . signo vinculado ao grande progresso cL'l ciência e 

da tecnologia e do domínio de novos campos exigidos tanto pelo 

desaparecimento progressivo de recursos naturais como pela 

explosilo de necessidades humanas de todo tipo. 

DECISÃO signo requerido pelo acelerado processo de 

J11udançn. 

· CRIAÇÃO DE iMAGENS DO HHURO vlÁ VEL - signo onde a 

prospectiva esteja tI serviço do surgimento de novas sociednde e do 
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no\'o ordennmcnto 1I111ndinl. () pre,;cnte 110'; impõc n obril!:lçfío de 

anteeiparmos o futuro. no qual a Universidade deve assumir. seu 

de<;ntio que poderin ser e'\pre,so em preparar mentes com \'jsno 

?lobal do mundo e dos futuros possíveis. 

RISCO sjgno sustcntndo nn crinti\·idndc. 11[1 ino\'nçfío e 11<1 

experimentaçiio . 

. PRAGMJ\TISMO RESPONSÁVEL c;igno ondc sempre se tení 

que levar em consideraçiio as soluções teóricas dos múltiplos 

aspectos complcxos que encermm o progresso e a e\'oluçno de 

nossas sociedades. 

Ainda OSPINA ( 1990, p. 138) declara que a qualidade: os modelos 

institucionais e a gestão: e os projetos que dêem coerência a sua transformação 

devem estar na base de suas funções de formar, investigar e servir. 

E desta forma, SILVA (1991, p.91) afirma que "a auto reflexão 

sobre os desafios sociais emergentes, possibilitará a Universidade Brasileira 

redefinir sua missão histórica em sintonia com as transformações sociais 

globais" 

3.3 ENSINO, PESOlIIS/\ I;: 1':'('( ENSAo 

As fimções portanto, ainda concordando com OSPINA (1990, 

p.138) seriam: formar ou ensinar; investigar ou pesquisar e servir ou exercer a 

atividade de extensão. Este tripé que sustenta o ideal de Universidade no 

mundo contemporâneo. 
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o estabelecimento das prioridades entre estas três atividades, a 

dosagem entre pesquisa pura e aplicada, os compromi.;;sos necessários para a 

livre investigação e o planejamento não podem ser adquiridos de uma vez por 

todas e constituirão sempre. um dos elementos pnnClpms desta dialética que 

caracteriza a universidade ativa. (A ADMTNTSTRAÇ ÃO DAS 

UNIVERSIDADES, 1981, p. 58). 

o ensino universitário portanto, se realiza através destas funções e 

engloba não só a transmissão de conhecimentos em sala de aula mas a pesquisa 

que pode ser pura ou aplicada e ainda, a extensão universitária. 

Segundo KOURGANOFF (1990, p. 39), 

e';quematieamente. o ensino-educação pode ser caracterizado pelos 

qwttro aspectos seguintes: I()rmação do juízo (onde a educação 

mais se aproxima da instmção): formação da arte de aprender sem 

instmtores : a formação do comportamento e do caráter ( no nível 

uni\'ersitário trata-se de ensinar ao estucL.'mte a se acL1ptar ao 

trahalho de equipe): a formaçiio de motivações e o despertar do 

sentido cL1 investigação. 

MOURA (1987, p. 75) afirma que 

pesquisa hásiea ou pura pode ser entendicL'l cL'ls seguintes 

maneiras: 

- ativicL'lde constante do professor que se reeicla: 
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umn pesqlli';[1 que se Innçn em todos os setores c con'3titni n hnsc 

de todo o snher. 

F pcsqni'3f1 nplicadn ,cria n aplicaçiio disso Ú O\ltro. 

Entretanto, as atividades de extensão foram e são conC'ebidas pelas 

Universidades de maneira diversa, mas todas coincidem no ponto de que a 

extensão significa estender à comunidade os beneficios que a Universidade pode 

propiciar. (MOURA, 1987, p.117) 

GUARESCHI ( 1987, p.62) verifica que 

em algtUnas Universidndes mais novns. n pesqllisn está surgindo 

não como tUTIa imposição mas como uma resposta a problemas do 

entorno. Nessas Universidndes. núcleos de pesquisa estão 

tr'lllsformando a Universidade em centro de irradiação de novo') 

conhecimentos e tecnologias. Estas UniversicL1des estariam 

fazendo aquilo que poderíamos chamar de ciência local: talvez não 

seja a pesquisa eomencional, talvez seja a pesquisa e a extensão 

ao mesmo tempo. 

Conforme MOURA (1987, p.118) verifica-se nestas últimas três 

décadas o aparecimento de dois tipos de atividade de extensão. O primeiro, na 

linha da "Open University" da Inglaterra que consiste no oferecimento de várias 

espécies de cursos: seminários e outras iniciativas. O segundo na linha de 

educação de adultos, muito comum nos EE. Uu., também conhecida como 

educação continuada. Este tipo abrange todas as iniciativas que buscaram 

ultrapassar os muros da Universidade e executar atividades universitárias em 
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locais diversos ou mesmo em regiões distintas e até longínquas da se-de- da 

Universidade 

Segundo GUARESCHI (1987, p.62) "em muitas Universidades a 

pesqUIsa surgiu por imposição da lei, antes da Lei 5.540/68 a rnfase- nas 

Universidades Brasileiras estava colocada no ensino e quase só no ensino" 

Ainda, conforme GUARESCHI (1987,p.61) 

nestas Univer~idades foram feito') investimentos de vulto. face ó 

imposiç1ío da Lei e tam~m por decisões governamentai~. como o~ 

inccntivos do') agências de fomento. como a imphmtnção de 

centros de pós-graduação. de laboratórios de pesquisa. de 

recmtamento de pesquisadores em tempo integral. Os resultados 

alcançados é que algtmlas Universidades se transformaram hoje 

em centros de excelência na pesquisa. mas existem outros 

problemas como o despreparo de grande número de professores 

c011vocados n pesquisas. qtk1se n força. ou a implantação de cursos 

de mestrado de fornla prematura. que mostram que houve 

experiências não bem sucedidas ou fracassadas. 

Para KERR citado por BROWNE (1987, p. 46) o ensino é hoje a 

atividade menos central do que foi outrora para a maioria dos docentes: a 

pesquisa tornou-se mais importante e isso deu origem ao que está sendo 

chamado o "não docente" e a uma tríplice estrutura de classe daquilo que 

costumava ser o corpo docente. ou st:iam: os que se dedicam apenas à pesquisa. 

os que ensinam ( e estes, estão em grande parte em função auxiliar) e os que 

ainda se dedicam um pouco a cada uma dessas atividades. 
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KOURGANOFF (1990, P 9R) afirma que "a Universidade está 

povoada de "docentes-pesquisadores" inautênticos que negligenciam, em geral 

contra sua própria vontade, pelo menos uma de suas ohrigações estatutárias 

Infelizmente a atividade mais negligenciada é sistematicamente a do ensino." 

Quanto à extensão, VELOSO ( J 987, p.116) afirma 

parece-nos óbvio que a extensfío só tem sentido se vinculnda 

vig.orosamente às atividades de ensino e pesquisa. Se nfío for 

assim. a e'(tensão pnssnró a ser npenns um blllcfío comercinl dn 

Universidade. onde vende os seus produtos. complementn salários 

de professores e reforçn seu orçnmento insuficiente por omissfío de 

seu" repectivos órgfíos mantenedores. 

Ainda, segundo VELOSO (1987, p. 116) "no outro extremo da 

tendência mercantilista da extensão, está a tendência, também condenável, que é 

a assistencialista e que implica no paternalismo da Universidade com as 

comunidades carentes." 

A questão da indissociabilidade entre o ensino-pesquisa e extensão 

vem sendo já bastante discutida no meio universitário brasileiro, tendo sido 

escolhida como temática da 45 a reunião Plenária do Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras em 1987. 



Segundo BROWNE (1987,pAó) "tais tarefas são em parte 

distintas e em parte indissociáveis mas parece que esta indissociabilidade se 

mostra mais patente nas estmturas dos cursos de pós-graduação" 

UMA (1987, p.10l) compreende que a questão desta 

indissociabilidade surge exatamnente quando se pergunta: - A Universidade para 

que ') 

NAGLE (1987,p.57) afirma que 

por "erem três flmçõe<; básicas. deveria haver certo equilíbrio entre 

o ensino. li pesquisll e li extensfío de serviços à comunidllde. Mllis 

do que equilíbrio. deveria haver flrme articulação e mesmo 

integração entre elas. a flm de que o que vier a ser feito em umll. 

tenha o apoio ou a repercussão nas demais. 

GUARESCHI (1987, p.61) afirma que "devemos respeitar a 

diversidade de cada instituição e deixar uma abertura e um espaço para que cada 

uma tenha condições de fazer as suas combinações entre ensino, pesquisa e 

extensão" 

As interações entre a Universidade e a Sociedade parecem 

representar um fato incontestável ao longo da história das Universidades no 

mundo. Mas a questão principal parece ser a de estabelecer limites de ação de 



uma em relação à outra. 

também. a modifica. 

A Universidade. não só serve a sociedade mas 

Conforme SANDER ( 1993, p352) 

nos moldes da modema teoria sociológica. cosa relaçfío recíproca 

entre sociedade e educação. bem como entre edllcaçfío e outras 

instihlições sociais. é um conceito flmdamental seglmdo o qunl n 

sociedade limita a educação da mesma forma como esta limita 

àquela. Consequentemente. a qunlidade da educnçiio. é 

simultaneamente. ainda que não automaticamente. semente e 

fruto. ,ausa e efeito da qualidade de vida humana. 

Esta correlação pode ser melhor compreendida na atualidade , 

através das idéias de J A NNE ( 1981 a) sobre o assunto 

na dinâmica atual das relações entre lmiversidade e sociedade, o 

impacto da sociedade sobre a universidade é mais proftmdo ... As 

e'(i~ências da sociedade em relação à lmiversidade, em termos de 

necessidndes crescentes à satisfazer. excedem. em muito. as 

capacidades e os recursos das lmiversidades... Espera-se das 

lmiversiebdes que elas formem um número cadn vez maior de 

estudantes e que os oriente. harmoniosamente. na busca de 

especialiebdes proliferantes. Exige-se que elas assegurem esta 

fórmação durante períodos cada vez mais longos. Pede-se-Ihes 

para revresentar mn papel primordial neste progresso de 

conhecimento pela pesquisa... e o aumento de seus recursos. 

mesmo nas socicdades ablmebntes, não corrcspondc mais ao das 

solicitações ... 
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Verificamos portanto, que toda a transformação do homem no 

último século vivifica a questão do relacionamento da Universidade com a 

sociedade, tendo em vista as alterações que se verificam no campo do 

conhecimento. conhecimento este, que afeta diretamente à sociedade quando sai 

do laboratório e passa a ser aplicado 

No entanto, como coloca a UNESCO (19Q5, p.20) 

sHtisfHzer HS crescentes expectatiwlS SOCIIllS sohre a educHçilo 

superior quando os recursos diminuem é uma tarefa que coloca 

gwves diticuldades aos países em desenvolvimento. 

Ainda, segundo dados estatísticos da UNESCO (1995, p.20) 

c Produto Nacional Bruto 

os países em desenvolvimento gastam uma proporção muito mais 

elcvaeb do scu PND2 na cducação superior pública. Mas mesmo 

quando se dá uma prioridade relativamente elevada 11 educação 

superior. estes países ainda estão muito longc de poder alocar o 

nível de apoio de que necessitam ou que se pode encontrar nas 

regiões desem'olvidas do mlmdo. Em média. a despesa por 

estudante em termos absolutos é 10 vezes inferior nos países em 

desem'oh·imento. com relação ao mlmdo industrializado. Estes 

problemas colocam um dilema de política quanto ao gasto público 

em educação superior: quanto mais pobre é a região. mais elevado 

é o custo relativo por estudante. calculado em temlOS de 

pcrcentuais de PND alocado à educação superior. 
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A evolução da Universidade está ligada à sociedade e no caso 

brasileiro, conforme RIBEIRO (1<)95, p.l0) "há que se rever o sistema de 

ensino superior, substituindo a formação de massa por Universidades regionais 

de pesquisa, não para pesquisar o inefável, mas técnicas que permitam ao povo 

comer e viver melhor. Quer dizer, ciência aplicada", então, quem não entra nesse 

tipo de pesquisa fica para trás, dependente do mundo que investe nisso AÍ, tem 

que pagar royalties3
," 

Desta forma, concordamos com GARCIA (1991) quando alerta que 

o modelo de lmiversidades existentes no Brasil não colabora para 

que a investigação realizada seja capaz de gerar resultados que 

steiam incorporados pelos setores produtivos e transformados em 

bens c ,>crviços disponh'cis para a maioria <11 população. lIá várias 

causas que explicam este fenômeno e a primeira delas refere-se ao 

fato de que a Universi<11de ain<11 é privilégio no BrasiL Os 

investimentos realizados pelo país na formação de quadros de 

11Í\'c1 superior, não estão provocando, salvo ain<11 algumas boas 

exceções. o devido retorno à sociedade, sõ.:ja porque lima polílÍca 

salarial perversa não consegue reter os melhores quadros, seja 

porque o sistema de fmanciamento de projetos ainda está calcado 

numa perspectiva individualista de mérito acadêmico. deixando de 

lado. muitas vezes, critérios de relevância social. que também 

deveriam ser igualmente contemplados, 

Referindo-se também a questão e mais especificamente à relação da 

Universidade com o setor produtivo do país, ZAGOTTIS (1988) "considera seu 

, Direitos autorais 
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relacionamento inadequado com o setor produtivo e os institutos de pesquisa" e 

acrescenta 

os proti.,sion:lis dns órcns tccnolópicns das Unj,·crsidm\c., dC"cm 

participar de atividades extra acadêmicas. A prática de 

cOI1'Sultoria". convênios e contratos pern1Íte 11 complementaçiio de 

salários. tomando-os competitivos em relação no" do mercwln 

cxtcrno c obripa os protissionais a se manterem nttwlizndos. 

Verificamos portanto. no que se refere ao relacionamento da 

Universidade com a Sociedade. que a posição das Universidades deve ser de 

interdependência. estabelecendo relações de trocas múltiplas e variadas. 

SIL V A (1990) analisando a situação afirma que 

o estabelecimento das relações funcionais entre a Universidade e a 

empresa deve se f..1zer levando em conta as diferenças entre as 

estmturas. critérios e objetivos dessas instituições. A tarefa não é 

simples nem óbvia. Se é claro que as Universidades não devem 

nem podem. tornar-se departamentos de P&D4 das empresas. é 

muito menos claro o caminho. Não existem padrões ideais nem 

tmiversais. A constmção destas relações é artesanal e seu 

fill1cionamento demanda tempo e habilidade. 

Conforme QUEIROZ (1995. p.3) as Universidades e as empresas 

que emergem nos anos 90 são muito diferentes daquelas que prevaleceram nas 

últimas décadas. Sua concepção e suas funções mudaram. Também mudou sua 

forma de inte-relacionamento Desta forma. o desafio para a Universidade 

~ Pesquisa e Desenvolvimento 
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consistiria na capacidade de formar um profissional altamente qualificado. 

habilitado a liderar as rápidas mudanças tecnológicas. bem como de acumular. 

criticar e transferir para a sociedade os novos conhecimentos indispensáveis à 

elevação do nível das forças produtivas que corresponda aos anseio" (1::\ 

população. 

A construção de um relacionamento positivo entre a Universidade e 

a Sociedade parece ser um de seus mais urgentes desafios e a literatura nos 

mostra sua tensão de corresponder às expectativas da sociedade sem se 

desvirtuar de sua missão. 

SOUZA (1989, p. 114) afirma que 

devemos reforçar todas as tendências que VIsam vincular a 

UniversicL.'lde com a SociecL.'lde. A Universidade Bmsileira é. em 

gemL muito distante da sociedade. Nós temos tido uma história 

uni\usitMia em quc os professorcs do concrcto. do dia à dia da 

sociedade têm passado ao largo da Universidade, e nós temos uma 

tendência a nos isolarmos dentro de tUna redoma e tmtannos 

apena~ das questões que interessam ao mlmdo acadêmico. à 

pcsqlli'Sa. cL.'l mais simples à mais avançacL.'l. 

CANTO (1995, p.8) também compreende que "se as Universidades 

Federais Brasileiras não disserem à sociedade a que vieram, o que fazem e 

porque precisam ser mantidas, não o serão mais, porque outros interesses 

começarão a entrar em Jogo. Então, é essa dinâmica que elas precisam 

aprender." 
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Explicando a situação de crise das Universidades Federais através da 

relação Universidade-Sociedade, SILVA (1991. p. 38) afirma 

as crises das Instituições Universitárias ao longo do 2° milênio. 

traduzem a incapacidade histórica destas In"ttiuições para 

captar/apreender as novas demandas sociais emergente ... devido <'t 

forte rigidez que sucessos anteriores proyocaram nn5 S\l<lS 

"verdades paradigmáticas", criando um fectmdo caldo de cultura 

para a gestação de novos paradigmas com fortes potencialidades 

hegemônÍcas e posterior implosãolreestmturação dessa" velhws 

imtituições tmi\'ersitnri<ls. 

Esta é urna das questões mais importantes para a compreensão da 

crise das Universidades Federais Brasileiras corno se pode verificar na revisão de 

literatura que se segue. 

>:egundo SANDER (1993, p. 354) 

a administração da educação nacional cabe <'t União. através do 

11inistério da Educação tendo o Conselho Fedeml de Educação a 

responsabilidade de coordenar a formulação de objetivos políticos 

nncionais de duração. o estnbclecimento de normas e aplicação 

para todo o país. 

45 



Isto certamente se refere a todos os níveis de educação nacional. 

incluindo o nível superior. Ao aceitarmos tal afirmação como verdadeira 

poderemos pensar, à princípio, que o relacionamento Universidade-Governo 

pode se dar de forma bastante simples. mas PERFIR A (198R, P 11) afirma qut' 

esta relação de interdependência é a mais complexa e con11itiva. 

embora seja também a mais comum e a mais proficua. Este 

aparente paradoxo se expliea pelo fato das instituições serem ao 

mesmo tempo um sistema autônomo que intera!!e e depende de um 

"j,tcmn mnior. 

Nas sociedades mais estáveis. existe uma certa afinidade entre 

Estado e Universidade. O controle do Estado sobre a Universidade, tende a ser 

maior desde o momento em que a função da Universidade não consiste mais, 

essencialmente, na transmissão do conhecimento, mas na participação do 

desenvolvimento econômico (A ADMINISTRAÇÃO DAS UNIVERSIDADES, 

1981, p.68), como aconteceu no período do regime militar em nosso país. 

Na maioria dos países da América Latina, as relações entre Estado e 

Universidade mal conseguem estabilizar-se uma vez que o próprio Estado é 

instável e é por isso que as universidades latino-americanas são tão zelosas de 

sua autonomia. (A ADMINISTRAÇÃO DAS UNIVERSIDADES, 1981, 

p.68). 

A escassez de recursos orçamentários para as Universidades parece 

representar na atualidade, o ponto nevrálgico deste relacionamento, e sobre esta 

questão KOURGANOFF (1990, p.76) afirma que 
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não se pode exigir que as Universidades se adaptem ao mundo 

moderno. reI10\'al1do o conteúdo de SC\! ensino quando as \'crha', 

destinadas ao seu IllIlcion;nnento e a equipamentos ou número de 

cargos forem mantidos numa estagnnçilo sutocante. Sohretudo 

quando se sabe que as despesas gerais ( iluminação. aquecimento. 

limpeza) nilo param de aumentar. 

As formações "lentas" e "longas". tanto mais necessárias nas 

ciências qUllnto maior é o progresso dos conhecimentos. só siio 

possíveis com uma expansão das despesas da Universidade. 

A relação das Universidades Federais com o governo no BrasiL 

sempre foi de dependência, recebendo não só influência, diretriz mas 

principalmente recursos para se sustentarem. Segundo LEITE (1988) as 

Universidades Federais Brasileiras "tentaram sobreviver através de uma relação 

paternalista com o Estado, mantendo-se distanciadas da sociedade." 

SOUZA ( 1989, p. 119) afirma que a questão orçamentária tal como 

se apresenta no sistema federal de ensino superior não estimula as Universidades 

a enfTcntarem seus problemas e acrescenta que o "sistema atual é um sistema de 

co-responsabilidade entre Reitor e Governo, é um sistema de irresponsabilidade 

entre Reitor e o Governo." 

Segundo ALENCAR FILHO (1989, p. 149) 

a nova Constituição contribui para acentuar a crise frnanceira das 

Universidades c determinar que todos os recursos gerados por elas 

devam ser depositados na conta da União, cabendo 
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con'5eqiientemente ao govemo. decidir sobre 11 SWl redistribuição. 

quando. onde e como desejar. 

Segundo CANTO (1995, p3) as Universidades Federais Brasileiras 

estão passando por uma situação muito dificil de relacionamento com o MEC. 

porque as próprias ações do Ministério levaram a uma situação de confronto. 

Segundo ele, a ANDIFES e o MEC estão tentando uma mudança neste 

relacionamento e construindo uma relação onde haja mais confiança e a própria 

equipe do MEC modificou muito as suas atitudes. os seus discursos em relação à 

Universidade Pública. Mas, conforme CANTO ( 1995, p.3) o grande problema 

hoje no relacionamento da Universidade com O governo é o MARE e diz: 

no momento atual ele age de fonna unilateral, se inserindo na 

administração das Universidades Brasileiras de uma fonna que 

desestmtura toda a possibilidade de uma administração mais 

coerente. Ele não respeita umll linha hierárquica. porque Il~e 

diretamente dentro das Universidades, nos recursos hlUnanos das 

Instituições. Vai ignorando tanto o Ministério dfl Educllção quanto 

os próprios reitores. 

3.6 ENSINO SUPERIOR PUBLICO E PRIVADO 

Conforme a UNESCO ( 1995, p. 20) "a diversificação é uma 

tendência muito desejável na educação superior atual. que deve ser apoiada por 

todos os meios possíveis." 
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KERR ( 1982, p. 19) afirma que 

a 1 Jniversidade começou com lima comunidade singular. uma 

comunidade de me<;tres e estudantes. Mas hoje. npós vário" n1l0S 

de existência este tipo se modificou e este novo tipo de lnstituiçiio 

niio é efetivamente privada nem efetinlmente pública. 

Se considerarmos a educação superior no mundo, podemos afirmar, 

conforme a UNESCO (1995, p.19) "que estes centros se dividem em três 

categorias principais: públicos, privados e mistos." 

Segundo o MEC (1985, p.35) 

o sistema de ensino superior brasileiro tende a ser pensado. 

normalmente. em termos mllversitários: é nas Universidades que 

se supõe a existência conjlmta do ensino. da pesquisa e da 

extensão: são as Universidades que recebem autononlla: e os 

títulos superiores dados pelas Instituições de ensino superior do 

País são. normalmente. considerados como "universitários". No 

entanto. a realidade é que cerca de 70% dos estudantes 

superiores do País estudam em estabelecimentos isolados. sejam 

eles públicos ou privados. e as próprias Universidades. tiveram em 

sua origem. f..1ctlidades superiores isoladas. 

No Brasil a grande divisão parece se dar entre ensino superior 

público e privado e segundo DURHAM (1988, p.132) 

no setor público coexistem instituições federais. estaduais e 

nllmicipais. cada uma das quais enfrenta problemas e 
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dificuldades específicas. No "dor pri\'ado. as instituições se 

dividem enlre aqllc1ns qllc possuem lI111a orienlaçiio mais 

empre,arial e as quc resultam do esforço de í!nJpos. ou 

organizações da sociedade civil. leií!OS ou confe<;sionais. n0 

sentido de atender a demanda por ensino superior. 

Ainda, segundo DURHAM (1988, p. 132) 

a essa diversidade de tipos. sobrepõe-se uma outra, que resulta 

das grandes desigualdades regionais. tanto econômicas quanto 

sociais e culturais. IIá nin<L.1 que considemr um terceiro nível de 

heterogeneidade. que decorre da existência de diferentes projetos 

ped<1góí!icos e de diversas vocações de pesquisa nas Inslituiçõe'S. 

Na concepção do MEC (1985, p. 41 ) 

n questão do ensino público versus ensino privndo. que no pnssado 

se conftmdia com a polêmica entre liberalismo e estatismo. 

necessita hoje ser coln<L.1 em outro patamar de reflexão. Nossa 

história mostra desde seus primórdios, a presença ativa do ensino 

particular. com destaque pam o ensino religioso." 

Discorrendo sobre esta questão, o MEC (1985), demonstra que o 

crescimento do setor privado nos últimos anos, suscitava interrogações sobre o 

equilíbrio do conjunto. À esta época, haviam setores que criticavam a 

tendência privatizante, que teria sido estimulada pela política educacional do 

governo federal, haviam setores que defendiam o ensino público e gratuito em 

todos os níveis: e ainda, os setores que defendiam o ensino privado corno 

legítimo. 
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De acordo com a UNESCO (1995), a proporção de estudantes dos 

centros privados está aumentando, e constitui mais de 50% da matrícula total de 

alguns países em desenvolvimento, em sua maioria. Ainda, segundo a UNESCO 

(1995, p. 19) "por razões econômicas e sociais aumenta a necessidade de 

cursos em tempo parcial." 

Sobre esta polêmica existente entre ensino superior público e privado 

no País, MARTINS FILHO (1996, p. 4) afirma que a diferença consiste 

na visão da gestão d..'l coisa pública num país democrático c a 

outra, na gestão da coisa privada numa economia de mercado. São 

coisas diferentes. mas têm que ser estud..'ld..'lS e o mtmdo é 

democrático. Todas as entidades têm direito de existir. seja no 

setor público ou no setor privado. Temos que achar a saíd..'l para 

que estas individualidades sejam respeitadas. 

Segundo O CRUB (1990, p.13) 

n~m as Instituições públicas nem as particulares têm 

desempenhado razoavelmente as funções que delas espcrn a 

sociedade. Decorre desta última verificação que cada um dos 

referidos segmentos pode e deve debmçar-se, com espírito 

público. sobre os defeitos de que padece. na tentativa de superá

los. tendo-se em vista a melhoria do sistema mllversitário em seu 

conjtmto. 

Uma série de deficiências afetam tanto o enSinO público quanto o 

privado. Entre elas destaca-se a pouca integração entre ensino, pesqUIsa e 
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extensão, o verticalismo nas relações de poder; o distanciamento das 

Universidades em relação à realidade nacional, regional e local; ociosidade no 

uso dos recursos; baixa produtividade no desempenho das atividades acadêmicas 

de urna forma geral. Existem também exceções localizadas em algumas 

Instituições, ou unidades dentro delas, em ambos os setores e diversas regiões do 

país. Por outro lado, existem importantes diferenças de desempenho entre os 

dois setores ... O ensino público superior se destaca pela produção de pesquisas e 

pela melhor infra-estrutura de apoio para os professores, alunos e funcionários. 

O ensino privado exibe custos inferiores na relação professor-aluno e 

funcionário-aluno e nos custos por aluno (MEC. 1985, p. 42). 

Portanto, podemos afirmar que os dois setores possuem defeitos e 

qualidades e ambos são necessários ao país, desta forma, concordamos com a 

UNESCO (1995, p. 20) quando afirma que 

todas as decisões destinadas a fomentar a diversificação devem 

inspirar-se na preocupação pela qualidade das instituições e dos 

programas, a eqüidade qunnto ao acesso e a preservação dn missão 

e da fimção do ensino superior, com pleno respeito à liberdade 

acadêmica e à autonomia institucional. 

E maiS, "a sociedade deve exercer um controle efetivo sobre as 

Instituições de Ensino Superior, na medida em que a autonomia não significa 

descompromisso do Estado e da Sociedade para com a Educação (MEC, 

1985,p.33). 
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3.7 A QlIESTAo 1),\ (;R/\TlIID\IH: 

Conforme RISCHBIETER ( 1989, p.127 ) "esta é uma discussão 

que esteve presente nas Universidades Brasileiras desde que elas foram criadas" 

VELLOSO (1991 b) afirma que 

o ensino superior no Brasil, além de ser pago em seus primórdios, 

teve sua gratuidade proibida no início do século XX. Mnis tarde 

essa proibição evoluiu para uma gratuidade condicionada 11 

carêncin do nhmo e , posteriormente parn uma gratuidade de fnto. 

geralmente entendida pelo movimento estudantil como uma 

gratuidnde de direito, embora uma cfeti"n gratuidade em todos os 

níveis de ensino só tivesse sido assegurada em São Paulo: pela 

Constituição Estadual de 1947. 

O primeiro plano de governo após 1964, determinava cobrança de 

nnuidades no ensino superior público ou a concessão de bolsas 

restituí veis. 

Em 1988. a lei de reforma tmiversitária não continha mn só artigo 

11 respeito. 

No entanto, o próprio VELLOSO (1991 b) afirma que "as 

verdadeiras Universidades não podem ser mantidas pela cobrança de anuidades e 

menos ainda servir como fonte de lucros." 

Por outro lado, grande parte dos alunos que ingressam nas 

Universidades Federais Brasileiras hoje, que são gratuitas, parecem ser oriundos 

das camadas que detêm maior poder aquisitivo no país. 
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Na década de 80. o próprio MEC ( 19R5. p6) afirmou que 

os C"nlnc, \"c,tihulnrc, pnra il', I fni\'Crsidmk, Púhlicns c ;:rn!l!il:l' 

aprovam preferencialmente estlldantes orillndos de escolas de 

segnndo !!nlll privadas e caras: ao, demais. restam O" 

estahelecimentos privados. pagos e freqüentemente de menor 

qualidade. 

Tal realidade, levou também CHAUI (1994) a afirmar que "o ensino 

superior público está à serviço das classes e grupos mais abastados." 

Sobre esta questão PA IV A( 1990) acrescenta que 

o aluno do setor privado de ensino superior, por luna distorç1io. 

cuja análise não tem sido aprofundada. provem, regra geral, das 

camadas mais pobres da população ... Nasce d.1Í esta injustiça das 

injustiças que reside no fato de os filhos das classes favorecidas. 

com recursos parn pngarem "cursinhos". fOffi1nrem a clientcln 

principal das grandes universidades públicas. que são gratuitas. 

No entanto, conforme a UNESCO (1995, p.9) 

a introdução da cobrança de taxa de matrícula constitui um aspecto 

delicndo dn edl1cnçflo superior. pois incide em muitos nspcctos dn 

justiça social e da mobilidade. a eqüidade da educação e as 

políticas educativas. socinis e fiscais do Estado em gemI... 

Para que a educação superior possa efetuar luna contribuição 

importnnte ao progrcsso d .. 1 sociedadc. o Est,ldo e a sociednde em 

geral devem compreender que financiar a educação superior não é 
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Ilmll caqm pllfa os fundo", púhlicos. mlls sim um investimento 

Ililcionnl n longo prnzo prlrn nCfcsccntar Ó compctitiúdndc 

cconômicll. ao desenvolvimento clIltuwl e à coesiio socilll. Neste 

contexto deve ahordm ... e também o problema de compartilhar (),~ 

custos da cducllção superior. 

Verificamos portanto, que a questão da gratuidade faz parte de um 

universo maior a ser discutido no País com relação ao ensino superior, que é a 

questão do financiamento destas Instituições. Mas, concordando ainda com a 

UNESCO ( 1995, p.1 O) "é necessário voltar a examinar a articulação do ensino 

secundário com o ensino superior, o assessoramento e a orientação dos 

estudantes e a conveniência de conscientizar os estudantes ( em especial, os que 

recebem fundos estatais) acerca de sua responsabilidade com a sociedade. 

3.8 A l\L\SSI FICA('i\O I)(} ENSI NO Sll PEH.IOI~ 

Segundo a UNESCO (1995, p.3) "a educação superior encontr~-se 

em cnse praticamente em todos os países do mundo. O número de alunos 

aumenta mas o financiamento público diminui." 

Já no início da década de 80, o crescimento muito rápido do efetivo 

estudantil nas Universidades do mundo inteiro era um fator bem conhecido. 

Todas as estatí sticas atestavam o fenômeno. (J A NNE, 1981 b, p. 13) 
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Conforme a UNESCO (lqq), p.16) 

crescimento 

pode observar-se a expansfio quantitativa na matrícula de 

c-.;tndnntes nn cdncnçfio superior em todo o mundo. emborn os 

índices de crescimento indiquem diferenças substanciais se~undo 

as regiões e os países. Esia tendência geral deve se a vários 

fatores: o crescimento demográfico: os significativos progres<;os no 

provimcnto do cnsino primário c scclmdário. quc tcm dado lugar a 

um aumento do ntunero de jovens que aspiram a ingressar lia 

edllcaçfio superior. o crescimento econômico experimentado em 

muitos países e regiões: e a consciência de que o desenvolvimento 

tcm correlação com os invcstimcntos cm cducação supcrior. 

As estatísticas da UNESCO demonstram claramente este 

CRESCIMENTO MUNDIAL DO N ° DE MATRÍCULAS NO ENSINO SUPERIOR 

ANO N°DE MATRÍCULA 

!I)(,() 437.000. ()OO 

~ 199] 990.000.000 

QUADRO I 
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CRESCIMENTO MUNDIAl DO NÜ11ERO DE ESTUDANTES 

ANO N" DE ESTUDANTL~S 

1960 n MlLI[()ES 

1970 28 MILHÕES 

1980 -1-6 MILHÕES 

1991 65 MILHÕES 

QUADRO 2 

No caso particular dos países em desenvolvimento este índice de 

crescimento é mais veloz conforme se demonstra no quadro abaixo. 

CRESCIMENTO 00 N o DE ESTUDANTES EM PAÍSES EM DE SE NVOL VIMENTo. 

pJ·JO t\I.ESTUDANTES 
1960 3 milhões 
1970 7 milhões 
1980 16 milhões 
1991 30 milhões 

QUADRO 3 

Em algumas regiões do mundo o crescimento das matrículas no 

ensino superior é espetacular (UNESCO, 1995, p.16) como podemos verificar 

no quadro que se segue 
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CRESCIMENTO DO N o DE MATRÍCULAS EM ALGUMAS REGIÕES 

REGIÕES ANO N () DE MATRíCULAS 

África Sub-Sahariana 1970 100.000 

1991 1.000.000 

Estados Árabes 1970 400.000 

1991 3.000.000 

América Latina e 1970 4.000.000 

Caribe 1991 8.000.000 

QUADRO 4 

No entanto, ainda confonne a UNESCO (1995), ao interpretar essas 

tendências há que se ter presente que nos países em desenvolvimento o ponto de 

partida da educação superior era muito baixo e o índice de crescimento 

demográfico muito elevado. Desta fonna o quadro abaixo permite uma melhor 

interpretação destes dados. 
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PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DE MATRÍCULAS NO NÍVEL 

SUPER10R 

'.-

Descriminação Anos Percentual de crescimento de 

Matrículas no nÍ\'C! superior 

1960 15.1% 

1970 27.1% 

Países 1980 30.7% 

Desenvolvidos 191)1 40.2(% 

1960 7.3(% 

Países em 1970 10.1 %. 

desenvolvimentc 1980 15.1% 

1991 14 

QUADRO :; 

Mas o crescimento das Universidades em número. em dimensão e 

em complexidade orgânica, provocou um perigo de destruição para as próprias 

bases de sua eficácia se não compreendermos. suficientemente. quais tarefas 

primordiais eias devem realizar em beneficio na Nação. ( A ADMINISTRAÇÃO 

DAS UNIVERSIDADES, 1981,p.36). 

Segundo PAIVA (1990) 

a Unin~rsidadc sc tomou nos últimos 20 anos, \'crdadciramcnte. 

!Una instituição de massa - o que modificou consideravelmente os 

critérios pelos quais se orientava - estas Instituições que antes 

fomlavam emditos e profissionais altamente qualificados através 
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de um sistema consideravelmente elitizAdo. viram-se rapidHmente 

atendendo centenas de milhares de alunos. Este cnníter mn~si"o 

mo~trou-se dificilmente concili:í\'cl com o ritmo e as 

carnctcnsticns do trnhnlho de pesquisa. hem como C0111 rl fom1nçii0 

de pessoAl AltAmente especializAdo. 

Confirmando esta idéia, SCHWARTZMAN (1986, p.21) afirma 

também que as instituições latino-americanas, antes abertas somente aos 

herdeiros de pequenas elites, transformaram-se em grandes sistemas de educação 

de massa, que congregam centenas de milhares de estudantes e que esta 

mudança está relacionada com as grandes defasagens salariais entre os que têm 

educação superior e os que não têm. 

Desta forma, e com base nos dados da UNESCO (1995, p.18) as 

projeções de crescimento do número de estudantes neste nível de ensino no 

mundo são as seguintes: 

PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO DE ESTUDANTES NO MUNDO 

ANO N° DE ESTUDANTES 

, 1991 65.000.000 ! 

2000 79.000.000 

2015 97.000.000 

2025 100.000.000 

QUADRO 6 
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Verificamos aSSIm, que o enSino slIpenor no que se refere ao 

problema da massificação, deverá enfrentar dois grandes desafios: 

- a introdução de parâmetros de qualidade numa educação massiva; 

- resolver o problema da desigualdade de acesso: 

Pois, apesar de toda esta expansão ainda existem países em desenvolvimento 

onde a possibilidade dos jovens alcançarem este nível de estudo é 17 vezes 

inferior a dos jovens de países industrializados. (UNESCO, 1995, p.18) 

No que se refere as dificuldades de acesso ao enSinO sllpenor no 

Brasil, o MEC (1985, p.17) afirma que 

a democratização do acesso ao ensino superior depende (IH efetiva 

lmiversalização do ensino de primeiro grau. com recursos 

especíticos a ele vinculados ... Neste sentido é lUll problema que 

transcende em muito os limites do sistema de ensino superior. No 

entanto. existem medidns efetivas que podem ser tomacL.1s neste 

nível para que a democratização cL.1 Universidade se amplie. 

r-,ia questão da qualidade, o próprio MEC ( 1985, p.28) entende que 

o despreparo dos professores. a falta de integração entre os vários 

níveis de ensino e a inadequnção dos conteúdos do I o e 2 o graus 

levaram a uma acentuada queda do nível de ensino em geral 

Além disso. a inexistência de políticas adeqlwdas nas áreas 

educacional. cultural e científica, favoreceu a dependência extema 

nesses campos. com a conseqüente inadequação de teorias, leis e 

modelos à realidade concreta do país. 
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Segundo SAVIANI ( 1986) "o corporativismo, como o nome indica. 

se caracteriza pelo "sprit de corpss". Pode-se dizer, portanto, que existe 

corporativismo quando valores, interesses e anseios de uma parte passam a se 

sobrepor ao da maioria ou ao do conjunto existente. 

Na profissão acadêmica, como em muitas outras, há uma espécie de 

mentalidade de corporação e a corporação por sua vez é sempre isolacionista 

para com a sociedade e mais comprometida com as regras da corporação do que 

com uma rápida adaptação ao reclamo popular. (KERR, 1982, p.85) 

RIBEIRO (1994) afirma que "há corporativismo quando a função 

pública deixa de remeter à "res publica6
", para subordinar-se a interesses 

privados, ainda que sejam de grupos ... " 

Conforme KERR (1982. p.R7) 

:i Espírito de corpo 
(. Coisa pública 

a visão corporativista significa autodetenninação e resistência à 

administração e aos membros dos colégios dirigentes. A \'isão 

corporativista é elitista em relação ao ambiente externo, 

conservadora em relação à mudança interna c confonnista em 

relação à opinião dos colegas 
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KOURGANOFF (1990. P. 130) identifica no que denominou 

"primado da pesquisa" o desenvolvimento de uma ação corporativista que 

conduz os docentes-pesquisadores a restringir ao máximo sua atividade 

pedagógica, direta ou indiretamente. em proveito de suas pesquisas pessoais 

verifica que 

Segundo KOURGANOFF (1990, p. 131) 

uma outra razão corporativista para a defesa da pnma71a da 

pesquisa é que este princípio pennite livrar se de um excesso de 

imposições e obrigações. Enquanto a pesquisa. sobretudo a 

"pcsqllisil univcrsitMi[l". armece como \\lm [ltividm1c "linc", 

quase que um lazer que se pode desenvolver freqüentemente com 

bnse em um objeto de eseolhn próprin, à hora que se desejnr. 

KERR (1982, p.86) considerando a Universidade uma corporação 

parte da história apenas passou turbilhonando pela corporação 

ncndêmicn: pnrte n fendeu: parte n transfonnou, e parte varreu a 

por completo. Quase toda a renascença ocorreu inteiramente fura 

da Universidade ... Algumas revoluções como a francesa c a Russa. 

colocaram a "corporação" totalmente sob o controle do Estado ... 

Em todas essas revoluções intelectuais e sociais a Universidade. 

como Instituição, foi inicialmente, mais uma "cidadela de reação" 

do que \\lua fonna revolucionária. emborn as idéias de seus 

membros tenham sido com freqüência um estímulo à mudança. 

Ainda, segundo KERR ( 1982,p.87) "o professor individualmente. e 

em particular, como membro liberal do corpo docente, com freqüência fica 

dividido entre a visão "corporativista" e a visão "socialista" da Universidade." 
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GIA NNOTTI (1990) referindo-se à situação das Universidades 

Federais Brasileiras. afirma que 

(1 crise gemi do Estado e o corpowtivi5I1lo congdm(1I1l-nas num 

bloco com reduzida m!lrgeI1l de mobilidmle inlenu professores 

estáveis recebendo salários insuficientes. llmcionários estúveis mal 

treimdos e I1l!l1 prep!lmdos p!lm vencer os des!lfios d!l revoluçilo 

da infonnMica ... Tudo isso fonna uma paisagem de gelo. Nessas 

condições. f!lzer crescer est!l estmtum empermda signifiC!l tão só 

inchar um organismo doente. 

Segundo PATV A (1990) "nossas Universidades estão bem plantadas 

sobre tradições que nada têm a ver com o acadêmico, mas com o político -

seguem os apelos do patrimonialismo. do c1ientelismo e do populismo" 

DURHAM (1989, p. 173) afirma que a grande crítica que se faz às 

Universidades Federais Brasileiras é o problema da ociosidade mas que este 

problema é impossível de ser resolvido ao nível interno, dada à pressão 

corporativista e discorrendo sobre o assunto. acrescenta 

o único modo de vencennos o corporativismo interno é fazer com 

que dentro da Universidade os docentes tenh!lI1l que decidir se eles 

vilo aumentar seu salúrio ou se vão equipar a3 bibliotccas: de 

quanto o seu amnento de Sfllário prejudic!l o labor!ltório e de 

quanto o aumento dos ftmcionários retira dinheiro dos professores. 

E qtlflnto nós damos aos restaur!lntes universitários e qmnt!ls 

bibliotecas a gente poderia. na verdade. ter. 



Mas, VELHO (1994) entende que "o interesse da corporação pode 

ser legítimo, quando por exemplo, defende a universidade pública e a pesquisa 

básica constantemente ameaçadas. Por outro lado, quando é defendida a 

estabilidade do fimcionalismo sem nenhuma contra partida de qualidade e 

produtividade, aí estaremos tendo o pior corporativismo. " 

Desta forma verificamos que a Universidade como um todo pode ser 

vista como uma corporação acadêmica que se subdivide em muitas outras_ 

formando grupos já bastante conhecidos, como é o caso dos acadêmicos 

clássicos e pesquisadores bem sucedidos também conhecidos como integrantes 

do "alto clero"; ou dos professores com baixa titulação e pouca atividade de 

pesquisa, conhecidos como "baixo-clero"; os grupos que componhem os 

sindicatos ou associações profissionais que também são segmentados 

normalmente entre: funcionários; professores: e o grupo dirigente, sem 

esquecer os agrupamentos político-partidários.(COELHO, 1988) 

Na década de 70, surgem os sindicatos hoje existentes nas 

Universidanes, especialmente nas Federais. 

Conforme SCHWARTZMAN (1994) 

com relação ao movimento dos professores, seu início foi confuso 

quanto aos objetivos. Inicialmente tratava-se de influir no processo 

acadêmico, para revitalizar o debate de questões relativas ao 

ensino e à pesquisa. Com o tempo as associações de professores 

transformaram-se em sindicatos de níticL'ls características 

particL'Írias. As questões de ensino e de recursos fmanceiros para 
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n~ Univer<;icL.1de<; pnssnram n fàzer pnrte npenns dn retóricn do') 

movimentos Estes se concentramm em assuntos de natureza 

sindiwL como reajustes salnriais. tabela'> de \·encitnentos. etc". 

Estes movimentos acabaram por introduzir uma nova forma de 

relação entre Estado e a Universidade, sob a bandeira da necessidade de 

encorajar gestões democráticas. No entanto, segundo PAIVA (1990) 

"democracia supõe atendimento das determinações jurídicas e a Universidade 

Brasileira hoje, assolada pelo corporativismo, pelo patrimonialismo, pelo 

populismo e pela restauração do casuísmo não parece fornecer exemplos de 

práticas democráticas." 

Segundo FRANCO (1991 a) 

esses movimentos tem na base a matriz da Universidade Política 

cL.1 Américn Lntina. As greves motivadas por razões snlarinis e 

políticas. bem como as lutas pelas eleições de dirigentes 

tmi\'crsitários nssim o atcstam. Tanto o Estado quanto a 

Universidade têm em comum as tentativas de constmírem uma 

Uni\'ersidade diferente da décacL.1 de 70 mas não acharam ponto de 

entrelaçamento a partir dos quais possam diminuir as distâncias 

entre as concepções que propugnam. É lamentável que a primeira 

das forças ( o Estado) tome direções prejudiciais à Universidade 

Pública. cujo pnpel na sociecL.1de dificilmente poderá ser assumido 

por outra Instituição. Mas é igualmente lamentável quando a 

segunda ( a UniversicL'lde) transforme a política em re"olta contra 

o poder acadêmieo. enfim nos mesmos moldes que BOBBI07 jn 

criticnvn m Universidade Italiana: "n revolta contra a sociedade 

do estudo, eontra a pesquisa rigorosa, contra a cultura do passado. 

na substituição do discurso ftmcL.'lmentado e documentado pelo 

Referência a Norberto Bobbio, WIl dos mais respitados pensadores políticos contemporâneos. 
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pal1wreado oco. Com certeza era importante transformrlr o mundo. 

mas Inl1l"t<lnna-lo para melhor e llfío para piOL em llec .... "~{lrio 

élnte~ de tudo compreende-lo"." 

No entanto. KERR (1982. p.87) discorrendo sobre os paradoxos da 

Universidade sintetiza bem o espírito corporativo reinante nestas Instituições. 

quando afirma que 

poucas instituições são tão pOIlCO conscrvéldoras como riS 

Universidades a respeito de seus próprios asslmtos, enquanto os 

seus membros são tão liberais em relação aos assuntos dos outros: 

e. às vezes, o docente mais liberal em um contexto é o mais 

conservador em outro. O radical naturaL no contc:--.io drl 

corporação. é radicalmente conservador. O docente que no SuL é 

levado à prisão como um paladino d..1 liberd..1de, pode ser o mesmo 

que em seu campus do Norte, defende com ardor que qualquer 

mudança. para scr fcita. terá dc obtcr a aprovação prévia c 

lmânime da comlmidade docente. 

Mas, a questão do corporativismo nas Universidades Federais 

Brasileiras hoje, pode ser perfeitamente compreendida através das afirmações de 

GONÇALVES (1991, p. 127) quando diz 

a síndrome do cogumelo deve ser extirpada, de forma que as 

mediocrid..1des não evoltlélm e f.1çam célrreiras lmiversitáriéls 

completamente protegidas pela sombra ou por lUlla autoridade 

legitimada irrcsponsável. 
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No entanto, a crise vem abalando os alicerces desta corporação, de 

forma que concordamos plenamente com KERR ( 1982, p.88) quando afirma 

que 

o mlmdo dos docentes passa a ter o senso da perda de lmidade-

lmidade intelectual e comlmal. Isto pode ser atribuído, em g.mnde 

escala, à esmagadora predominância do novo sobre o velho e ao 

que Roberto Oppenheimer8 chama "uma mrefação do 

conhecimento comum". O conhecimento está agora tão esfacelado 

e a admínístração tão distante que os membros do corpo docente 

estão sc tomando cada vez mais números numa "multicL.'io 

solitária", tanto intelectual quanto institucionalmente. É um triste 

comentário sobre a "comlmidade dos mestres", este de que seus 

integrantes apenas se reimem para trocar idéias quando se lmem 

febrilmente em tomo de uma queixa ... " 

3.10 A AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 

BRASILEIRAS 

Segundo MARANHÃO (1996, p.2): COELHO (1996,p.3) "a 

autonomia é a essência da própria Universidades" e definindo esta autonomia 

COELHO ( 1996, p.3) diz 

a Uníversidade é Uníversidade não apenas quando ela transrníte e 

elabom novos conhecimentos, mas qlk1ndo faz isso sob a égide cL.1 

autonomia. AlItonornía significa que ela não se curva perante os 

governos do momento nem perante pensamentos ou ideologias 

~ Referência ao fisico norte americano (1904-1967) autor de trabalhos sobre a teoria quântica 
do átomo. 



que. n cada momento. possam se suceder e até dC5figllrnr a 

essência da Universidade. 

A Universidade sempre se preocupou em garantir sua autonomia e 

conforme MACEDO (1996, p.2) Frederico Barbarosa9
, em 1158, concedeu aos 

professores da Universidade de Bolonha, a mais antiga do ocidente, as suas 

"liberdades acadêmicas". A autonomia da Universidade de Paris foi reconhecida 

por Felipe Augusto, em 1200. Na Espanha, a Universidade de Salamanca, teve 

ainda em seus primórdios, há mais de 500 anos, sua autonomia reconhecida pelas 

autoridades papal e real. 

Com relação ao assunto no Brasil, verificamos que a autonomia 

universitária é reconhecida por dispositivo constitucional contido no Artigo 207 

da Constituição Brasileira de 1988, tendo pendente ainda sua regulamentação. 

Existem em tramitação no Congresso Nacional, projetos que 

objetivam esta regulamentação, quais sejam: 

- Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

- Projeto de Lei Complementar de Autonomia para Elaboração Orçamentária, 

Execução Financeira e Gestão das Instituições Federais de Ensino (PLC 119/92). 

o CRUB - Conselho de Reitores da Universidades Brasileiras- tem 

promovido ampla discussão sobre o assunto. Sua 61 a Reunião Plenária neste 

ano, tratou do tema autonomia e sobre o assunto seu presidente MARTINS 

FILHO (1996, p.4) afirma 



em junho de 1996 nós esperamos fazer um debate muito amplo. 

Vamos chamar pessoas do Ministério, relatores internacionais. dn 

Alemanha principalmente, que nos trarão a experiência mlmdial 

sobre a autonomia. em desenyoiYimento auto sustentado da, 

Universidades. Vamos discutir muito a questão da autonomia e 

tentar tirnr mil documento dos reitores brasileiros. 

Segundo MARTTNS FILHO (1996, p.4) o Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras já tem uma série de posições muito claras, sobre a 

autonomia e quer que a autonomia universitária seja mantida e está lutando para 

que o Artigo 207 da Constituição fique como está, com seu caput muito claro e 

objetivo, garantindo a autonomia universitária plena e não transformando-a numa 

discussão infra-constitucional, isto é, jogando a autonomia universitária para uma 

Lei Complementar. 

Segundo MACEDO (1996, p.2) 

a autonomia universitária encontra-se ameaçada pela vontade do 

governo federal de modificar o Artigo 207 da Constituição... O 

MEC propõe modificações no Artigo 207 sob a alegação de que: 

1. é necessário evitar a criação de cursos de má qualidnde que 

proliferaram em ftmção da autonomia concedida as 

Universidades Pri\adas. 

2. o dispositivo da lei que concede a autonomia não é auto

aplicável pnra ns Universidndes Públicns e se fnz necessário 

a racionalização do uso dos recursos disponíveis. 

q Referência a Fredecico 1, imperador germânico 
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3. há a necessidm!e de o princípio de autonomia estar vinculado 

à (l\'(llitlÇão das Tlni\'ersidndes pelo Estndo. 

A ~ I1lterações propostas pelo MEC. I1lém de de'Snece~sÍlril1s. 

significl1m incomprcensÍ"el retrocesso. 

A ANDIFES - Associação de Docentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior - reconhecendo a importância do assunto para a situação das 

Instituições Federais de Ensino Superior, constituiu uma Comissão Temática 

sobre a autonomia universitária que estuda e já elaborou vários documentos 

sobre o assunto. 

Para a ANDIFES esta autonomia expressa-se pela conquista de uma 

ampla liberdade acadêmica e pelas garantias de condições materiais e humanas 

para que o sistema federal de educação e as suas instituições sejam cada qual 

preservados, cumprindo seus indissociáveis objetivos de ensino público e 

gratuito, de pesquisa e extensão, dentro dos desejáveis padrões de qualidade e 

eqüidade. (ANDIFES, 1995, p.3) 

Segundo MARTINS FILHO (1996, pA) 

no ftmdo a autonomil1 que todos desejam é a autonomia de gestão 

financeira. com independência para criar. para discutir. para 

produzir. Você não pode falar em independência política sem 

independência econômica. Autonomia sem gestão fmanceim é 

impossível. 

Mas a ANDIFES (1995, p. 3) afirma que as IFES lutam para 

conquistar uma autonomia que se sustenta em três pilares: autonomia 
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acadêmica; autonomia administrativa e autonomia financeira. Esta autonomia é 

denominada de autonomia plena. 

A autonomia acadêmica ou didático-científica. consistiria em dotar as 

Universidades Federais Brasileiras de liberdade para estabelecer sua oferta de 

ensino, os seus campos de investigação científica e as suas prioridades de 

extensão, em sintonia com as necessidades de desenvolvimento social, cultural e 

econômico. observado o princípio de indissociabilidade entre ensino-pesquisa

extensão. (ANDIFES, 1995, p.3) 

A autonomia administrativa ou autonomia de gestão consistiria na 

definição de um regime administrativo próprio das Universidades Públicas; 

detectando-se os meios reguladores das relações da Universidade com o Estado 

e a Sociedade; a adoção de outras formas de organização e gestão de pessoal. 

(ANDIFES. 1995, p.3) 

A autonomia financeira ou gestão patrimonial, orçamentária e 

financeira significaria para as Universidades Federais Brasileiras o controle do 

seu próprio orçamento global para que possa despender as somas de que 

dispõem no interesse do progresso e desenvolvimento da Instituição, 

entendendo-se a necessidade de 

competente. (ANDIFES. 1995, p.3) 

manutenção de um controle externo 

MACEDO (1996, p.2) afirma que "a autonomia plena não é apenas 

a condição essencial para que a Universidade Pública cumpra o seu papel 

72 



enquanto instituição no mundo contemporâneo. Mais do que isso, como 

acentuou Kant lO
, a autonomia da Universidade é a maior caução do regime 

democrático e da maioridade cidadãs." 

Segundo GOLDENBERG (1988) "a autonomia é um teste de 

maioridade para a Universidade Brasileira e devem ser criados Conselhos 

Comunitários que opinem sobre os recursos da instituição." 

Entretanto, MARTINS FILHO (1996,pA): COELHO (1996, p.3) e 

a ANDIFES (1995,p.3) enfatizam que não se pode confundir autonomia com 

soberania e que esta autonomia tem como contrapartida um projeto democrático 

de Nação. Para COELHO (1996, p.3) "esta autonomia deve fazer referência à 

competência e manter o compromisso dessas instituições com a sociedade, com 

os cidadãos e com o desenvolvimento do país" 

Desta forma, concordamos com MACEDO (1996, p.2) quando 

afirma que 

11, Filósofo alemão ( 172~-180~) 

o exemplo das Uni\'ersidades Estaduais Paulistas, que exercitam 

a autonomia, inclusive de gestão fmanceira. há 7 anos, deixa 

patente o sucesso da aplicação deste princípio - que longe de 

representar tml privilégio, significa a responsabilidade de gerir 

com competência a Uni\'ersidade Pública, aprimorando a gestão 

acadêmica e administrativa, ampliando a participação da 

comunidmle no processo de gestão, estimulando interface com os 

setores produtivos e promovendo o desenvolvimento pleno e livre 

do exercício crítico, da investigação básica e aplicada e d..'l difusão 

da cultura e da arte. 
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3.11 AS AVALIAÇÕES DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO 

SUPEIUOR NO PAís 

A questão da avaliação das Universidades está intimamente vinculada 

à questão do controle social e segundo PRISCO (1986, p.140) «a avaliação 

constitui providência inadiável e procedimento de grande relevância para a 

qualidade do ensino." 

Conforme a UFRJ (1995, p.33) 

o papel da avaliação é dar respostas às ine!ngações que, por sua 

vez, provêm essencialmente de três gmpos de interessados: os que 

têm poder de decisão sobre o objeto ou o foco em questão: os que, 

fora da Instituição ou desse objeto, influem direta ou indiretamente 

na formulação de políticas relacionadas ao foco de atenção: e 

aqueles que formam o corpo da Instituição ou programa e que 

vivem e dinamizam seu cotidiano ... Responder porém, a todos 

esses interesses é o genuíno desafio da avaliação. 

As pressões para que se estabeleça um sistema de avaliações, 

principalmente para as Universidades Públicas no Brasil, que são sustentadas 

pelo contribuinte, são cada vez mais numerosas. 

SOUZA (1989, p. 115) afirma que "devemos explicações públicas 

para o dinheiro aplicado dentro da Universidade. Nós não podemos permitir 

desperdício, não podemos permitir ineficácias e devemos, nós mesmos, 

promover uma permanente avaliação da Universidade." 
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Igualmente, DURHAM (1988, p. 132), entende que "sendo a 

educação uma atividade que atende a uma necessidade básica da coletividade, é 

imperativa uma atuação do Estado e da Sociedade, no sentido de assegurar que 

os serviços prestados sejam de boa qualidade e que se estabeleçam exigências e 

padrões mínimos a serem respeitados em todo o país." 

Para DURHAM (1988, p.133) "cabe ao MEC promover de todas 

as formas as experiências de auto avaliação, colocando à disposição das 

Instituições recursos e subsídios para que realizem esta tarefa" 

Para PRISCO (1988, p. 141) "o MEC deverá assumir a função de 

promotor e estimulador do processo de avaliação interna ou de avaliação 

interpares. " 

O próprio MEC, promoveu em 1987 em Brasília, um Encontro 

Internacional sobre Avaliação do Ensino Superior. Nesta ocasião, 

SCHW ARTZMAN (1988, p.136), afirmou que "não estamos na estaca zero. Já 

existem no país literatura, estudos e conhecimentos técnicos disponíveis, e 

experiências de processos de avaliação em andamento, em várias instituições de 

ensino superior" 

No entanto, quase 10 anos depois, as Universidades Federais 

Brasileiras ainda estão discutindo com o governo este processo de avaliação. 
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Conforme DURHAM (1988, P. 132) 

a complexidade do sisteml1 de ensino superior no Brasil exige um,l 

pmtura t1exÍvel e, provnvelmente. processos diversiticndos de 

avaliação .. Particulannente importante é a questão da 

legitimidade dos órgãos avaliadores. de tal [onna que Slk1S 

conclusões ou recomendações sejam aceitas e acatadas pelas 

instituições envolvid .. 1s. 

Desta forma, julgamos interessante neste trabalho aprofundar um 

pouco a questão do que vem a ser "avaliação" ou um "processo de avaliação". 

Segundo a UFRJ (1995, p.25) a avaliação envolve essencialmente 

julgamento ou juizo de valor. Esse valor porém, deve ser considerado em dois 

sentidos: valor intrinseco, sem vinculações e implicações contextuais. 

denominado mérito; e valor dentro de algum contexto de utilização ou 

aplicação, denominado relevância. Na primeira dimensão, se indaga se o 

programa é bem constituído internamente; na segunda, se o programa é válido 

para o atendimento pleno das necessidades mais significativas do contexto onde 

se insere e rara o qual é orientado. Por isso mesmo o fato de ser mérito não 

assegura a relevância. 

Ainda, segundo a UFRJ (1995, p.30) esses julgamentos são 

elaborados de múltiplas maneiras ( base pessoal e subjetiva; consenso de grupo; 

coleta e interpretação de dados). A avaliação com base na coleta e interpretação 

de dados, por sua natureza, tem sérias limitações porque as constantes mudanças 

e a complexidade das questões humanas e sociais nas quais se inserem os temas 
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educacionais , desafiam as abordagens avaliativas oriundas de rigorosas 

metodologias de pesqUIsa. Juízos e decisões emergem enfrentando pressões 

SOCIaiS, políticas, financeiras e de tempo. Neste sentido, o avaliador é um 

preocupado com as questões e os temas que suscitam soluções de várias 

dimensões no contexto acadêmico-social mais amplo. 

Desta forma, ainda segundo a UFRJ (1995, p.26) 

:1 respons:1bilid:1de essenci:1l da aV:1liação seria identificar vnlores. 

muito além dos dados. e promover substancial suporte à decisõe'l 

relevantes ... Mas a apreciação tanto de mérito quanto de rc\evdncia 

podem variar dependendo de quem julg.a e do modo como o faz. 

bem como de qUHndo o faz ... Apesar de variável. o mérito pode 

permanecer mais ou menos constante e ser captado por um 

consenso. mais facilmente do que a releviincia. Esta, entretanto, 

pode rapidamente mudar se o contexto mudar. Nesta perspectiva. 

generalizações em avaliação não f.1zem sentido, o que aponta para 

a importância de se avaliar continuamente respeitando-se cada 

momcnto c circtmstiincia em que o objeto é focalizado. 

Segundo SCHW ARTZMAN (1988, p.136) 

ficou evidente nos relatos das experiências internacionais. que a 

probabilidade de êxito e conseqüências positivas de um processo 

de avaliação institucional depende ftmdHmentalmentc dH accitHção 

ou não aceitação da idéia de avaliação por parte da instituição. 
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Neste sentido. a UNFSrO (199:5. p 31) afirma que "para atender a 

necessidade de um desenvolvimento humano duradouro. os centros dE" educaçi10 

supenor. deverão avaliar novamente a função do ensino em seus objetivos 

globais." 

Conforme PRISCO (1988. p.141) "a avaliação do enSIIlO deverá 

assegurar, por via de conseqüência. a avaliação de outras atividades acadêmicas. 

tais como a pesquisa e a extensão." 

Ainda. PRISCO (1988. p. 140) afirma que "a avaliação externa é 

imprescindível como instmmento complementar dos processos de avaliação 

interna. pelo seu caráter mais independente e visão mais crítica das condições 

internas das instituições de ensino." 

Segundo a UNESCO (1995. p.l O) 

a avaliação da qualidade é fundamental para buscar <;oluções que 

a'Jmentem a qualicbde da educação superior. Essa avaliação não 

deve efetuar-se tendo em contas apenas aspectos financeiros nem 

se devem relacionar exclusivamente com o ftilleionamento global 

das instituições de ensino superior. que se adaptam melhor a uma 

Illediçiio (jwmtitativa cm forma de indicadores de qUrllidade. Devc 

se prestar a devida atenção ao respeito dos princípios de liberdade 

acadêmica e autonomia institucionaL Mas estes princípios não 

devem ser invocados para opor-se às mudanças necessárias. nem 

para proteger estreitas atitudes corporativistas ou privilégios. que a 

longo prazo poderão ter um efeito negativo sobre o flmeionamento 

dn educação superior. 
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Concordando com a UFRJ ( 1995. p. 30) acrescentamos que 

a HVHIiHçno em slIa inlcf!ridnde deve. por 11m lado. estimular ;I 

llc~ibilidadc e a mhlptaçiio ao mC';II1O tempo. por outro lad(,. 

prngrmnfl~. instituiçõc, ou indivíduo'; 

estabilidade para uno crescer 

HOFFMANN (1993) afirma que 

é prcciso que o mito da fI\'aliação que assusta professores e nltmos. 

pelo autoritarismo a ela associado. seja desmistificado. pda 

condenação e de,>mobiliznção de práticas avnlinti\'as sentenciadas 

e dassificatórias. O desafio que se coloca para os educadores é 

twnslormar a prática avaliativn em prótica co1ctivn. o que implica 

na formação de uma consciência crítica e responsável em toda fi 

sociednde. 

Esta avaliação, segundo PRISCO (1988, p.142) "deverá ter 

resultados publicados e divulgados para amplo conhecimento da sociedade e por 

isso, dew r"'vestir-se de elevado grau de seriedade e correção que deve 

corresponder a um nível desejável de eficácia." 
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111- O CONTEXTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS 

A PARTIR DA INVESTIGAÇt\O REALIZADA 

As opiniões emitidas pelos dirigentes universitários entrevistados 

foram sistematizadas nos tópicos que se seguem. 

1. PANORAMA E CAUSAS DA CHlSF 

A complexidade da crise é bastante evidente por parte da maioria 

dos entrevistados. O panorama descrito portanto, é múltiplo e variado. o mesmo 

acontecendo com as causas como podemos verificar. 

VEIGA (UFRRJ) entende que a chamada crise das Universidades 

Federais Brasileiras não passa de uma caracterização do momento na evolução 

da consolidação dessas Instituições e acrescenta: "entendo a crise como sendo 

um momento de desequilíbrio do sistema vigente, um momento de transição de 

uma fase bastante produtiva, para uma fase de inércia, de silêncio. 

caracterizando que não há uma crise institucionalizada e S1m uma etapa na 

evolução do caráter de cada uma dessas Instituições." 

VEIGA (UFRRJ) referindo-se à crise não como uma crise geral ma.;; 

específica de cada uma das Universidades Federais Brasileiras diz que a causa da 

crise é fmto da própria história de cada Instituição e acrescenta que: "a crise das 
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pessoas. oriunda do momento que estão vivendo no mundo. da sociedade. do 

próprio país. determina a crise das instituições" 

Para PEIXOTO (UFRRJ) a situação das Universidades Federais 

Brasileiras não é muito diferente do que foi no passado mais distante e do que 

vem sendo no passado mais recente. Percebe que estas Universidades tiveram um 

período de crescimento forte quando de sua criação: um período de resistência 

forte, um pouco antes e durante o governo militar e ainda no governo militar. 

mas especialmente e depois desse período e até agora ela passou a viver em crise 

permanente de criação e de manutenção e acrescenta: "a Universidade vem se 

mantendo pelo esforço do professorado. do aluno e dos técnicos dentro da 

Instituição e da sociedade que a respeita. Os recursos para manutenção são 

insuficientes e há muitos laboratórios sucateados. A segunda crise, de criação. 

melhor seria explicitar como de geração do conhecimento, de transmissão do 

conhecimento e de colocação do conhecimento a serviço da sociedade também é 

pemlanente e é parte inerente da própria ciência. É uma crise permanente e nós 

vivemos nela, no entanto, a crise a que me refiro não é uma crise que conàuz 

ao desespero. É uma crise que, pelo contrário. leva à busca de soluções e à 

mudanças 

LEITE (UNI-RIO) entende a crise como cultural e financeira. Em 

termos percentuais, percebe que 70% do pessoal das Universidades Federais est~ 

desestimulado mas percebe também, que este não é um problema específico das 

Universidades Federais Brasileiras, é um problema mundial e acrescenta que: 

"estamos vivendo uma situação de caos no mundo" 

Xl 



lENZ (UNI-RIO) afirma que a crise que as Universidades Federais 

Brasileiras estão vivenciando no momento, corre muito por conta da falta dE' 

amparo do governo federal. Para ele, a crise é causada pela escassez de recursos 

financeiros e agravada pelos crescentes e inúmeros pedidos de aposentadorias 

por parte dos docentes. Acrescenta que este panorama não está muito fácil de ser 

mudado e afirma ainda, que em termos administrativos, as Universidades 

Federais estão tendo que realizar "prioridade das prioridades", o que gera 

descontentamentos e desânimo dos funcionários e docentes. 

SIL V A FILHO (UFF) percebe que a crise atual se origina na posição 

do governo que ao tentar mudar o sistema, acha que sua obrigação maior seria 

com o ensino fundamental e não tão fortemente com o ensino superior. Atribui à 

escassez de recursos, a principal causa da crise e verifica que esta também se 

origina na própria crise econômica que o País atravessa. 

REZENDF (UFRRJ) vê na legislação vigente, especialmente a que 

rege a área financeira, um dos maiores obstáculos a correta administração das 

Universidades Federais Brasileiras. Segundo ele, essa legislação não permite a 

aplicação eficiente dos recursos e cerceia a Universidade de todas as maneiras 

Para REZENDE (UFRR]) outro aspecto crítico é a administração de 

recursos humanos em face também da legislação vigente que dificulta o 

preenchimento das vagas de aposentadorias segundo as reais necessidades da 

Instituição. Acrescenta que nas Universidades Federais "a quantidade de pessoas 
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é muito grande, mais do que o necessário. indiscutivelmente" Em sua visão. as 

Universidades Federais Brasileiras precisam se integrar urgentemente à 

sociedade, às necessidades de suas regiões pois percebe que se continuarem 

como estão, irão desaparecer 

Acrescenta ainda REZENDE (UFRRJ), que estas Instituições estão 

com sérios problemas por culpa delas mesmas, pela falta de competência em 

acompanhar as mudanças que estão ocorrendo no mundo e na sociedade e 

parodiando Sebastião KuryJl, afirma que: " nas Universidades Federais 

Brasileiras, 1/3 trabalha, 1/3 não quer nada, e 1/3 não quer nada e atrapalha" e 

aponta o corporativismo como um dos principais responsáveis pela atual 

situação". 

No entanto, para REZENDE (UFRRJ) o aspecto mais grave da crise 

é o fato do País vir reduzindo os investimentos na área de ciência e tecnologia 

Para ORTEGA (UFRJ) o principal problema das Universidades 

Federais Rl"'~<:ileiras é o financiamento, principalmente verbas para a manutenção 

dessas Instituições e diz: "nós estamos recebendo muito menos que o mínimo e 

daí a degradação dos equipamentos e dos prédios. E há muito tempo nós 

estamos tendo problemas com o orçamento, entretanto, este governo é o pior 

que jamais houve para as Universidades Federais. Não só reduziu o orçamento. 

como reduziu de forma seletiva em rubricas que são absolutamente necessárias 

para a vida universitária em geral. Hoje, as últimas notícias são de que o próprio 

11 Reitor da Universidade Federal de São Carlos no período de 19~9 à 1992. 



orçamento aprovado está sendo contingenciado. Nós ainda não fechamos muitos 

cursos até pela inciativa individual. particular. de alguns diretores que se 

cotizam, tiram do seu bolso dinheiro para manter n.mcionando o curso: porque 

os cursos que dependem fortemente de lahoratório. ou materiais perecíveis. estBo 

absolutamente precários" 

Para ORTEGA (UFRJ) esta é uma política deliberada para invibilizar 

o funcionamento das Universidades Federais tanto por parte do MEC quanto por 

parte do MARE e conclui: "se eles ainda intensificarem mais esta política. as 

Universidades vão ficar inviáveis. e é claro. se você não dá dinheiro. fica caindo 

tudo aos pedaços e começam a dizer: - é inviável. temos que privatizar." 

Segundo ele, os dirigentes das Universidades Federais estão perplexos. 

Continuando, ORTEGA (UFRJ) acrescenta: "se o governo continuar 

com esta política, nós realmente corremos o risco de nos tornarmos inviáveis. 

Agora, no Brasil, a Universidade Privada é mais inviável ainda. Então, com esta 

política de privatização o que se conseguirá será a banaiização do ensino 

superior em puramente cursinhos de 3° grau mas sem o alcance e a importânci<\ 

que as Universidades Federais têm tido. No entanto, também acrescenta que: 

"é claro que não podemos dizer que uma Instituição é perfeita e apenas não é 

bem financiada Eu vejo muitos problemas administrativos e acho que isto é um 

problema crônico no Brasil. Eu trabalhei em Berckley na Califórnia (USA) c . . 

pude constatar que a administração lá ,é feita profissionalmente, porque se 

valoriza e se paga muito bem os funcionários administrativo", e os professores se 

atêm à pesquisa e ao ensino e à administração acadêmica. Segundo ele. no 
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Brasil se paga muito maIos funcionários, principalmente os de mais alto nível 

que poderiam fazer grande parte do trabalho dos diretores e que aqui no Rrasil. 

nas Universidades Federais, são os professores que tàzem. Conforme seu 

entendimento, os professores no Brasil são improvisados em administradores e 

não existe uma perspectiva à longo prazo. Considera que a administração 

pública brasileira não é boa e deixa muito a des~iar 

Outra questão interessante abordada por ORTEGA (UFRJ) sobre a 

situação das Universidades Federais Brasileiras é a descontinuidade das ações e 

sobre essa questão diz: "os administradores públicos brasileiros geralmente têm 

um mandato de 4 anos. Então, ele quef' fazer tudo de imediato mas como 

educação, saúde, ciência e tecnologia, levam anos e dezenas de anos para se 

desenvolverem, exigem continuidade, é preciso ter uma continuidade política que 

no Brasil não existe. Então, o que depender disso se encontra em desvantagem. 

Nos EE.W. existe uma espécie de Comitê constituído por pessoas voltadas para 

essas áreas e representantes do governo, das Universidades, da sociedade e eles 

resolvem como esses fimdos serão utilizados e existe uma continuidade" 

Para LUGARINHO (UNI-RIO) a cnse se explica como uma 

necessidade de mudança na cultura existente não só das Universidades Federais 

Brasileiras mas da própria sociedade. No seu entender, o fato de não existir um 

planejamento educacional para sinalizar o caminho a ser trilhado pelo sistema 

público de educação no país, é uma das mais fortes causas da crise estabelecida. 



Segundo LUGARINHO (UNI-RIO) a crise se agrava com a escassez 

de recursos. até pelo fato de que a distrihuição de recursos orçamentários do 

governo. não prioriza. há muito tempo. nem a saúde nem a educação. Considera 

a situação vivida pelas Universidades Federais Brasileiras como urna sjtllaç~n 

limite. um tempo muito complicado. principalmente para quem está 

administrando pois segundo ela. "as Universidades Federais encontram-se à 

mingua", entretanto. entende também esse tempo, como um tempo muito rico 

em termos de mudanças, de interação. de diálogo. de busca por parcerias e 

soluções conjuntas. que acabam enriquecendo a realidade. 

MENDONÇA DE PAULA (Ul'n-RIO) afirma que a cnse das 

Universidades Federais Brasileiras se ongma na própria cnse de gestão do 

Estado e pergunta: "- qual é a proposta dos governantes para a sociedade em 

termos de ensino público? Continuando diz que aparentemente. existe um 

descompasso entre o que as Universidades Públicas pretendem oferecer e o que 

os governantes gostariam que elas oferecessem. 

Afirma ainda. que existe um "caldo de cultura" que condiciona o 

próprio desempenho dessas Instituições e um dos componentes deste caldo se 

reflete na desmotivação geral. Acrescenta que: " na verdade, o servidor público 

possui um empregador que parece não valoriza-lo. como se o servidor fosse algo 

incômodo. do qual o empregador quer se desfazer na primeira oportunidade" 

Por outro lado, MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) percebe que 

o salário do professor é pouco compensador e ainda é tradição no serviço 
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público brasileiro, um certo descaso, um desinteresse com a cOIsa pública. 

Segundo ele, "a campanha solerte insidiosa que vem minando a Imagem da" 

Universidades Federais Brasileiras torna o clima nestas Instituições de apreensão 

e muita desmotivação", mas compreende também, que as Universidade.;; 

Federais Brasileiras devem procurar se ajustar ao momento que estão vivendo 

pois estão sendo seriamente questionadas e se não tomarem as providências 

necessárias, poderão ser extintas ou privatizadas. 

Prosseguindo, MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) diz perceber 

um conflito entre os especialistas dentro destas Instituições, e que embora 

Etizionel2 afirme existir nas organizações um conflito entre administradores e 

especialistas, percebe com relação às Universidades Federais Brasileiras, um 

conflito entre os próprios especialistas, que na maioria das vezes não possuem a 

bagagem gerencial desejável. 

Para MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) as Universidades 

Federais são muito refratárias à evolução dos métodos de gestão e essa falta de 

visão gerl"Pr'ial se refere ao fato da Universidade não possuir uma identidade 

detinida. Segundo ele, é necessário definir a missão, a razão de ser da Instituição 

porque, conforme acrescenta, "se não sabemos para onde vamos, qualquer 

caminho serve". 

SOUZA (UFF) reconhecendo a situação de crise das Universidades 

Federais Brasileiras afirma que: "do ponto de vista administrativo as 

12 Autor de vários livros na área de administração de empresas. 
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Universidades Federais não estão bem preparadas para vencer a crise atual 

porque as estmturas administrativas são muito pesadas para acompanhar com 

uma agilidade razoável todas essas mudanças. Os nossos dirigentes são 

normalmente pouco capacitados, quer dizer. são professores.. eu mesmo já fi.li 

dirigente e cedo se descobre que isto não é uma tarefa fácil, simples, é uma tarefa 

que vai muito além do simples bom senso que todos temos ou julgamos ter 

Existe uma série de procedimentos que as pessoas precisam aprender. Notamos 

via de regra, que os dirigentes não estão, nesse momento. qualificados para a 

administração dos problemas e dos conflitos existentes nas Universidades 

Federais Brasileiras. E isso é mau ... eu faço aqui um paralelo com as 

Universidades Privadas que equacionam este problema muito melhor". 

Para SOUZA (UFF) as Universidades terão que rever todo o 

esquema de seus administradores e continuando, pergunta "- Quem são eles? 

Como serão preparados? Terão que ser de fato, professores? E se assim for. 

que nível de preparo para a administração os professores deverão ter? Toda essa 

guerra pelo poder... que poder é esse, afinal? Como se pode tornar essa 

administrR~~~f) mais eficiente, mais profissional, mais estável, menos sujeita a 

essas mudanças de reitores de 4 em 4 anos, onde se muda tudo?" Segundo ele. 
'-

este seria um primeiro passo para começar a equacionar a crise pois as 

Universidades Federais Brasileiras. sem dúvida, também padecem de outros 

problemas. 

SOUZA (UFF) entende também que a Universidade em nosso meio 

é uma Instituição recentíssima e de grande sucesso. Considera este esforço 



nacional. de implantação do ensino superior no País, uma coisa memorável, um 

exemplo dado ao mundo e acrescenta' nós temos uma riqueza muito grande que 

não podemos descuidar." 

FRAIZ JUNIOR (UFRRJ) diz que talvez, a crise das Universidades 

Federais Brasileiras hoje, se deva à inexistência ou a não identificação de um 

modelo próprio. As Universidades Federais Brasileiras, influenciadas pelos 

modelos da Universidade Européia ( que se caracteriza por ser uma universidade 

formativa), Americana ( que se caracteriza pelo modelo produtivo) e Latino 

Americana ( de caráter supletivo, procurando exercer o papel que o Estado não 

cumpre) carecem de identidade própria. 

Para SOARES (UFF) a crise deriva em grande parte, de um projeto 

do governo de privatização dessas Instituições. Reconhece no entanto, os 

defeitos das Universidades Federais Brasileiras e a necessidade de correção 

desses defeitos. Considera que a persistência da atual situação com relação as 

Universidé'lc-!'-" Federais Brasileiras, significará a morte de várias delas. Afirma 

ainda que a crise tem sido apontada pelas próprias Universidades Federais 

Brasileiras. 

SOARES (UFF) acrescenta ainda que o agravamento da situação de 

crise se deve à campanha que tem sido feita contra o funcionalismo público 

federal e contra as Universidades Públicas em particular. Pensamento idêntico é 
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esboçado por MAGARÃO (UNI-RIO) e MENDONÇA DE PAUL'\ (UNI

RIO) 

SOARES (UFF) afirma que o Brasil possui Universidades Federais 

extremamente produtivas, bastando verificar o número expreSS1VO dE' 

pesquisadores brasileiros citados em periódicos estrangeiros em praticamente 

todas as áreas do conhecimento. Em sua opinião as Universidades Federais 

Brasileiras vão ter muita dificuldade para vencer esta crise, até porque elas são 

diferentes em cada região do país e pensa que algumas talvez possam se adaptar 

e dar uma resposta mais rápida mas diz que isto não significa que serão as 

melhores. Segundo seu entendimento, isto pode significar também que muitas 

Universidades Federais se transformem em escolas de 3°. grau simplesmente, mas 

afirma também, que a forma como está sendo proposta a correção dos defeitos 

destas Instituições, significará a morte de várias delas. 

Enfim, SOARES (UFF) percebe que a cnse das Universidades 

Federais Brasileiras é tanto conjuntural quanto estrutural e aponta como causas 

importantes da mesma, a escassez de recursos, a dificuldade de operacionalizar 

as mudanças exigidas pela transformação da sociedade contemporânea e a 

herança de uma burocracia emperrada, uma máquina administrativa que 

considera extremamente pesada. 

M AGARÃO (UNI-RIO) considera que as Universidades Federais 

estejam vivendo um momento de crise muito sério, segundo ele: "um momento 

grave onde o governo federal afirma e reafirma que não tem condições de manter 
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o sistema e mais ainda, o governo federal em defesa de mudanças propostas da 

previdência, da administração. do Estado, na verdade faz um verdadeiro 

terrorismo anunciando modificações que trazem pânico a estas Instituições. A 

questão das aposentadorias precoces dos professores universitários sem 

perspectivas de susbtituição, agrava em muito a situação de crise" 

Para MAGARÃO (UNI-RIO) esta cnse tem aspectos múltiplos e 

variados e é uma questão política antes de tudo. Segundo ele, falta a posição do 

governo sobre as Universidades Federais. Percebe que as Universidades estão 

reagindo tênuamente à crise e acrescenta: "se a prática for verdadeira nós ainda 

não avaliamos os riscos que corremos." 

E no entanto, conforme a percepção de MAGARÃO (UNI-RIO), as 

Universidade Federais Brasileiras cresceram muito nos últimos anos, em número 

e em qualidade. Afirma ainda, que nunca poderíamos imaginar que hoje, ,o 

Nordeste e .0 Norte do Brasil, regiões mais pobres, pudessem ter Universidades 

Federais tão fortes e diz: "o Brasil não se preparou para este crescimento. O país 

está, por um lado, diante de um fato alvissareiro e muito importante, que é o 

crescimento da produção científica, e por outro, se depara com um Estado 

atônito com tudo isso" Entretanto, o que mais o preocupa com relação a toda 

esta situação, é entender o ensino superior como a única maneira do Brasil 

crescer e se desenvolver, entendendo também que o Estado tem a obrigação de 

manter este crescimento. 
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FARIA (UFF) vê as Universidades Federais Brasileiras passando por 

uma de suas maiores crises. Diz tratar-se não só de uma crise financeira mas 

institucional e acrescenta que não vê muita saída. Dentre as causas da crise, ela 

aponta "um trabalho contínuo de desmonte das Universidades Federais 

Brasileiras que não começou hoje nem ontem mas há mais de 20 anos atrás" 

Continuando, diz que: "as Universidades Federais Brasileiras estão sendo 

consideradas hoje como entidades descartáveis e segundo sua opinião, elas se 

tornaram um ente apático." 

Para FARIA (UFF) a política de mudança na previdência agrava a 

situação de crise das Universidades Federais Brasileiras porque o corpo docente 

está sendo empurrado para uma aposentadoria precoce e consequentemente as 

Universidades estão perdendo uma força de trabalho qualificada na qual 

investiram por muitos anos, pois muitos docentes de habilitaram no exterior, às 

custas do contribuinte e esta força está se transferindo para as Universidades 

Privadas, fazendo com que estas últimas cresçam, inclusive em qualidade. Antevê 

que as Universiàades Privadas em pouco tempo poderão superar as federais na 

qualidade e- no papel social que as Universidades Federais sempre tiveram como 

obrigação e conclui: "estamos perdendo espaço para demonstrar o que fazemos e 

o que fazemos muito bem. Podemos competir com qualquer Universidade 

Privada mas estamos sem espaço para essa competitividade." 

FERNANDES (UFRRJ) percebe nas Universidades Federais 

Brasileiras uma crise de identidade, que se soma a uma crise na percepção 

equivocada de fimções do Estado, que se soma ainda a uma crise interna nessas 
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próprias Instituições onde vem faltando uma auto crítica mais consistente e uma 

crise de confiança da sociedade no sistema universitário. 

Para FERNANDES (UFRRJ) as críticas permanentes e a perda de 

espaço, se refletem também na falta de ordem política, de mudanças, de 

empenho por parte destas Instituições para se tornarem mais críticas, para se 

integrarem, para participarem dos problemas que são realmente importantes para 

toda a sociedade brasileira e acrescenta: "chegamos a 1996 com uma legião de 

professores substitutos sem qualificação, perdendo professores qualificados, 

perdendo laboratórios, sem perspectivas de crescer, com uma proposta de 

autonomia que até agora não tivemos a oportunidade de discutir, sem que o 

MEC e portanto o Governo, tenham uma visão clara e definida do que é o 

Sistema Federal de Universidades no Brasil. " 

FERNANDES (UFRRJ) acredita que tudo isso tenha gerado um 

clima de desânimo dentro das Universidades Federais Brasileiras mas que na 

maioria dessas Instituições existam núcleos de resistência. Cita o grupo dos 

Reitores, com um espírito de luta muito forte que tem levado o MEC a alguns 

recuos. Dentre esses recuos, o que considera mais importante, foi o fato do 

MEC ter desistido de mandar o projeto de autonomia no mês de março de 1996 

para o Congresso, tendo aceitado discutir com os reitores um projeto de 

autonomia que só vai ser encaminhado em agosto. No entanto, considera que 

as medidas por parte das Universidades Federais Brasileiras para reverter a crise, 

ainda são muito tímidas e considera prioritário definir o financiamento das 

Universidades Federais a médio e longo prazos. 
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CRUZ (UFRRJ) discorrendo sobre a situação de crise das 

Universidades Federais Brasileiras afirma que: "perdemos os valores, perdemos a 

hierarquia, perdemos a disciplina." E considera como causa desta crise o fato de 

termos saído de um modelo europeu para o modelo americano sem os cuidados 

para a adaptação que seriam necessários. Considera também que a estrutura do 

sistema pedagógico vigente causa muitos problemas e como exemplo cita sua 

própria situação de diretor de instituto, dizendo: "hoje em dia um diretor de 

instituto não tem poder para gerenciar os cursos oferecidos por seu instituto. 

Aqui no Instituto de Biologia, por exemplo, eu não mando nada no curso de 

Biologia. O diretor de instituto hoje é um encaminhador de papel, é uma "rainha 

da Inglaterra."" Aponta ainda como causas da crise a legislação e a cultura 

existentes, o gigantismo destas Instituições, e a postura do governo com relação 

às Universidades Federais Brasileiras. 

GOMES (UFRJ) percebe que o pnmelro grande problema das 

Universidades Federais Brasileiras é a estrutura departamental existente. 

Segundo ele, a tentativa de unificar padrões curriculares em todo o Brasil fez 

com que o processo pedagógico se tornasse equivocado. Verifica cargas 

excessivas em sala de aula, de tal forma que o eixo principal do processo ensino

aprendizagem se torna unidirecional e acrescenta: "verificamos hoje o professor 

passando ao aluno a informação e este, se compotando como um participante 

secundário sem que esteja intervindo no processo através de monitoria, de 

trabalho laboratorial, de trabalho no computador, de participação na Biblioteca .. 

Mas o objetivo da Universidade de formar cidadãos críticos e competentes, 
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dar ao aluno a possibilidade de participar, fazendo com que ele contribua com a 

sua crítica". 

Para GOMES (UFRJ) o processo pedagógico vigente na maioria das 

Universidades Federais Brasileiras, por força das estmturas curriculare<; 

estabelecidas, é extremamente equivocado e pesado, e exemplifica: "um 

estudante de engenharia tem em média 30 horas de aula por semana. Se cada 

hora de aula corresponder a pelo menos uma hora de estudo, isto equivalerá a 60 

horas de aula por semana. Portanto, faltam horas de trabalho para ele, o que é

impossível se pensarmos num processo de ensino participativo." Continuando, 

enfatiza que a primeira questão na Universidade, que já é crônica há mais de 20 

ou 30 anos, é uma estmtura pedagógica inadequada para os anos 90 e mais 

inadequada ainda para o século XXI. 

GOMES (UFRJ) acha que se deveria pensar no departamento como 

um local onde as pessoas se agregam porque são capazes de gerar novos 

conhecimentos ou de aprofundar esses conhecimentos em áreas de pesquisa e 

não por vinclllação à di<;ciplinas. Continuando acrescenta: " eu por exemplo, sou 

engenheiro civil, professor de estmturas e me sinto perfeitamente apto a dar a 

disciplina de calculo diferencial integral ou de equações diferenciais. Só que isto 

está no Departamento de Matemática que não é o meu, mas a minha linha de 

pesquisa exigiria esta participação. Basicamente, isto significa que muitas vezes, 

nós acabamos utilizando maios quadros docentes. fazendo com que haja 

aparentes faltas de docentes em algum lugar, quando docentes de outras áreas de 

conhecimento poderiam ser empregados. Desta forma, eu acho que o nome 
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Departamento pode ser mantido, mas ele tem que ser muito mais atrelado ao 

conceito de laboratório. de linha de pesquisa e a t'strutura curricular deve ser 

vinculada à comissões de carreira que sejam capazes de diagnosticar quem é 

capaz de lecionar o que. em função de seus conhecimentos e de suas linhas de 

pesquisa. Este é um problema crítico nas Universidades Brasileiras". 

Conforme GOMES (UFRJ), o segundo problema se encontra na 

estrutura organizacional da área de saúde nas Universidades. e comenta: "No 

Rio de Janeiro, se considerarmos os hospitais da UFRJ. o Graffé Guinle da 

UNI-RIO. o Pedro Ernesto da UERJ e o Antonio Pedro da UFF. verificamos 

que estas Universidades Federais possuem 1700 leitos oferecidos ao Grande 

Rio. Se estas Universidades fechassem esses hospitais, a cidade do Rio de 

Janeiro, Niterói e o Grande Rio, entrariam em colapso imediatamente." Portanto, 

conforme seu entendimento. as Universidades Federais acabaram tendo 

atribuídas a si, uma atividade que não é delas. que é do Estado, do Estado 

enquanto governo; a de se responsabilizar pela asssistência médica. Sobre esta 

questão, pensa que caberia as Universidades desenvolver muito mais o viés 

acadêmico" 

GOMES (UFRJ) aponta como o terceiro problema das 

Universidades Federais Brasileiras a crise do financiamento destas Instituições e 

acrescenta: "o orçamento das Universidades Federais Brasileiras é um orçamento 

falso, sempre foi falso, porque ele sempre foi calculado em cima de uma política 

inflacionaria existente no Brasil e as verbas de pessoal sempre asseguravam com 

as sobras das folhas de pagamento a manutenção de custeio. Só que a inflação 
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acabou e as Universidades Federais não têm mais meio de utilizar as sobras das 

folhas de pagamento. A conseqüência disso é que os orçamentos que estavam 

subdimensionados continuam agora sendo subdimensionados numa estmtura real 

e com isso as Universidades Federais não conseguem suportar o trabalho que 

elas têm que desenvolver". 

PREIS (UFF) por ter participado da luta das Universidades Federais 

em muitas fases e etapas, não tem hoje uma visão muito otimista sobre a situação 

dessas Instituições. Segundo ela, as Universidades Federais Brasileiras já viveram 

momentos muito dificeis, com pressões políticas fortes, pressões ideológicas 

bastante significativas, grandes embates mas mesmo assim sobreviveram e 

conseguIram crescer. No entanto. tem dúvidas se agora, conseguirão 

sobreviver. 

Conforme PREIS (UFF) as Universidades Federais no Brasil vivem 

constantes momentos de dificuldades por questões de recursos pois as verbas 

que deveriam tomar a educação e a saúde um modelo, foram sempre escassas. 

Mas no SE'V entender, a crise não se sustenta somente na questão de recursos e 

certamente na questão do gerenciamento desses recursos que segundo seu 

entendimento não é bom, e acrescenta: "se é mim é porque as pessoas não estão 

devidamente preparadas para administra-los." Por isso, PREIS (UFF) classifica a 

crise vivenciada pelas Universidades Federais Brasileiras como uma crise de 

competência e diz: "o que nós temos são muitos cargos caindo nas mãos de 

pessoas que não estão habilitadas, capacitadas para exerce-los." 
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PREIS (UFF) também considera o modelo de Universidade 

Brasileira inadequado. diz que possuímos um modelo universitário padronizado 

para um país de primeiro mundo e o nosso não possui esses padrões 

educacionais 

Ainda discorrendo sobre a cnse . PREIS (UFF) aponta como 

primeira causa de crise - a competência. Como segunda - a divergência - e 

explica que esta divergência se verifica na diferença de cultura das regiões 

brasileiras que necessitam de um modelo que contemple essa diferença. um 

modelo que segundo ela. deveria vislumbrar o futuro de cada uma dessas 

regiões e pensa que seria possível atender a essa necessidade se o governo 

descentralizasse, afirmando: "nós precisamos habilitar as pessoas que vão dirigir, 

que vão assumir cargos públicos mas precisamos confiar nessas pessoas e só 

podemos viver esta experiência se houver uma descentralização." 

A crise para PRElS (UFF) é a Universidade Federal enc1ausurada 

em seu modelo medieval. em seu modelo feudal e a comunidade ou politizada 

inadequadamente porque não reconhece nas Universidades Federais este 

interlocutor ou as Universidades Federais que não buscam, não saem de suas 

paredes e não atendem a sua missão básica. 

PRETS CUFF) afirma que "o modelo de Universidade Federal 

Brasileira está moribundo, está nos seus estertores" e não acredita que esta 

estrutura universitária sobreviva muito tempo, explicando: "houve um 
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desenvolvimento tecnológico muito rápido que as Universidades não 

conseguiram acompanhar e é por isso mesmo que elas estão procurando alterar 

drasticamente suas realidades E a realidade é que as Universidades Federais 

estão formando profissionais demais em determinadas áreas e de menos em 

outras, estamos formando muitos universitários quando se precisa de técnicos. E 

considera que isto não é elitização e sim pmdência: poder oferecer aos jovens 

realmente uma oportunidade profissional e não colocar aí um doutor a mais que 

não tem atividade." 

Conforme ALVES (UFRJ) a cnse é própria da idéia de 

Universidade pois é a partir da crise que ela produz e cria mas o que aconteceu 

com as Universidades Federais Brasileiras é que elas estiveram durante muito 

tempo à serviço de uma forma de desenvolvimento que era o desenvolvimento 

sustentado pelo Estado, pelo capital público. Então, os papeis destas 

Universidades eram bem delineados e agora, o Estado brasileiro encontra-se em 

profunda mudança. Conforme sua visão, não há mais investimento público O 

desenvolvimento mudou de paradigma e não será mais realizado pelo capital 

público, <:f'rá realizado pela poupança privada. Assim, percebe que as 

Universidades Federais ficaram meio órfãs, desse seu grande pai que era o 

Estado. Continuando, acrescenta: "elas vão ter que aprender a conviver com o 

capital privado, com o empresário. com o mercado, com essas figuras que 

durante pelo menos 20 ou 40 anos não aprenderam a conviver. Então elas terão 

que redefinir seus papeis ... algumas terão que se redefinir, outras terão que se 

redesenhar. .. existem Universidades que não têm muito sentido de existir, mesmo 

federais ... elas terão dificuldades.. terão que se realinhar certamente". 
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ALVFS (UFRJ) percehe que a principal dificuldade das 

Universidades Federais Brasileiras é a reforma do Estado e explica: "o Estado 

brasileiro, como a maioria dos estados democráticos no mundo, se encontra sob 

forte restrição. sobretudo nas áreas sociais. Isto não é uma questão isolada. Está 

acontecendo aparentemente em todas as sociedades organizadas ou pelo menos 

nos 196 Estados filiados a ONU. Esta situação de restrição de investimentos 

sociais, evidentemente agride a área de saúde e educação". 

No entanto, ALVES (UFRJ) entende que a política do MEC tem 

sido uma política de restrição mas não é uma restrição seletiva e SIm, uma 

restrição linear. Assim sendo, considera esta restrição linear injusta e 

acrescenta: " o Brasil precisa e é necessário desenvolver o ensino básico, o que 

me parece equivocado é querer desenvolver o ensino básico em detrimento de 

outros ensinos. sobretudo o ensino superior. porque é nele que se realizam as 

pesquisas, é nele que se encontram as soluções de otimização e de melhores 

recursos e até a formação de recursos humanos para viabilizar o ensino básico". 

Continuando. diz: " não se pode investir em ensino básico a partir de antena 

parabólica e aparelho TV. Portanto, a política governamental de excluir a 

Universidade e fazer o discurso do ensino básico por esse roteiro, é ao meu ver, 

absolutamente demagógica e não deverá funcionar a longo prazo." 

Discorrendo sobre a crise institucional propriamente dita, ALVES 

(UFRJ) acrescenta que: " no seu desenho genérico as Universidades Federais 

Brasileiras não se inserem na sociedade; elas são pouco preocupadas com seus 
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gastos: têm problemas gravíssimos de gerenciamento: desperdiçam o dinheiro 

público, e a relação professor/aluno é de 1: 8 quando o número internacional é 

de 1: 16. Tudo isso é verdadeiro mas é apenas um aspecto do problema: porque 

é verdadeiro também que toda a tecnologia do Petróleo que hoje rende ao paí<; 

U$5.000.000.000,00 de royalties foi testada aqui neste campus da UFRJ. 

naqueles laboratórios ali,e isto, não é dito. Grande parte do tratamento médico 

que oferecemos, mais de 1000 leitos, depende desta Universidade , e isto 

também não é dito. Os quadros de liderança nacional também se formaram por 

aqui. Existem portanto ganhos que não estão sendo computados. A relação 

custo-beneficio está sendo pensada apenas a partir do custo e não se pondera o 

beneficio". 

PTNGUELU ROSA (UFRJ) considera que as Universidades 

Federais vivem várias crises, algumas delas saudáveis e diz: "é claro que o Brasil 

é um país de desigualdades, nós tentamos imitar um tipo de Universidade de 

padrão ocidental que não cabe bem na realidade brasileira exatamente." 

PTNGUELU ROSA (UFRJ) discorrendo sobre a situação de crise 

destas Instituições, afirma que existe a crise da competência: a burocracia 

excessiva: a distorção de excesso de professores numa área e a falta na outra: a 

falta de ética na prática universitária: a falta de equipamentos em alguns casos, 

enfim, segundo sua visão, há muitas razões para se falar em crise, mas sua 

preocupação maior com relação as Universidades Federais Brasileiras, consiste 

no fato de que o Brasil é um dos raros países que conseguiu desenvolver um 

sistema universitário no 3°. mundo. Desta forma, diz que: "é um sistema que 
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está implantado em todo o país, onde existem áreas de boa qualidade, e podemos 

dizer que há alto nível em algumas áreas do Brasil e esta é uma característica 

muito interessante, uma Universidade implantada num país que embora tenha 

deficiências, tem já um certo nível de atividade na área da ciência e da cultura 

bastante razoável. Isto não ocorre em outros países do 3° mundo" 

Continuando, acrescenta: "é claro que a Índia tem uma ciência melhor que o 

Brasil, mas não tem um sistema universitário da dimensão que o Brasil possui, 

comparada com a população dela, não tem. A Coréia do Sul já obtém na área 

tecnológica resultados muito melhores que o Brasil mas também não tem um 

sistema universitário com esta diversidade. Então, o Brasil tem esta vantagem, 

possui um sistema universitário que existe não só para produzir tecnologia 

embora tenha que fazer isso, mas também tem que fazer enSinO, educação, 

formar um cidadão consciente, enfim exercer um papel crítico na sociedade" 

No entanto, PlNGUELLl ROSA (UFRJ) percebe que este sistema 

está destinado a ser desmontado pelo governo federal e diz: "acho que é uma 

determinação do governo o desmonte do sistema de Universidades Brasileiras, 

seguindo uma doutrina dos economistas que estão ditando as regras para o Brasil 

hoje no governo, de que o Brasil não necessita de Universidades dessa dimensão, 

de que o Brasil precisa de alguns poucos lugares de excelência e uma 

Universidade tipo um grande escolão como o modelo da Universidade Privada. 

Uma Universidade onde os professores não dêem seu tempo lá, tenham um 

salário menor e tenham outros empregos ou trabalhem em várias Universidades 

num tempo contínuo de aulas sem ter tempo de parar para pensar. Acho que 

este é o modelo deste governo, não é o modelo do Ministro da Educação, que 
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conheço e tive contato. mas é o modelo de quem manda. os Ministros da área 

econômica. e eles também não mandam. quem manda no Brasil são as regras do 

Banco Mundial. do Fundo Monetário Internacional para o mundo todo," 

Continuando, explica esta intenção dizendo: "segundo eles. o Brasil nem tem 

direito de ter uma Universidade, Uma universidade deste tamanho no Rrasil. não, 

Isto é coisa de país desenvolvido, país desenvolvido pode ter, O Brasil tem que 

se dedicar ao ensino primário, Uma Universidade para quem puder fazer e 

alguns centros, pouquíssimos, para pouquíssimas pessoas estudarem alguma 

coisa~ não se sabe bem o que nem para que, Porque a idéia de uma Universidade 

ligada a um sistema produtivo está também fora de cogitação, já que dentro 

deste modelo não há necessidade dessa geração de conhecimento tecnológico e 

de ciência," 

PTNGUELLI ROSA (UFRRJ) se declara o mais pessimista possível 

com relação a situação das Universidades Federais Brasileiras pois percebe que 

há um esquema geral que por razões econômicas o Brasil se subordina e que dita 

isto claramente, e acrescenta: " este processo já está em prática: não há aumento 

de salário'), há quase um deboche. a coisa mais clara é o Ministro da 

Administração e Reforma do Estado que faz declarações debochadas, 

ridicularizando as pessoas que trabalham nesta área das Universidades," 

101 



3. I\IISSAO DAS li N I "ERSIHA I)!<S I'I<:I>I<:R\ IS BR\SI LLI R \~-; 

As opiniões aqui apresentadas evidenciam com clareza que as 

Universidades Federais Brasileiras não definiram uma única missão como tônica 

de suas ações e muitas vezes os depoimentos nos levam a crer que a maioria 

desconhece a missão dessas Instituições. 

VEIGA (UFRRJ) verifica que este tem sido tema de debate entre 

pesquisadores da área e que há uma divergência muito grande sobre o tema. mas, 

diz perceber com muita clareza. que a missão das Universidades Federais 

Brasileiras foi definida por lei, onde está explicitado o que vem a ser ensino

pesquisa-extensão, e com esta posição concorda LEITE (UNI-RIO). 

SOUZA (UFF) afirma que a missão não está bem definida e que esta 

é mutável, porque a sociedade tem se transformado ao longo desses séculos de 

existência das Universidades e estas devem se adaptar a essas mudanças pois 

fazem parte desse quadro e acrescenta: "algumas Universidades em 

determinRd0<:; locais, podem ter uma missão diferente de outras. Não é necessário 

ter uma única missão para todas as Universidades. Aliás isto é bem típico do 

Brasil. No Brasil as coisas funcionam bem assim. Para dar o exemplo do ensino 

de 2 o grau, uma hora não se profissionalizava ninguém, aí por força de uma Lei, 

vamos todos profissionalizar todo mundo. Não pode ser assim. Temos que 

procurar atender as várias necessidades até regionais. Uma Universidade no 

Nordeste vai procurar atender a problemas que são absolutamente diversos de 

uma na Noruega, por exemplo. Então. não se deve pretender que a Universidade 
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seja uma coisa monolítica e se paute pela mesma missão, mesma estrutura, e 

mesmo ideal." 

Para SOUZA (UFF) a missão das Universidades Federais Brasileiras 

é preparar as elites para o processo de desenvolvimento da Nação. Continuando. 

diz: "nós temos uma responsabilidade nacional que ninguém vai realizar por nós: 

ou o Brasil se desenvolve através da capacidade de sua gente, ou ele não vai se 

desenvolver. Não existe este negócio de caridade internacional. isto é estória da 

"caronchinha". A Universidade tem que aparelhar as elites para, a partir de todo 

o requinte intelectual, do raciocínio fino, da análise correta das situações, 

possamos direcionar o desenvolvimento nacional da maneira mais adequada a 

nosso povo. Vejo a coisa por aÍ. Neste sentido, nós precisamos de bons cursos, 

boas pesquisas, bom relacionamento com a comunidade para, inclusive, 

entendermos toda essa problemática nacional de desenvolvimento, da situação 

do povo brasileiro, que é uma situação muito sofrida. Sem perder de vista 

também que nós atingiremos sempre, através do ensino universitário, uma fração 

pequena da população." 

Continuando, SOUZA (UFF) acrescenta: "o Brasil vIve neste 

momento uma situação que é "sui-generis". Nós ainda temos necessidade de 

formação de muita gente por um lado, mas por outro lado, o pessoal que chega 

à Universidade não vem com motivação correta, o que nos faz concluir que a 

maioria dos alunos que estão na Universidade, ao se formarem não irão 

trabalhar nessas áreas onde estão se formando e penso que esta situação só vá 

mudar a longo prazo, com uma reformulação das Universidades Públicas que 
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precisam urgentemente absorverem mais alunos, pensar em cursos noturnos, 

enfim, ampliar o seu horizonte de participação neste processo de formação do 

povo, da elite brasileira. 

MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) afirma que a missão das 

Universidades Federais Brasileiras está pessimamente definida e pensa que é 

necessário que elas redefinam sua missão através de um projeto estratégico e que 

esta preocupação deveria ser a tônica dos gestores destas Instituições. 

SOARES (UFF) acrescenta que muito se tem falado sobre o papel da 

Universidade, mas segundo ele, deve-se partir do princípio de que ela é, 

essencialmente ( e assim foi concebida em seu nascimento), um conjunto de 

pessoas que pensam, pesquisam, geram, transmitem e recebem conhecimento. 

Segundo LENZ (UNI-RIO)~ CRUZ (UFRRJ)~ F ARIA (UFF)~ 

REZENDE (UFRRJ) e SIV A FILHO (UFF) a missão maior, a primeira missão 

das Universidades Federais Brasileiras seria promover um ensino de primeira 

linha. Portanto a finalidade maior seria formar profissionais competentes, de 

maneira que venham a servir a sociedade de forma adequada. 

Conforme FARIA (UFF) as Universidades Federais Brasileiras não 

vêm cumprindo a contendo esta missão na formação de quadros que atendam e 

resolvam os problemas de nossa sociedade. 
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Para PEIXOTO (UFRRJ) formar um cidadão é a verdadeira missão 

das Universidades Federais Brasileiras e acrescenta: "não formar apenas um 

técnico capaz de resolver parcialmente os problemas." 

Já. LUGARINHO (UNI-RIO) afirma que o principal papel da" 

Universidades Federais Brasileiras é ser um fórum transformador de tudo. da 

sociedade, do país, de tudo e acrescenta que isso é complicado. além de ser uma 

grande responsabilidade, 

GOMES (UFRJ) entende também que a missão. não só das 

Universidades Federais mas da Universidade Brasileira. é transformar a 

sociedade brasileira e acrescenta: "a Universidade por definição tem que estar à 

frente da sociedade brasileira, ela não pode estar atrelada por exemplo. à política 

de mercado. Se ela se atrela a essa política de mercado e esse mercado é 

dependente do progresso industrial de outros países, ela 'está fadando o país a 

ficar o resto da vida dependente daquela tecnologia que é desenvolvida em 

outros locais." 

Para GOMES (UFRJ) a transformação social se faz da seguinte 

maneIra: 

- formação de cidadãos críticos e competentes~ 

- formação de profissionais qualificados 

- geração de novos conhecimentos e aprofundamento deste conhecimento 

através da pesquisa: 
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- pelo apoio decisivo ao parque industrial nacional para que ele possa competir 

num cenário cada vez mais competitivo como observamos atualmente 

Resumindo a missão em três palavras. GOMES (PFRJ) diz que' a 

missão consiste na competência. pertinência e ~iidade. e acrescenta' 

"competência, fazendo com que ela atue seriamente na formação de quadros 

qualificados. Pertinência, quando ela se msere em programas de 

desenvolvimento nacional e regional visando a alavancagem do projeto de 

Nação. E eqüidade, porque o papel da Universidade é oferecer igual 

oportunidade para os cidadãos, sem distinção." Continuando, diz: "se nós 

representássemos essas cOIsas num triângulo. o lado correspondente à 

competência, por exemplo, não poderá ser muito grande e os outros dois 

pequenininhos, porque isto desequilibra a Universidade. Temos que procurar um 

triângulo equilátero, onde competência, pertinência e eqüidade ocupem ordens 

de grandeza semelhantes. Tsto é fundamental mas não é fácil construir. As 

Universidades Federais no entanto, podem construir isso e podem fazer com 

estas coisas sejam discutidas." 

FRATZ JUNTOR (UFRRJ) ao definir a missão das Universidades 

Federais Brasileiras, afirma que "seguramente, em nosso País estas Tnstituições 

são o palco privilegiado para o elogio e prática das grandes virtudes do ser 

humano. Acrescenta que "se não for para isso, não servem" Diz ainda, que o 

país precisa de gente cada vez mais culta, cada vez mais crítica e consciente e 

acrescenta, "se não for esta a missão, pouca gente vai contribuir para essa 
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sociedade tão carente que possuímos" Para isso. entende que precIsamos 

possuir nas Universidades. pessoas que tenham efetivamente este compromisso 

de contribuir para a transmissão do conhecimento. para a produção do 

conhecimento, para a disseminação da cultura. de ciência. e se for o caso. de 

tecnologia porque afirma ser este último. realmente um investimento muito 

mais alto. 

PREIS (UFF) diz que essa missão consiste basicamente em 

contribuir para o progresso da humanidade. vinculando esse progresso à 

qualidade de vida das pessoas na sociedade. Segundo ela, as Universidades 

Federais Brasileiras podem prestar um grande serviço não só no plano 

educacional, mas no plano cultural pois a perda de identidade cultural de um 

povo é- danosa 

Para PREIS (UFF) a grande missão das Universidades Federais no 

Brasil é atuar junto à comunidade para que esta se transforme para melhor e se 

elas conseguirem isto, acredita que terão prestado um grande serviço a cada 

geração. Continuando, diz que as Universidades possuem esta dimensão espacial 

porque elas ligam gerações e este é um elo importante e uma dimensão que elas 

não podem perder 

Conforme MAGARÃO (UNI-RIO) as Universidades Federais têm 

obrigação de produzir, de criar, e independente de qualquer influência, têm que 

objetivar o desenvolvimento social, o bem estar da população e têm ainda que ir 

109 



mais longe: "sob o ponto de vista de perspectiva, elas têm que entender para 

onde vai o País" 

Para ALVES, a verdadeira missão das Universidades é questionar o 

conhecimento e diz: "a Universidade moderna nasceu para a rebeldia da ciência 

e terá que ser uma Universidade no sentido amplo do universal. Nas sociedades 

globalizadas não se pode mais permitir que uma Universidade se feche em seus 

muros. Ela terá desafios muito interessantes a cumprir nos próximos anos Há 

quem diga que ela esteja com seus prazos vencidos mas nós nos esquecemos 

que já vivemos pelo menos, três modelos de Universidade - a Universidade da 

Consciência ( aquela Universidade que Ortega y Gasset B
, que Humboldt 14 tanto 

pensava, formadora da consciência): - a Universidade do Trabalho ( aquele 

modelo americano pós 50) e hoje acredito que estejamos vivendo - a 

Universidade da Cidadania. As Universidades hoje estão vivendo o paradigma 

da cidadania e a grande questão é saber compatibilizar isso com os currículos. as 

formas de ensino, os objetivos e as funções da sociedade." 

2. ANTECEDENTES CON( ElTllAIS E IIISTÚRICOS <)lIL EXPLlC\l\1 

Para opmarem e explicarem a situação de cnse existente nas 

Universidades Federais Brasileiras, muitos depoentes deste estudo, fizeram uma 

I' Escritor e pensador espanhol ( 1~~3-1(55) 
! j Referência a Wilhelm VOH Humboldt. filósofo. filólogo e diplomata alemão. (176 7- 1~35) 
Ministro da Educação. Fundador da Universidade de Berlin e seu primeiro reitor. 
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retrospectiva de acontecimentos ou esclareceram conceituações relevantes no 

contexto atualmente encontrado. Não se trata de um panorama histórico nem de 

um profimdo estudo conceitual São arenas fatos que tiveram, em nossa opinião, 

importância para a compreensão do fenômeno que investigamos 

SOARES (UFF) para falar sobre a situação das Universidades 

Federais Brasileiras traça a trajetória do desenvolvimento do conhecimento e diz 

que há alguns séculos atrás, o conhecimento avançava lentamente e podia se 

apoiar em poucas pessoas que se constituíam em uma elite intelectual e aqui, 

segundo ele, a palavra elite deve ser entendida em seu sentido literal, ou seja, 

pessoas portadoras de atributos determinados e únicos. Desse modo, esses 

poucos indivíduos detinham praticamente todo o conhecimento científico e 

artístico da humanidade 

Para SOARES (UFF) o processo de formação de recursos humanos, 

no entanto, não podia prescindir do contato direto entre mestre e aprendiz, que 

até hoje, no seu entender, continua sendo a maneira mais eficiente de se 

formarem pessoas em tarefas altamente qualificadas. 

Prosseguindo, SOARES (UFF) diz que a partir do século XX houve 

um avanço notável da ciência, quer em termos quantitativos, quer em termos 

qualitativos. O nascimento da física moderna abriu o caminho para um vasto 

mundo microscópico, então ineXplorado e sequer sonhado, e que para ser 

entendido nos fez abrir mão de conceitos até então tidos como inquestionáveis, 

entre eles o determinismo. A teoria da relatividade nos abriu as portas para o 
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macroscópico, o Universo, e descobrimos que ele "não é tão estranho como 

imaginamos, porém, mais estranho do que sequer podemos imaginar" 

Conforme SOARES (UFF) o conhecimento foi cre"cendo tanto que 

tomou praticamente impossível ser dominado por um grupo restrito de pessoas 

e o que temos hoje em dia é uma ramificação e uma velocidade de crescimento 

de tal ordem que os avanços são conseguidos por grandes grupos trabalhando 

em áreas específicas, praticamente desaparecendo a figura isolada. Deste modo, 

embora o processo de formação de pesquisadores, essencial nas Universidades, 

continue sendo artesanal, é mais concentrado em uma determinada área e deve 

se adaptar as constantes e rápidas mudanças do conhecimento. Portanto, a 

origem do conhecimento deve hoje, chegar de forma rápida a seu destino ou 

corre o risco de ficar obsoleta, ultrapassada. 

SOUZA (UFF) entende que estar em cnse é próprio da vida 

universitária e diz: "se a Universidade está viva, dinamizada, ela precisa estar 

numa crise constante. É a crise de crescimento, é a crise de gestação de novas 

idéias, de novas propostas." Por este prisma, percebe a situação de crise como 

saudável, porque desta forma a Instituição estaria crescendo, estaria produzindo, 

estaria gerando novas idéias que geram conflitos, geram brigas de interesse, e 

este, seria o clima. 

FRAIZ JUNTOR (UFRRJ) ao discorrer sobre a atual situação das 

Universidades Federais Brasileiras procurou situa-Ias no contexto das 

Universidades no mundo e explicou que a Universidade no mundo ocidental 
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possui quase 1000 anos de história, se considerarmos a Universidade de Bolonha 

como a primeira, fundada em 1089 ou 1093 (existe ainda controvérsia a 

respeito destas datas) e, que a maioria das Universidades Públicas Brasileiras 

não têm ainda 100 anos Para ele, não existe ainda a identificação de um modelo 

próprio e o que ocorre normalmente é a adoção ou a tentativa de apro,<imação 

dos vários modelos existentes no mundo 

Entende que as nossas Universidades Públicas se referenciam a 

modelos distintos: o europeu, o americano e o latino-americano, tendo se 

aproximado mais de um ou de outro, dependendo das circunstâncias em cada 

momento de sua história 

Descrevendo estes modelos, FRAIZ JUNIOR (UFRRJ) afirma que o 

modelo da Universidade Européia, se caracteriza por ser formativo, sua 

preocupação é portanto, com a formação de recursos humanos altamente 

qualificados O modelo da Universidade Americana, por sua vez, se caracteriza 

como sendo produtivo, onde a preocupação com o saber está voltada para o 

setor produtivo do país, especialmente nos Estados Unidos e no Canadá. O 

terceiro modelo, se refere a Universidade no 3°. mundo, a Universidade Latino

Americana que possui um caráter diferente dos dois modelos anteriores. Sua 

característica fundamental é procurar exercer o papel que o Estado não cumpre. 

FRA IZ JUNIOR (UFRRJ) pensa portanto, que os três modelos 

influenciaram significativamente as Universidades Federais Brasileiras e que elas 

têm que incorporar os três. Segundo ele: "precisamos formar muito bem recursos 
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humanos qualificados e altamente capazes, precIsamos também de uma boa 

relação com o setor produtivo e precisamos infelizmente. cumprir o papel que o 

Estado deveria cumprir e não cumpre." 

FRAIZ JUNTOR (UFRRJ) tentando explicar melhor a situação das 

Universidades Federais Brasileiras, diz que quem conhece a história da 

Universidade Brasileira, sabe que ela foi transformada numa autarquia federal 

mas para ele, na verdade ela foi transformada numa repartição estatal. e diz que 

isto representou um sério problema por que ela se burocratizou. se tornou muito 

pesada pois dependendo exclusivamente do Estado e ao mesmo tempo. sendo 

incapaz de fazer a crítica desta relação com o Estado. se tornou bastante 

dependente. 

GOMES (UFRJ) com relação a situação das Universidades Federais 

Brasileiras hoje, percebe que no momento em que foi estabelecida a Lei 5540 de 

1968, uma série de medidas começaram a ser tomadas no ambiente das 

Universidades Federais, por exemplo, a departamentalização. A grande 

quantidad~ rlp. Universidades que eram agregadas sob a forma de unidades num 

modelo muito próximo ao modelo francês. sentiu a necessidade, por força das 

determinações legais de começar a trabalhar com uma nova estrutura 

organizacional que fez com que o departamento ao invés de ser ligado 

diretamente à atividade de desenvolvimento científico. à atividade de pesquisa, 

fosse muito mais ligado à atividade pedagógica, ao ensino de matérias e 

disciplinas. O resultado disso é que na maioria esmagadora das Universidades 

Brasileiras e nisso ele inclui a Universidade de São Paulo e UNTCAMP, o que se 
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faz hoje é associar o professor a uma disciplina ou a um conjunto de disciplinas. 

Os setores onde estão estabelecidos os departamentos são muito mais setores 

ligados ao processo pedagógico do que ao desenvolvimento científico e isso no 

seu entender foi decisivo para o chamado fraco desempenho das Universidade" 

Federais na atividade de pesquisa, porque gerou-se uma cultura que pensasse o 

professor muito mais como alguém que entra em sala de aula e começa a 

ministrar uma disciplina do que alguém que é capaz de inovar e gerar 

conhecimentos. 

Já, FERNANDES (UFRRJ), considera que historicamente a visão 

de Universidade como instituição de crítica da ciência, crítica da técnica, do 

desenvolvimento da sociedade, foi sendo substituída por uma visão imediatista 

de escola mesmo de 3° grau e começou a se pensar a Universidade como uma 

Instituição que existe apenas para formar quadros, formar técnicos para atender 

o desenvolvimento que se pretendia acelerado. 

Continuando, diz que quando chegamos num período mais recente, 

temos a cri"e' do Estado e da sociedade brasileira e a Universidade se vê 

envolvida nisso. Nesta altura dos acontecimentos, percebe claramente que os 

governos, desde o tempo da abertura política, não priorizaram o sistema de 

ensino das Universidades Federais Brasileiras. Então, estas continuaram 

crescendo pouco e foram mantidas Universidades de baixa qualificação como 

centros formadores de mão de obra exclusivamente, e as Universidades 

geradoras de conhecimento, começaram a degenerar, começaram a perder 

equipamentos, começaram a não poder manter sua condição de trabalho. 
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Acrescenta, que os financiamentos começaram a ser reduzidos drasticamente e 

hoje em dia só se mantém. praticamente. o pagamento do pessoal Então, 

grande parte do sistema instalado foi ficando obsoleto. 

FERNANDES (UFRRJ) explica ainda. que em cima de todo essE' 

quadro, aparece a partir do governo Collor, a questão da Reforma do Estado e a 

questão da Previdência que vêm ameaçando os professores das Universidades 

Federais. Continuando, diz que hoje, temos somado a todas as outras razões de 

crise, um pedido enorme de aposentadorias, muitas precoces, que estão tornando 

inviáveis áreas de trabalho nas Universidades Federais Brasileiras. 

VEIGA (UFRRJ) considera que uma questão antecede a questão da 

crise das Universidades Federais Brasileiras que é a questão da clareza de se ter 

um perfil de Universidade Brasileira, pela dificuldade de se identificar pontos 

comuns face à pulverização dessas Instituições pelos estados brasileiros mais 

tradicionais e mais novos onde elas apresentam, aspectos bastante diferentes. 

~egundo VEIGA (UFRJ) estas Instituições sofreram ao longo de 

suas formações, uma influência muito forte de características regionais, de 

interesses de grupos internos e de interesses políticos partidários, que 

formataram o perfil e a dinâmica que cada uma tem hoje. Para ele portanto, fica 

dificil falar em Universidade Brasileira, "encontrar esse centro, este cerne comum 

a todas elas." E acrescenta que talvez fosse possível falar das Universidades 

Federais localizadas nos estados que têm uma maior participação na economia 

brasileira, onde sendo este o ponto comum, fosse possível de ser encontrado 
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este cerne nas Instituições de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul e Paraná, não indo muito além disso 

Tendo em vista que cada um destes temas suscita abordagens 

bastante abrangentes com ângulos que podem ser muito diferentes, procuramos 

centrar a questão na indissociabilidade dos três que, de conformidade com a base 

teórica formariam o tripé de sustentação das Universidades Federais Brasileiras 

Segundo SOUZA (UFF), de um modo geral, as Universidades 

Federais Brasileiras têm uma preocupação razoável com o ensino e em geral este 

ensino é de boa qualidade. Mas percebe que este ensino poder ser muito 

melhorado através de uma gestão mais eficiente do próprio processo de ensino, 

através da avaliação não dos estudantes mas de todo o processo. Acha que isto a 

Universidade precisa aprender a fazer e fazer com uma certa urgência. 

Quanto à pesquisa, SOUZA (UFF) percebe que a mesma não se 

implantou nas Universidades com a força que se esperava. Verifica que houve 

um grande esforço na criação de orgãos de fomento para amparar as atividades 

de pesquisa das Universidades porque havia uma expectativa muito grande com 

relação à implantação desta pesquisa no Brasil mas que esta pesqUIsa, se 

implantou tarde e não correspondeu à expectativa inicial. Continuando, 

acrescenta que: " talvez, a nossa ânsia de copiar modelos, como por exemplo o 

modelo americano, esteja na raíz desta frustração. Nós temos tradição de 

117 



pesquisa em algumas áreas, como a área médica, e algumas ve7es esta tradição 

não foi devidamente absorvida neste processo" 

SOUZA (UFF) percebe que existe muito esforço ainda a ser feito na 

área de pesquisa mas entende que no momento. talvez fosse extremamente 

importante que houvesse uma preocupação de todos com uma pesqUIsa que 

chamaria, até por falta de vocabulário, de uma "pesquisa nacional", e acrescenta: 

''vejo assim, uma grande preocupação de setores de pesquisa no Brasil, com a 

aceitação internacional e fico me perguntando, se as pessoas que promoveram a 

pesqUIsa em países desenvolvidos tiveram esta preocupação, que eu 

maldosamente, vou chamar de "exibicionismo internacional" que existe em 

algumas áreas de pesquisa no Brasil. Eu acho que não. Essa presença 

internacional acaba acontecendo, ela é inerente, não há como não acontecer 

porque a Universidade vive desse intercâmbio, desta ligação com outros centros 

de pesquisa Mas do momento em que se vive muito preocupado com esta 

aceitação, se volta um pouco às costas para os problemas nacionais, para os 

problemas que afligem a sociedade brasileira e que deveriam estar sendo objeto 

de preocupação das nossas pesquisas, porque aí sim, conseguiriam motivar 

muitas pessoas, conseguiriam absorver a experiência de muitos de nossos 

docentes que estão afastados da pesquisa mas que têm uma contribuição 

importante a dar... e eles ficam alijados desse processo porque não têm uma 

titulação. Fico aqui pensando num velho professor numa escola de música, que 

não tenha doutorado em música, e me pergunto: - Mas o que seria um 

doutorado em música?" Continuando, diz: "é aquela mania dos brasileiros de 

tratar as coisas em bloco De fazer as mesmas coisas do mesmo modo, sempre. 
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Isto tem prejudicado a própria implantação da pesqUIsa como uma atividade 

vital. do dia à dia. não como uma atividade de "iluminados". de "titulados" mas 

como uma coisa que se faz naturalmente porque é nosso oficio fazer, que brota 

da curiosidade latente de cada professor Verifico também que ainda estamos 

muito burocratizados na questão da pesquisa, talvez até por um problema de 

verbas que são escassas e que têm que ser distribuídas com alguns critérios. e se 

acabem criando critérios elitistas que eliminam uma parte importante do esforço 

nacional que poderia se direcionar melhor." 

Quanto à extensão, SOUZA (UFF) verifica que é uma atividade mais 

complicada e das três, a que encontra mais dificuldade de se estabelecer e de ser 

entendida. Percebe que existe sempre um grande esforço para melhorar o ensino 

e a pesqUIsa mas um esforço menor em termos de extensão. Segundo seu 

entendimento, há uma necessidade de se dimensionar o que seja a extensão, qual 

a sua importância no contexto social e acadêmico e quais as responsabilidades 

dos docentes com relação a estas tarefas de extensão. E acrescenta: "penso que a 

academia ainda não esteja convencida de que isto st:ja efetivamente uma de suas 

tarefas." 

MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) afirma que a instituição 

do paradigma que diz que a Universidade precisa ter ensino-pesquisa-extensão, 

fez com que ela se perdesse. tentando definir o que fazer Acrescenta que 

"alguns teóricos chegam até a estabelecer um percentual para cada uma dessas 

atividades" e verifica que isto acarreta um grande problema e pergunta: 

"- Como exigir que faça pesquisa a alguém que não tenha talento para pesquisa? 
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Continuando, explica que o pesquisador é uma "avis rara", alguém que possui 

um talento especial. um subversivo no sentido científico-tecnológico, é alguém 

que sabe ver no "status quo" científico e tecnológico, uma série de problemas e 

defeitos e vai investigar outras possibilidades e conclui que não são todos os que 

possuem este espírito investigador. No seu entender. o docente deve se dedicar 

àquilo que tem mais pendor ou ensino ou pesquisa ou extensão 

Para MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) a proposta de 

indissociabilidade entre o ensino-pesquisa e extensão, é um dos paradigmas, uma 

das "vacas sagradas" das Universidades Federais Brasileiras, mas dentro da 

impertinência que ele se permite por não ser necessariamente um acadêmico. 

pergunta: "- Será que isto é verdade? Questionando o assunto, continua: 

- Será que em determinadas circunstâncias não seria melhor aplicar 80% a 90% 

do nosso esforço para melhorar o ensino? 

- Será que não notamos que muita pesquisa realizada nas Universidades Públicas 

não têm o mínimo aproveitamento para a sociedade? 

- Será que nós ainda não nos demos conta de que muitas atividades de extensão 

são programadas à última hora e não produzem os resultados esperados? 

- Será que realmente há necessidade dessa indissociabilidade ou certas 

circunstâncias deveriamos privilegiar uma, e em outras, privilegiar outra ?" 

Para MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) essa idéia de obrigar 

todo professor a fazer pesquisa é um absurdo, porque nem todo mundo tem 

talento para pesquisador. No seu entender, seria melhor que fornecessem os 

meios para que todos os professores pudessem fazer pesquisas bibliográficas e se 
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atualizassem permanentemente, se reciclassem e então, a pesqUlsa surgtrla como 

decorrência natural e não como impo"ição. Segundo ele. pesquisa boa mesmo 

não se impõe, o pesquisador procura e oferece. 

Sobre o assunto, MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO), afirma 

que: " muita gente confunde autonomia, lembrando que toda a autonomia é 

limitada, com a possibilidade que se tem nas Universidades Federais Brasileiras, 

de fazer pesquisa sobre o "sexo dos anjos" e o professor fica com aquilo 

amarrando, amarrando ... parece que aquilo, uma suposta pesquisa, é até pretexto 

para fugir da sala de aula." 

GOMES (UFRJ) entende que a indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão é institucional, não pode ser individual e acrescenta: "eu 

posso ser um excelente professor e não ser um bom pesquisador. - Tenho uma 

contribuição a dar a Universidade? - Tenho. No todo é que a Universidade 

tem que ter as três atividades. Ela não pode querer que nós sejamos um bando de 

carneirinhos, que todo mundo faça ensino-pesquisa-extensão Isto não existe em 

lugar nenh,x'; do mundo. A indissociabilidade é evidente na missão." 

FARIA (UFF) reafirma a necessidade de existência das três 

atividades, que no seu entender ainda não se encontram, perfeitamente 

sincronizadas mas devem se encaminhar para isso. 

CRUZ (UFRRJ) afirma que não existe sincronismo entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão, desenvolvidos nas Universidades Federais Brasileiras e 
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acrescenta que: "existem professores que nem sahem que as Universidades 

Federais se sustentam neste tripé O professor não faz muito esta ligação do 

ensino com a pesquisa dentro da Universidade. Aliás não existe integração de 

d A ' , 'd I' d I" na a. s vezes eXIstem ate pesqwsas up Ica as .. No entanto. percehe 

também que o ensino e a pesquisa são ainda as atividades mais praticadas. pois 

muito pouca gente faz extensão No seu entender. a atividade de pesquisa é 

flmdamental e diz: "pela própria definição de Universidade. não concebo 

Universidade sem pesquisa." 

Para FARIA (UFF) a indissociabilidade deveria existir mas realmente 

não ocorre embora perceba que as Universidades Públicas Brasileiras sejam as 

únicas que trabalham nos três níveis. 

LENZ (UNI-RIO) considera o ensino como a principal função das 

Universidades Federais Brasileiras mas reconhece que este precIsa ser 

acompanhado de pesquisa e extensão. No seu entender. as três funções não 

acontecem de maneira uniforme e não há a interação desejada, considerando que 

esta seria li"Tito importante. Percebe também que a atividade de extensão se 

encontra ainda pouco desenvolvida em relação às demais. 

PEIXOTO (UFRRJ) acredita que o professor só tem condições de 

ensinar se ele pesquisa. Portanto. o ensino e a pesquisa, no seu entender. são 

indissociáveis. Mas percebe que a indissociabilidade da pesquisa com a extensão 

tem sido mais dificil de trabalhar pela necessidade de habilidade específica para 

extensionista que tem de ser atualizada no dia à dia. por todas as pressões dos 



meIos de comunicação de massa e de novas tecnologias Reconhece que há 

carência de profissionais de extensão e comunicação dentro das Universidades. e 

acrescente: "Não é que eles não existam. mas são poucos e frequentemente 

precisam se aperfeiçoar. Uma outra questão crítica neste aspécto. é a do 

profissional de extensão não ser. de modo geraL na academia. considerado um 

profissional de primeira linha, como o pesquisador. Estamos caminhando para 

uma mudança e temos investido fortemente aí." 

PEIXOTO ( UFRRJ) verifica que o ensino. e principalmente o ensino 

de graduação é o que está melhor contemplado e acrescenta: "o ensino de pós

graduação acompanha de perto os gmpos de pesquisa de excelência. Entretanto 

é muito dificil separar o ensino de pós-graduação do ensino de Graduação. A 

formação de um profissional já se inicia na graduação e aí ele já é encaminhado a 

bons cursos de pós-graduação. O professor que não atua bem na Graduação não 

atrai alunos para os projetos de seu departamento. já na iniciação científica ou 

nos programas de monitoria de disciplinas, sendo prejudicado e preJudicando o 

departamento tanto na Graduação como na pós-graduação e Pesquisa." Entende 

portanto. que haja uma uniformidade muito grande entre Ensino e Pesquisa, com 

a Extensão ainda em descompasso e diz que a luta é em direção à eqüidade pois 

as Universidades deveriam estar com o tripé no mesmo nível. 

MAGARÃO (UNI-RIO) afirma que se de um lado acha que a 

Universidade Pública é indispensável para o desenvolvimento de uma nação. é 

também forçado a reconhecer que uma Universidade é algo caro. Uma 

Universidade, no seu entender. é onerosa e tem que realmente comportar estes 
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três aspectos: ensino-pesquisa e e'<tensão No entanto_ tem dúvidas se deva 

comportar estas três atitudes da forma como têm sido conduzidas_ tão estanques 

Entende que o aluno deva ser a resultante destas três ações_ o fruto de tudo isso. 

Para FRAIZ JUNIOR (UFRRJ) as Universidades Federais 

Brasileiras têm muito que melhorar em relação à estas três funções e afirma que 

grande parte das Universidades já desenvolveu, em graus diferenciados_ o ensino 

e a pesquisa, que muitas vezes não está associada ao ensino de pós-graduação. 

Percebe porém, que falta a indissociabilidade entre estas funções, e que esta 

interação não se dá em plenitude mas é considerada fundamental e afirma que 

isto já é um ponto de consenso nas Universidades Federais onde a extensão é 

entendida como o laboratório para a pesquisa e para o ensino. 

Segundo VEIGA (UFRRJ) é perfeitamente possível conciliar estas 

três atividades desde que elas não sejam exigidas de cada docente e sim como 

um trabalho de grupo, um trabalho participativo onde cada um deixará aflorar 

sua tendência mais forte 

Para VEIGA (UFRRJ) a pesqUIsa é a atividade que se encontra 

melhor estruturada pois é tida como a base que sustenta tanto o ensino quanto a 

extensão e diz ser consenso geral que uma instituição universitária só atinge 

competência e qualidade quando sua base está constnlída na pesquisa_ aí o 

ensino e a extensão se projetam. 



Continuando VEIGA (UFR RJ) percebe que a extensão se encontra 

em terceiro plano mas não como uma condição estabelecida prévia e 

conscientemente e diz: " ela está assim pela própria evolução deste processo e 

entendo assim, sustentado em dois argumentos: a) ela requer característica" 

pessoais docentes que não são as contempladas na hora da seleção dos 

professores e sim a pesquisa e o ensino e isto, evidentemente teve influência na 

formação dos quadros docentes. b) as Universidades Federais estão distantes da 

sociedade como um todo e pouco atreladas ao Estado. Não foi cobrado delas. 

não foi mostrado a elas que esta relação Universidade/Sociedade via extensão é 

II 
essencial. Considera ainda, que atualmente as Universidades Federais Brasileiras 

perceberam e superaram estas duas limitações e caminham fortemente nesta área. 

Percebe também que: " o próprio governo, esporadicamente, demonstra 

interesses específicos, mas nunca para apoiar o que é de iniciativa das 

Instituições e sIm os seus projetos com facetas políticas, utilizando as 

Universidades para alcançar a sociedade." 

REZENDE (UFRRJ) referindo-se ao funcionamento das três 

atividades Wl Universidade de Edimburgo e de Glasgow na Inglaterra afirma que 

podem existir nas Universidades alguns professores que não se dediquem à 

pesquisa, que não tenham muito interesse peJa pesquisa, mas afirma que se este 

professor vive num ambiente , numa atmosfera de pesquisa, ele terá acesso às 

informações. exceto se ele não tiver vocação para professor. mas se tiver 

vocação para professor ele poderá dar boas aulas porque terá acesso ao material. 

à bibliografia, aos dados .. 
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Para REZENDE (UFRRJ) o departamento pode perfeitamente 

dividir estas tarefas e diz: "eu acho que aquele professor que tem uma aptidão 

maior para a pesquisa, deve ter mais tempo para a atividade de pesquisa, e 

aquele que tem aptidão para o ensino ou prefere fazer mais ensino, deve ter uma 

carga maior na lecionação, na atividade de sala de aula. Com isso, há um 

equilíbrio. O departamento pode eventualmente ter quem cuide ainda da 

extensão e assim o departamento se conduz bem. Agora, é lógico, o professor 

que dá aulas, tem que ser um bom professor, tem que ter aptidão de professor. 

tem que preparar suas aulas e não vir como aqueles que nós conhecemos muito 

bem, com aquelas fichinhas de 20 anos atrás, estando muitas vezes dentro de um 

departamento que faz pesquisa. Me desculpe, mas este é uma sobrecarga para o 

departamento, porque além de normalmente exigir que as cargas sejam iguais na 

hora de dividir as cargas, nós todos sabemos que ele só se beneficia, porque ele 

só dá sua aula, não faz pesquisa nenhuma nem extensão faz. Ora ... tudo isso que 

nós estamos discutindo na verdade é fruto da ausência de uma coisa fundamental 

dentro das Universidades Federais - que é a avaliação - essa é que é a verdade." 

Para ALVES (UFRJ) a indissociabilidade entre o ensino-pesquisa

extensão, va1 vanar de instituição para instituição. Para ele, essa 

indissociabilidade é um dogma do qual não abre mão pois pensa que nesta 

relação reside a própria sobrevivência da Universidade e entende que no 

momento em que se dissociar o ensino, da pesquisa e da extensão toda a 

capacidade de resistência das Universidades Federais Brasileiras estará 

fTagilizada. Conforme seu entendimento, em termos gerais, a atividade que se 

encontra melhor estruturada nas Universidades Federais Brasileiras é o ensino 
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embora ressalve que na UFRJ seJa a pesqUIsa. tendo em vi<;ta seu perfil 

científico. e acrescenta: "é isto que falta: conhecer o perfil de cada uma dessas 

Instituições" 

5. 

BRASILEIRAS 

As dificuldades encontradas neste relacionamento são bastante 

evidentes nas declarações que se seguem. 

F ARfA (UFF) considera esse relacionamento muito dificil pOIS as 

Universidades Federais Brasileiras não estão preparadas para demonstrar seu 

potencial que embora exista, se encontra paralisado pela situação de crise. 

SIL V A FILHO (UFF) verifica que existe uma dificuldade de 

relacionamento entre as Universidades Federais e o governo e que o governo 

atual parece propor uma co-gestão com as Universidades. Segundo ele, seria 
'-

um estilo rliferente de administrar onde o próprio governo deverá cobrar das 

Universidades maior vontade junto à comunidade de procurar recursos para que 

se possa fazer a manutenção das Universidades. No seu entender, o governo tem 

apertado muito os orçamentos das Universidades e os recursos se tomaram 

totalmente insuficientes ocasionando enormes dificuldades de planejamento. 

fazendo com que as Universidades Federais estejam sem condições de programar 

sua vida acadêmica e seu próprio futuro. Continuando, diz: "iniciamos o 

exercício de 1996 já discutindo um crédito suplementar. Até o momento não 
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obtivemos resposta do governo sobre este crédito, mas recebemos notícia de um 

corte de 20% no orçamento, um corte linear, para todas as Universidades 

Federais. Nossa preocupação, portanto, é muito grande Anteriormente. há um 

mês e meio atrás, recebemos também a notícia de um corte. na manutenção da 

Universidade. Este foi o primeiro corte. e a cada momento estamos vendo as 

dificuldades aumentarem" 

CRUZ (UFRRJ) discorrendo sobre esta relação diz perceber que o 

governo procura denegrir o servidor público, especialmente o das Universidades 

e acrescenta: "o governo nunca fala sobre o que a Universidade produz, só 

aponta o que ela não produz". Um governo sério teria que assumir que o País 

possui Universidades Federais e assumir estas Instituições" 

SOUZA (UFF) afirma que este sempre foi um relacionamento 

complicado e explica: "há uma grande queixa por parte das Universidades de 

que o governo não coloca na Universidade as verbas que deveria colocar e isso 

é verdade. Se analisarmos como são feitos os orçamentos da Universidades 

Federais, poderemos verificar que eles estão sempre bem aquém do que seria 

ideal. Por outro lado. há uma queixa muito freqüente do governo, bastante 

rreqüente do atual Ministro da Educação, de que ele é apenas o cara que paga as 

contas, não formula as políticas de educação e se sente bastante incomodado 

com isso. Eu acredito que sim, qualquer um se sentiria, porque neste aspecto de 

formulação das políticas as Universidades se declaram autônomas. E esse é um 

problema de dificil solução. Não vejo como se retirar a autonomia das 

Universidades, acho isto uma coisa perigosa mas acho que o governo deveria 



promover uma avaliação destas Instituições ... A cOIsa não pode correr 

assim ... Penso que se deveria fazer uma fiscalização das Universidades Federais. 

que não é feita" 

Para SOUZA (UFF) com relação a esta questão do relacionamento 

das Universidades Federais com o governo. as Universidades não estão livres de 

todas as mazelas que são características da sociedade brasileira e acrescenta: 

"percebemos que quando se tem um Reitor que tem um bom relacionamento 

pessoal com o Ministro da Educação, com as autoridades em Brasília. ele 

consegue verbas para sua Universidade. E quando o Reitor não tem esse trânsito 

as coisas ficam muito mais dificeis. Não deveria ser assim. mas tem acontecido 

assim. Este relacionamento nós deveríamos colocar em pratos mais limpos. quer 

dizer, explicitar essas relações." 

SOARES (UFF) verífica que existem contradições nesta relação e 

diz: "no repasse de verbas por exemplo. pois as verbas destinadas à manutenção 

das Universidades Federais são completamente ridículas. enquanto na pós

graduac,~ão essas verbas têm sido razoáveis. Parece que nós, dentro da mesma 

estrutura vivemos situações opostas, até como se a Graduação não fosse 

formadora da pós-graduação" 

Para SOARES (UFF), existe um planejamento global para privatizar 

as Universidades Federais mas existem dentro dos órgãos do próprio governo. 

pessoas que estão comprometidas com a Universidade Pública não somente 

como uma bandeira mas pelas próprias vivências, pelas suas vidas. pela 
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participação na pesqwsa e normalmente fazem parte de conselhos de órgãos 

como a (' APES e o CNPq e por isso_ muitas vezes_ conseguem realizar bons 

programas para as Universidades Federais Brasileiras. São pessoas que ainda 

acreditam no modelo da pesquisa de qualidade_ em suma_ seria um "escape" do 

planejamento geral. 

Ainda, confonne SOARES (UFF), se as verbas para as 

Universidades Federais Brasileiras continuarem minguando e minguando_ mesmo 
~ ~ 

que existam poucas pessoas para direcionar essas verbas, não vão haver mais 

verbas para serem direcionadas. No entanto, entende que existem privatizações 

de empresas estatais que poderiam e deveriam ser feitas para melhorar o sistema 

mas diz que o que não se pode fazer é generalizar porque acha que o que está 

havendo é uma generalização de tudo o que é estatal, como se tudo aquilo que 

fosse público tivesse que ser desobrigado. E acrescenta: "se o governo quer ter 

um Estado mínimo deveria ficar com a saúde, segurança e educação e não é isso 

que estamos vendo" 

SOARES (UFF) percebe que o governo no momento, encontra-se 

dividido e está se sustentando hoje, única e exclusivamente no plano real. no 

combate à inflação mas tudo indica que logo terão que baixar os Juros, a 

demanda vai crescer e a inflação provavelmente vai voltar de novo. Entende ser 

uma situação dificil e diz: " parece que o governo escolheu como vítima, como 

o grande culpado de todas as mazelas, o funcionalismo público, principalmente o 

das Universidades Federais". No seu entender o que o governo está fazendo é 

agudizar a crise destas Instituições 
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Para REZENDE (UFRRJ) esta relayão é dificil especialmente no que 

se refere à área financeira e as principais dificuldades são impostas pelas normas 

e pela legislação vigente e diz: "desde que entrei na Universidade ouço esta 

estória de que a Universidade tem que buscar dinheiro fora do âmbito do 

governo, que o governo não tem obrigação de sustentar as Universidades. 

Ótimo, mas se eu arranjar um cruzeiro, um real, eu tenho que preencher um 

QDS IS, mandar para o Ministério, para o Ministério mandar para o Congresso 

para o Congresso aprovar, para que então, eu possa gastar.. Imagme o que 

significa seguir esta burocracia ... Ora, se você estimula a Universidade a captar 

recursos, você tem que liberar a Universidade para gastar onde ela julgar mais 

necessário. " 

Sobre o assunto MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) diz que: 

"temos um empregador que parece não valorizar o trabalho que se realiza nas 

Universidades Federais Brasileiras; como se as Universidades Federais fossem 

algo incômodo, do qual o governo quer se desfazer." Continuando, acrescenta 

que as Uni~.rersidades Federais necessitam de apoio do governo pois não se pode 

pensar rigidamente as Universidades em termos de empresa, como se fossem um 

investimento que tem que dar lucro, pois a relação custo-beneficio destas 

Instituições é dificil de medir tendo em vista que a contribuição é tanto social, 

quanto cultural e científica e esta não pode ser medida como numa empresa. 

I'; Quadro Demonstrativo da Situação 
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MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) pensa que o governo deveria 

ter políticas mais claras de incentivo às Universidades Federais Brasileiras. 

porque, segundo diz: "sentimos que o governo está de sobreaviso, está de 

alerta em relação as Universidades Federais e não dá meios para que elas tenham 

o mínimo." Continuando, diz: "se o governo parte da premissa que a educação é 

uma obrigação essencial de qualquer governo, ele tem que proporcionar o 

mínimo indispensável, mas por outro lado, incentivando a captação de recursos 

por parte destas Instituições fora de seu âmbito." 

Para MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) uma intenção sincera 

de melhorar as Universidades Federais Brasileiras. seria desafiar cada uma a 

apresentar um projeto de longo prazo para o seu resgate, para a sua recuperação, 

com etapas e metas bem definidas, de modo que de tempos em tempos, elas 

pudessem ser verificadas, mas acrescenta: "não sei se o Governo quer o resgate 

das atuais Universidades Federais." 

MJ\GJ\RÃO (UNI-RIO) afirma que a Universidade pública e 

gratuita num país como o Brasil lhe parece inquestionável mas tudo indica que o 

atual governo não pense assim. Continuando, explica que uma série de dados 

mostram que o desenvolvimento de um país depende muito de seu quadro de 

Universidades. Há também, segundo ele, uma série de dados que mostram que o 

desenvolvimento de uma nação depende de Universidades absolutamente 

independentes do sistema que as envolve pOIS se forem dependentes deste 

sistema, seguramente serão carreadas para outros caminhos. Acrescenta que: "se 

o futuro dos EE. UU está comprometido com a diminuição de investimentos nas 



Universidades Americanas por parte do governo, se isto é verdade nos EEUU., 

seguramente no Brasil é muito mais." 
'-

Sobre o relacionamento governo-universidade, MAGARÃO (UNI-

RIO) vê o momento atual com muito pessimismo e diz que: "o governo federal 

e as Universidades Federais no Brasil não vêm se entendendo ultimamente ... o 

fhturo nos preocupa ... nós temos para 1996 um orçamento, no qual, não tivemos 

nenhuma participação. Este orçamento, seguramente não nos permitirá chegar à 

junho/julho ... Nos orçamentos dos governos passados, os reitores participavam, 

mas este ano, o orçamento foi feito num final de semana e encaminhado." 

Conforme MAGARÃO (UNI-RIO) a própria ANDIFES tem tido 

muita dificuldade no relacionamento com o governo. Segundo ele: "os 

expedientes encaminhados pela ANDIFES ao governo federal, não têm 

respostas em nenhum nível; o governo não dá absolutamente nenhuma resposta. 

E o pior é que tem havido atritos entre os Reitores e Senhor Ministro da 

Educação e alguns elementos de sua equipe, justamente porque não há diálogo. 

Nós, de um lado, colocando nossos problemas e do outro lado, o governo não 

nos respondendo. Evidente, que temos preocupação. Existe Universidade que já 

perdeu 300 docentes. Pergunto: - Como substituir esse pessoal? - Nenhuma 

resposta do governo federal. - Como enfrentar o futuro imediato com um 

orçamento como este que está aí? Nós estamos no final de março e União não 

tem orçamento aprovado ... a situação é preocupante ... é grave ... é muito grave". 
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MAGARÃO (UNI-RIO) verifica que há uma falta de posição por 

parte do governo. seria preciso que o governo respondesse a seguinte qut:."stão . 

"- A Universidade Pública Federal é de fundamental importância dentro do 

momento em que passa o Brasil, ou não é? A impressão que st:." tem é de qUE' 

não é". Segundo ele, as Universidades Federais estão sendo totalmente 

desvalorizadas, desapoiadas pelo atual governo. Afirma que o crescimento 

destas Instituições nos últimos 10 anos, mostra que elas estão caminhando no 

sentido certo e tem a impressão de que isto não foi bem entendido pelo governo 

federal. 

Sobre o assunto, FRAIZ JUNIOR (UFRRJ) percebe que não se tem 

um pensamento uniforme sobre a questão porque os governos em nosso país. 

possuem contornos muito distintos e acrescenta : "eu poderia dizer que em 

determinado momento, nestes últimos 10 anos, a Universidade Pública Federal 

foi mais bem aquinhoada porque houve um governo que percebeu em algum 

momento, a maior importância do ensino superior e em outros momentos, não." 

Mas de um modo geral, percebe que o relacionamento é dificil e afirma que o 

motivo pri.,('ipal é a falta de interlocutores capacitados dentro do governo para 

dialogar com a comunidade universitária. 

Para PEIXOTO (UFRRJ) este relacionamento se caracteriza por 

uma sucessão de momentos bons e ruins, e acrescenta: "nós temos a questão 

política das prioridades do governo que freqüentemente, não são as prioridades 

da Universidade e aí, nasce um descompasso muito grande". No seu entender, o 
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fazer ciência. a formação de recursos humanos não são tarefas curtas que possam 

acompanhar as prioridades de um governo 

PEIXOTO (UFRRJ) entende que o governo não tem atendido à" 

necessidades das Universidades Federais Brasileiras e esta seria a causa do 

grande descompasso existente. Afirma que o governo não tem atendido esta 

necessidade nem no desenvolvimento de uma política educacional nem quanto à 

questão de recursos e desabafa: "se nós tivéssemos na Universidade o recurso 

que precisamos, que nós merecemos principalmente, poderíamos usar muito 

melhor o nosso tempo e produzir muito mais. A Universidade. pelo seu próprio 

sistema, é parca em gastos. As despesas do governo com a Universidade são 

insignificantes quando comparadas com outros gastos e principalmente quando 

avaliados os ganhos na aplicação destes recursos. A Universidade tem a 

incumbência de produzir, organizar e difundir o conhecimento. Os professores, 

pesquisadores e técnicos muitas vezes não produzem o suficiente porque a falta 

de recursos é muito grande. Freqüentemente são desviados de seus afazeres para 

buscar recursos extra-muros. Um exemplo clássico é o do cientista de 

Universidade· Pública que investe grande parte do seu tempo em busca de 

recurso para a manutenção de seu laboratório, de sua equipe e seus estudantes. 

quando isto deveria ser feito pelo próprio sistema de Universidade Pública. Para 

conseguir os recursos, ele tem que ser "produtivo" pelos padrões internacionais 

A pós conseguir os recursos, e aplica-los . ele entra na fase de prestação de 

contas através de relatórios técnicos da pesqUIsa realizada e da aplicação 

financeira dos mesmos. O cientista brasileiro então, para sobreviver, tem que ter 

competência em campos variados. Desde a elaboração de hipóteses de trabalho 
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para emba~ar projetos, e para seus experimentos, à digitação e à edição dos 

projetos, a execução financeira de seu laboratório. e entre uma coisa e outra. 

fazer a essência de seu trabalho: orientar estudantes em vários níveis, ser um 

nucleador em seu laboratório, ter resultados satisfatórios de suas pesquisas e 

publicar muito. O "cientista louco" de gibis. certamente é um brasileiro. Muitas 

vezes ele desenvolve tarefas para as quais não está inteiramente preparado. 

porque não dispõe de recursos para contratar alguém para fazer... Acontece a 

mesma coisa em termos de apararelhagem. Trabalha-se muito na improvisação. 

uma improvisação que em dose pequena é salutar. porque ela desenvolve a 

criatividade mas que freqüentemente inviabiliza algumas atividades 

Reconhecidamente a Universidade merece muito mais. 

PEIXOTO (UFRRJ) também afirma que a relação Governo -

Universidades Federais no Brasil, do ponto de vista político, também não satisfaz 

e diz que: "há poucas histórias de ação discutida e continuada entre Governo e 

Universidade. " 

VEIGA (UFRRJ) percebe que há uma descontinuidade entre o 

objetivo de uma Instituição Universitária e o do Governo na forma que o País 

adotou após os governos militares e acrescenta: "os governos vivem no curto 

prazo, dentro do prazo de suas gestões, e as Instituições Universitárias só são 

viáveis, só cumprem sua missão se pensarem do médio para o longo prazo" 

Portanto, segundo ele, há um descompasso muito grande de interesses, de 

perspectivas, de visão de mundo e de funções e continuando diz: "o que o 

Estado entende como função das Universidades Federais, certamente no 



momento atual. no contexto político. social e econômico que o País vIve. 

dificilmente será o mesmo que ·~f,tas Instituições Mas vejo que o governo 

reconhece que em nome da sociedade, ele deva ter poderes sobre o fi.Jturo dessas 

Instituições. Acho que o governo reage contra essa tentativa de autonomia rIem'! 

que as Universidades Federais pretendem. A experiência mostra que os 

governos Sarney, Collor, ltamar e agora, o governo Fernando Henrique, reagem 

confrontando, batendo de frente, até com intimidações tipo redução de verbas, 

redução de apoio, imposição de linhas de atuação que serão contempladas e 

vetadas, premiadas de acordo com o interesse do governo e não das 

Instituições. E também percebo que quando há um vínculo pessoal de quem é 

governo com uma determinada Instituição ou com várias delas, eles contornam 

todas as arestas e trabalham no paralelo, apoiam, chegam mais perto dessas 

Instituições de outras formas que não as comuns." 

VEIGA (UFRRJ) percebe também que: "no dia em que o governo 

realmente representar a sociedade como um todo, no dia que houver uma 

estabilidade política e institucional muito forte, certamente quem estiver 

ocupando f"'\te poder vai saber o que a sociedade pretende das Universidades 

Federais e aí a situação ficará bem mais simples de ser conduzida." 

PREIS ( UFF) diz que esta relação sempre foi uma relação não muito 

fácil. As expectativas do governo e as carências das Universidades Federais 

Brasileiras sempre se acentuaram muito. De um lado, segundo ela, o governo 

querendo direcionar as ações das Universidades Federais e por outro, as 

Universidades sempre buscando seus próprios caminhos. No seu entender, o 
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diálogo nunca foi fácil mas em cel10s momentos isto ocorreu de uma maneira 

mais amena. especialmente quando estava no governo alguém da área Portanto. 

segundo PRElS (UFF) sempre dependeu muito dos interlocutores. tanto por 

parte do governo quanto das Universidades Mas percebe. que hoje a relação ~ 

mais dificil pois afirma que praticamente não está havendo diálogo. 

PRETS (UFF) entende que existe um modelo. onde se calca toda a 

estmtura governamental. e a dificuldade consiste na adequação das 

Universidades Federais Brasileiras à este modelo Este modelo parece se calcar 

bastante no aspecto quantitativo. o que vem causando um constrangimento por 

parte das Universidades Federias. pois elas sabem muito hem que não se rode 

dimensionar quantitativamente todas as ações de uma Universidade. Segundo 

ela. a ação de extensão, por exemplo. é muito dificil de ser mensurada e no seu 

entender. a Universidade Federal está reduzida hoje pelo governo à um modelo 

matemático. 

ALVES (UFRJ) percebe que esta relação nos últimos dois anos tem 

sido muito mim e diz: "estamos detectando aqui na UFRJ um fenômeno muito 

preocupante: uma super valorização de São Paulo, como se o governo estivesse 

interessado em criar um centro de excelência em São Paulo e o resto do país vir 

à reboque deste centro de excelência. Transformar as Universidades tora de São 

Paulo em meros escolões reprodutores e deixar a do crescimento na 

Universidade de São Paulo ou com o gmpo paulista, porque o governo pertence 

a este gmpo paulista, a este eixo USP-UNICAMP". Continuando. verifica que 

está existindo uma evasão de professores para este eixo e que se detecta um 



movimento capitaneado pelo Ministro da Educação de prestígio às Universidades 

Paulistas considerando as outras mera periferia. ALVES (UFRJ) conclui que se 

isso se configura~ a situação ficará muito dificil.) e que é preciso que a 

comunidade acadêmica desperte para isso 

FERNANDES (UFRRJ) afirma que, com relação ao assunto, 

existem duas posições conflitantes, diametralmente opostas. Segundo ele. 

algumas pessoas afirmam que o governo possui um projeto pronto e acabado 

para as Universidades Federais Brasileiras que será implantado: e há um outro 

gmpo que acha que o governo só possui algumas idéias gerais mas não possui o 

projeto concluído. 

Analisando o atual governo FERNANDES (UFRRJ) diz que: " a 

primeira coisa importante para analisarmos o governo Fernando Henrique na 

área da educação, é entender que esta área foi fortemente influenciada pelo 

pessoal de São Paulo" Segundo ele. " este pessoal trouxe para o MEC uma 

visão "míope" , "caolha", enxergando o sistema universitário federal como o 

sistema es!::'hTal de São Paulo" 

Continuando, FERNANDES (UFRRJ) explica que: "quando o 

governo federal percebeu que o custo de manutenção do sistema federal de 

ensino superior no Brasil é muito alto, ( e é mesmo muito alto, são milhões de 

dólares para manter) ele tomou a primeira decisão baseada numa visão 

panorâmica do sistema. Decidiu que não dava para manter em todo o País um 

sistema de universidade de pesquisa ( como nós achamos que deve ser mantido) 
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e tomou a opção de manter centros de excelência e transformar o resto em 

escolas superiores para formação de técnicos." Conforme seu entendimento, o 

erro mais grave cometido pelo governo federal foi partir para a desqualificação 

do sistema ao invés de optar pelo diálogo. 

Para GOMES (UFRJ) enquanto perdurar a filosofia de que as 

Universidades Paulistas é que funcionam e as outras não, as Universidades 

Federais ficarão impotentes para uma reação e acrescenta: "nós abrimos os 

jornais e estamos vendo constantemente a divulgação de cOIsas feitas pelas 

Universidades Paulistas que nós já fizemos há vários anos". 

Mas GOMES (UFRJ) diz que de um modo geral este relacionamento 

vana de Universidade para Universidade e é variável porque depende das 

posições políticas dos dirigentes dos dois lados e, segundo ele. isso é uma coisa 

que precisa ser considerada, acrescentando: "por ausência de uma definição 

clara do papel da missão da Universidade no Brasil, por ausência de uma Lei de 

financiamento, o relacionamento Universidade-Governo é perverso, porque os 

governos hi.;;toricamente, acabam sempre por beneficiar as Universidades mais 

próximas deles, e isto acontece porque não existe uma lei de financiamento. 

Conforme PTNGUELU ROSA (UFRJ) deve haver uma inspeção 

permanente por parte governo para verificar o funcionamento não só das 

Universidades Federais mas de todos os orgãos do governo. Acrescenta que: 

"cabe ao governo inspecionar, ver se funciona, colher opiniões, ir atrás do que 

está errado para corrigir" 
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Segundo PTNGUELLI ROSA (UFRJ): " o pior desse governo é que 

o Ministro da própria administração é um desorganizador, um avacalhador. ele 

tinha que estar por aí cobrando... Falta gente séria no comando. Falta governo. 

O Brasil não tem governo. Não tem Ministério, não tem nada. Tudo é lima 

bagunça e a Universidade reflete tudo isso. Acho que caberia mais rigor. O que 

falta é administração pública no bom sentido da palavra" 

6. RELAÇÃO llNIVERSII);\DE- SOCIED/\IH: 

Sobre esta temática as opiniões evidenciam a complexidade do 

relacionamento que se dá em vários níveis e através de vários segmentos da 

sociedade. 

PINGUELLI ROSA (UFRJ) discorrendo sobre a temática afirma 

que a Universidade não é uma coisa homogênea e diz: "pessoas têm idéias 

diferentes, existem professores com todas as tendências possíveis; visões de 

mundo difc:t'otes. E é bom que seja assim a Universidade. A sociedade por sua 

vez, tem seus problemas: o desemprego, a pobreza e há tanta coisa para ser 

resolvida numa sociedade desigual como a nossa e a Universidade está dentro 

disso tudo. Ela não é um lugar que possa ser privilegiado, como um mosteiro ou 

convento. Ela tem que estar ligada ao mundo mas existem prioridades maiores 

para as pessoas que vivem à margem da sociedade e a questão da Universidade 

nem sempre é bem compreendida" 
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Segundo PINGUELLl ROSA (UFRJ) a luta da Universidade é real 

e a relação com a sociedade deve ser buscada mas é preciso olhar bem quais são 

essas condições, porque as condições que existem no Brasil colocam a questão 

sobre as Universidades como uma das questões. dentre as muitas. 

Para PEIXOTO (UFRRJ) o desvinculamento das Universidades 

Federais com a sociedade não é uma verdade completa, ao contrário. considera 

esse relacionamento muito salutar e afirma que a Universidade Pública é o setor 

no qual. a sociedade deposita muita confiança. 

Quanto ao relacionamento das Universidades Federais com o Setor 

Produtivo do País, PEIXOTO (UFRRJ) afirma que: "o setor produtivo está 

dentro da Universidade de diversas maneiras. Os cursos de pós-graduação 

formam um enorme contingente de pessoas para as empresas, desenvolvem 

técnicas e métodos que são repassados à sociedade através deste setor, num 

relacionamento muito interessante. No entanto, é importante reconhecer que a 

Universidade tem seu método e sua linguagem." 

Da mesma forma, SILVA FILHO (UFF) também entende que as 

Universidades Federais prestam trabalhos importantes à sociedade embora estes 

trabalhos não sejam devidamente divulgados. - ~ 

GOMES (UFRJ) sintetiza a questão dizendo: "basta visitar a Feira 

Rio Negócios lá no Rio Centro que iremos encontrar as Universidades Federais 
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todas representadas com projetos de tecnologia dos maIs interessantes. de 

altíssima repercussão social". 

ORTEGA (UFRJ) sobre o assunto. diz: "acompanhei ao longo dos 

últimos 10 anos. uma concepção nova de extensão no Brasil. como se as 

Universidades ao invés de se preocuparem apenas indiretamente com a 

sociedade tivessem que ter uma preocupação mais direta com a mesma. Então 

proliferaram cursos de extensão de curta duração que qualquer um pode fazer e 

assistências à comunidades carentes. Eu acho que isto tem a sua razão de ser mas 

não acho que é aí que se localiza a relação mais importante entre a Universidade 

e a Sociedade. A relação mais importante é naquilo que ela tem de especial. e o 

que ela tem de especial é o conhecimento. é a ampliação dos horizontes deste 

conhecimento e a formação do cidadão seja para fins práticos, para trabalhar na 

vida prática ou para se integrar na comunidade científica, artística, cultural e 

desenvolver a sociedade brasileira. E neste sentido as Universidades Federais têm 

já uma relação muito grande com a sociedade, eu poderia citar muitos exemplos 

aqui na UFRJ na área de petróleo. na área de doenças como a AIDS, na área de 

geração e distribuição de energia e além disso forma contingentes profissionais 

que são os melhores classificados em qualquer concurso que exista .. então, eu 

acho que as Universidades Federais estão cumprindo seu principal papel e têm 

uma relação que eu considero normal com a sociedade. Agora, essa outra, que 

eu considero de assistencialismo, eu ainda preciso ser convencido de sua 

importância especial. Não sei se isto poderia evoluir para uma atuação 

importante na comunidade, mas para tanto, seria necessário ter financiamento e 
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não tem. então. na base apenas da solidariedade e ajuda. eu acredito que esta 

influência direta é muito limitada. " 

ORTEGA (UFRJ) não acredita no relacionamento das 

Universidades Federais Brasileiras com o setor produtivo e diz: "eu não vejo 

muito futuro nisso, porque em toda a história do Brasil, essas empresas que na 

Alemanha financiam mais de 60% da pesquisa, aqui não passaram de 0.°10. As 

grandes empresas estrangeiras, que são as que têm dinheiro no Brasil, elas 

aplicam em pesquisa e em ensino lá, nos países de ongem" Continuando. 

acrescenta: "no Brasil, o Professor Moysés Nussennswein que era da pue e 

agora se integrou a UFRJ e que tem amplo conhecimento sobre o assunto. fez 

um levantamento e verificou que a percentagem de pesquisas que são financiadas 

por conta de convênios com a empresa privada no Brasil, é ridícula e sempre foi, 

não é só agora. Mesmo no passado é algo em torno de 0,0% para escapar do 

Imposto de Renda, enquanto que no Japão, na Inglaterra, na Alemanha, na 

Holanda as empresas gastam fortunas incalculáveis e mais de 50% do 

financiamento das Universidades é feito pelas empresas privadas. É claro que aí 

existe uma organização para este "support". a relação é institucionalizada, é 

fomentada. é organizada pelo governo e funciona muito bem. Agora, a política 

do atual governo é cortar dinheiro para fazer caixa. Então quando ele fala assim: 

- seria tão bom se as Universidades Federais arranjassem dinheiro em qualquer 

lugar e não precisássemos gastar tanto dinheiro com a folha de pagamento das 

Universidades que dilapidam o erário público ... Agora, nos outros países há 

realmente uma grande participação do setor produtivo mas há também uma 

grande participação do Estado." 
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SOUZA (UFF) entende que as Universidades Federais Brasileiras 

possuem uma inserção social culturalmente estabelecida que é a formação dos 

alunos e consequentemente, a formação da elite pensante brasileira, e diz: 

"apenas isso já justificaria a existência da Universidade." Verifica também que as 

Universidades Federais têm outra inserção social profunda no desenvolvimento 

da pesquisa cuja importância a sociedade brasileira ainda não percebeu mas que 

se refere ao desenvolvimento do País e acrescenta: "se ela fizesse só isto. no 

meu entender, também já se justificaria sua existência." 

SOUZA (UFF), ainda discorrendo sobre a questão, afirma que: " não 

se pode incorrer no erro, como eu vi acontecer em algumas Universidades de sair 

a cata de algumas tarefas que justifiquem sua inserção social. Então, você via 

pessoas, sei lá, nos cursos de psicologia por exemplo, tentando fazer uma 

atividade assistencial. Você via pessoas nos cursos de engenharia, por exemplo, 

tentando fazer um relacionamento qualquer que fosse com indústrias. Então eu 

ficava pensando se a Escola de Música não ia montar uma bandinha para tocar 

em aniversários ... quer dizer, não é por aí. Devemos ampliar essa inserção das 

Universidades Federais na sociedade mas isto tem que ser feito sempre sem se 

perder de vista a destinação principal da Universidade. Isto não pode ser feito em 

detrimento da formação de seus estudantes, em detrimento de todas as suas 

atividades de pesquisa. Nós temos que fazer isso principalmente para que nossos 

estudantes tenham contato coma a realidade, para que eles possam perceber e 

absorver qual é o real problema nacional. Agora, não é problema da 

Universidade promover a saúde psicológica e mental da população brasileira, 
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isso tem que ser feito por outro caminho. Da mesma forma. os nossos hospitais. 

deveriam ser "hospitais-escola" e não como acontece com o Antônio Pedro que 

é o único hospital de emergência de grande porte na cidade, onde tudo o que 

acontece na área médica da cidade e nos arredores acaba desembocando nele I;' 

isto. evidentemente estorva o papel deste hospital enquanto "hospital-escola". 

Estas distorções é que devem ser evitadas. O papel da Universidade não é dar 

assistência médica à população, isto ela faz enquanto prepara seus estudantes 

para depois poderem fazer isso com eficiência nos hospitais da rede pública ou 

privada, nas clínicas, seja lá onde for ... " 

MAGARÃO (UNI-RIO) não percebe nenhuma reação da sociedade 

brasileira com relação ao problema vivido pelas Universidades Federais. e atribui 

a isto a um problema da nossa cultura. Afirma que : "nós brasileiros, não 

reagimos, não temos o hábito de brigar pelas coisas do nosso interesse. Por um 

problema cultural, baixamos a cabeça e deixamos que se ponha abaixo um 

hospital. que se abandone uma grande obra. que não se valorize uma grande 

pessoa... me lembro do governo Collor que interferiu na nossa propriedade, 

interferiu nos nossos recursos e nós não fomos capazes de reagir " 

MAGARÃO (UNI-RIO) considera que as Universidades Federais 

Brasileiras precisam mudar seus perfis. precisam ser mais abertas e se 

relacionarem com o setor produtivo. vender seus projetos e por conta disso 

remunerar melhor seus professores e devem ter liberdade para ISSO Mas. 

segundo ele, em hipótese alguma as Universidades Federais podem abrir mão da 

ajuda financeira do governo. 
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MAGARÃO (UNI-RIO) no entanto, entende que as Universidades 

Federais começam a reagir através da atividade de extensão que está tomando 

um maior vulto dentro destas Instituições .. Segundo ele, o fórum de pro-reitores 

de extensão vem demonstrando um bom desempenho e percebe que já há uma 

consciência por parte do corpo docente e dos pesquisadores de que as 

Universidades Federais precisam desta relação com a sociedade. Para ele, tudo 

indica que este contato maior com a realidade vai dar as Universidades Federais 

um pouco mais do sentido crítico que elas precisam ter. 

AL VES (UFRJ) percebe que este relacionamento é muito tímido e 

diz: "a população em geral, não tem idéia para que serve uma Universidade. No 

imaginário social brasileiro a Universidade é uma área de excelência e de 

privilégios, que não contribui em nada para o cotidiano do brasileiro. A 

sociedade brasileira não tem uma percepção nem a favor nem contra, ela é 

absolutamente indiferente a idéia de Universidades. Não sabe bem o que é isso. 

Havendo ou não havendo, para ela é irrelevante. A classe mais ilustrada, egressa 

da Universidade tem conhecimento da Instituição mas não possui a cultura do 

vínculo e não se sente pertencente à Universidade". 

Para ALVES (UFRJ ) a inserção das Universidades Federais na 

sociedade é frágil como é frágil a inserção da maioria das instituições na 

sociedade civil brasileira mas ele percebe que esta situação está se alterando e já 

há um perfil melhor em alguns estamentos sociais e diz: "nos últimos 20 anos, a 

sociedade brasileira se sofisticou, sobretudo no Sudeste. Em algumas cidades do 

147 



interior a inserção da Universidade Federal e maIor. No caso das mega 

sociedades essa relação é mais complexa. 

LENZ (UNI-RIO) entende que as Universidades Federais Brasileiras 

não estão distanciadas da sociedade mas ainda não estão devidamente afinadas 

com elas. Para ele. as Universidades Federais estão agora despertando para a 

questão social, para a necessidade de ser muito mais útil à sociedade e entende 

que: "quando as Universidades Federais começarem a cumprir este papel, e já 

estão começando, o perfil dessas Universidades vai ser outro e vai ser aplaudido 

pela sociedade brasileira". 

LENZ (UNI-RIO) defende o relacionamento das Universidades 

Federais com o setor produtivo através de convênios e parcerias, possibilitando 

que as Universidades gerem uma receita, embora considere que as Universidades 

Federais jamais poderão se manter num nível excelente. exclusivamente com 

recursos gerados através deste mecanismo. Acrescenta que as Universidades 

Federais Brasileiras estão realizando um esforço muito grande para se 

aproximarem dos desejos e daquilo que a sociedade espera. 

FARIA (UFF) considera que as Universidades Federais Brasileiras 

ainda estão encasteladas sem conhecer os anseios da sociedade. 

CRUZ (UFRRJ) considera que este relacionamento não existe. 

Afirma que a atividade de extensão é ainda muito pequena e que a primeira 

pergunta que deveria ser feita com relação a esta questão é: "- qual é a 
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expectativa da sociedade com relação às Universidades Federais Brasileiras? E 

acrescenta: "Nós ainda não conhecemos esta resposta". Segundo ele, a sociedade 

hoje tem uma imagem distorcida das Universidades Federais porque o governo, 

há anos, há décadas, vem pregando que as Universidades não prestam, não 

produzem, o que afirma não ser verdade. 

Segundo MENDONÇA DE PAULA (UNT-RIO) as Universidades 

Federais se perderam por causa de uma certa arrogância acadêmica que se recusa 

a reconhecer que o próprio contexto onde atuam tem subsídios importantes para 

toma-Ias melhor. Para ele, o acadêmico, principalmente o de níveis mais 

elevados, é um pouco auto suficiente, um pouco arrogante e isto impede este 

diálogo com a sociedade. Por outro lado, percebe que já há uma imagem 

difundida, uma imagem de descrédito, que está sendo trabalhada de forma sub

reptícia, em relação às Universidades Federais Brasileiras. Entende também que 

as Universidades Federais se isolaram um pouco da sociedade e por este motivo 

a sociedade olha com descrédito para estas Instituições. Concluindo, diz: "parece 

que há forças atuando para nos separar e poucas para nos ligar ao que a 

sociedade pretende, que afinal, é a nossa razão de ser." 

REZENDE (UFRRJ) percebe que a sociedade brasileira 

simplesmente ignora as Universidades Federais e que existe uma necessidade 

urgente de interação. No entanto, apontando as dificuldades para a realização 

desta interação, diz: "os professores das Universidades Federais não estão ainda 

num nível de estágio que sensibilize a sociedade e não têm o que mostrar. Só 

vamos sensibilizar a sociedade quando tivermos atrativos para ela. Se a 
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Universidade é competente em sua área, as pessoas vão procura-Ia. E esta é uma 

avaliação que embora não exista formalmente, é feita" 

Quanto a interação com o setor produtivo, REZENDE (UFRRJ) diz: 

"elas têm mesmo é que se aproximar do setor produtivo porque se as coisas 

continuarem como estão, e elas não fizerem isso, irão desaparecer. " E considera 

perfeitamente possível este relacionamento desde que a associação beneficie os 

dois lados. 

FRAIZ JUNIOR (UFRRJ) entende que a referência das 

Universidades Federais Brasileiras é o sentido social e por isso, sua relevância é 

maior. Acrescenta que : "existem sociedades humanas sem universidades mas 

não existem universidades sem sociedade e enfatiza que "a sociedade brasileira 

precisa e muito de Universidades Públicas." 

Para FRAIZ JUNIOR (UFRRJ) o problema todo com relação a este 

assunto, está contido num certo imediatismo do setor produtivo que acredita que 

a Universidade tenha que dar pacotes já prontos de algo que deva ser aplicado 

para que o setor produtivo possa obter lucro, o que em última análise, é o que 

determina o desenvolvimento do setor produtivo. No entanto, conforme sua 

percepção, isto não é uma verdade para as Universidades Federais, pois esta 

postura não faz parte de sua natureza, porque o lucro no ambiente universitário é 

o lucro social. 
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FRAIZ JUNIOR (lJFRRJ) ressalta outro aspecto importante no 

relacionamento da Universidade com a sociedade, que é o fato da Universidade 

sempre conseguir ver mais além, citando uma expressão francesa, diz que: "a 

Universidade está sempre "avant le lettre"16, sinalizando também o que é ruim 

para a sociedade, o que muitas vezes, contraria o setor produtivo. 

VEIGA (UFRRJ) percebe que a sociedade como um todo está 

bastante distante do contexto universitário. Para ele, não há uma identidade 

maior, uma percepção por parte da sociedade do que sejam as Universidades 

Federias Brasileiras e do que elas poderiam proporcionar a sociedade. Vê esta 

relação segmentada através das classes sociais e descreve: "eu diria que a elite do 

país está indiferente às Universidades Federais Brasileiras porque tem 

possibilidades de solução de seus problemas, de alcançar suas expectativas indo 

para as instituições particulares ou indo para outros países. Vejo que as classes 

menos favorecidas, de renda mais baixa, desconhecem-nas completamente e 

quando estão mais próximas delas fisicamente manifestam curiosidade sobre as 

mesmas mas os que estão mais longe, desconhecem. Portanto, o impacto das 

Universidades sobre a sociedade se dá sobre a classe média, esta sabe que as 

Universidades Federais Brasileiras existem, sabe que elas podem proporcionar 

uma mobilidade social rápida para seus descendentes, sabe da sua função de 

qualificar para o exercício profissional e nos últimos anos, vejo que ela tem se 

decepcionado muito ... penso que hoje, a classe média questiona fortemente os 

recursos que os governos têm deslocado para as Universidades Federais, embora 

i ,; expressão francesa que sigtúíica estar na vanguarda . 
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estes tenham sido reduzidos. Esta classe questiona especialmente a contrapartida 

dos gastos que são feitos e pergunta: 

- será que vão ficar formando nossos filhos e estes vão continuar sem 

possibilidade de empregos. sem possibilidade de melhorar de vida?" 

VEIGA (UFRRJ) considera que no contexto atual. político e 

econômico, é essencial que as Universidades Federais Brasileiras se aproximem 

da iniciativa privada, não como um complemento para superar as falhas do 

orçamento que não satisfaz mas sim, como uma forma de manter uma ligação 

direta com a sociedade, o que considera indispensável para a sobrevivência 

destas Instituições, e acrescenta que parte do orçamento público advém dessas 

empresas particulares. Mas alerta, que neste relacionamento as Universidades 

Federais não podem perder de vista seu sentido mais amplo. 

PREIS (UFF) acredita que as Universidades Federais revigorarão seu 

modelo, através do relacionamento com a sociedade. Segundo percebe, a área 

de extensão começa a ganhar vulto e importância e é preciso que se compreenda 

que em termos de prazos, a comunidade recebe o que investe na Universidade 

da seguinte forma: no que se refere à pesquisa, à longo prazo, no que se refere 

ao ensino, a médio prazo, no que se refere à extensão, à curto prazo. 
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7. ENSINO SUPERIOR PÚBLICO E PRIVADO 

Para LEITE (UNI-RIO) no que se refere ao nível pedagógico, não 

existe muita diferença entre o ensino superior público e privado e acrescenta: 

"até porque o docente é daqui e é de lá" . Quanto ao nível financeiro, percebe 

que as Universidades Privadas estão em situação bem melhor. 

ORTEGA (UFRJ) observa que as Universidades Privadas no Brasil 

encontram-se numa decadência muito mais rápida que as Universidades 

Públicas e diz que elas nunca mostraram muito a que vieram. Acrescenta que a 

produção científica das Universidades Federais é incomparavelmente maior. 

Percebe que as Universidades Privadas visam única e exclusivamente o lucro e 

não têm planos ou projetos de pesquisa e acrescenta: "eu já dei aulas em 

Universidades Privadas a pedido de amigos meus e sei que eles querem é 

diminuir os custos, pagam uma "mixaria" e não dão condições para o 

desenvolvimento de uma carreira. Estão interessados na relação direta cliente

universidade, visando o lucro, e na verdade, eles nem têm tido lucro porque os 

salários dos brasileiros são muito baixos e estes não conseguem manter seus 

filhos em Universidades Privadas." 

MAGARÃO (UNI-RIO) embora se declare um homem que acredita 

na iniciativa privada, entende que a Universidade Privada não irá investir em 

pesquisa pois o sentido social que as Universidades Federais precisam preservar 

não é o sentido social que preocupa a iniciativa privada. Segundo ele, num país 

pobre como o nosso, onde precisamos fazer quadros, quadros dirigentes, temos 

que formar cidadãos críticos e seguramente só as Universidades Públicas e 

algumas privadas, podem levar a cabo este empreendimento. Acrescenta: " as 
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Universidades Privadas, mesmo as boas Universidades Privadas entre nós, estão 

muito longe de desempenhar este papel". 

Para MAGARÃO (UNI-RIO) algumas Universidades Privadas estão 

preocupadas apenas com o lucro, em repassar o conhecimento apenas em sala de 

aula e sabe-se que as novas metodologias preconizam o ensino de uma outra 

forma. Continuando, diz: " laboratório é caro ... corpo docente qualificado é 

caro. É preciso investir e isso diminui sobremaneira o lucro que essas 

Universidades têm ou desejam ter" 

SOARES (UFF) afirma que embora esteja havendo um crescimento 

muito grande de Instituições Privadas de Ensino Superior no Brasil, poucas são 

as Universidades Privadas que desenvolvem um trabalho que pode ser 

classificado como sendo o de uma Universidade, isto é: onde exista ensino

pesquisa e extensão. No seu entender, as Universidades Privadas, ao contrário 

das Públicas, raramente investem em pesquisa e raríssimas vezes se vê trabalhos 

de pesquisa publicados por elas ou formação de alunos para pesquisa. 

SOARES (UFF) afirma que 90% dos trabalhos de pesqUIsa 

publicados no Brasil, derivam das Universidades Públicas e a rede privada jamais 

poderá substituir a rede pública de ensino superior simplesmente pelo fato de que 

elas não têm investido dinheiro em pesquisa e extensão. 

PEIXOTO (UFRRJ) afirma que a diferença mais óbvia à sociedade, 

entre esses dois tipos de Instituição, é o pagamento que a família ou o próprio 
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trabalhador faz, e acrescenta: "isso é um divisor grande. Quando se estuda numa 

Universidade Pública, não há uma cobrança forte no sentido da conclusão do 

curso, mas na consolidação do conhecimento, no amadurecimento profissional e 

do cidadão. Numa Universidade Particular, de modo geral o cmso é feito no 

menor espaço de tempo, muitas vezes em detrimento da aprendizagem" 

Continuando, diz: "as Universidades Particulares podem ser separadas em dois 

grupos: as particulares de aula e as particulares completas, Universidades que 

pesquisam e ensinam. As últimas se aproximam das públicas, na questão da 

vinculação do professor à Universidade em tempo integral, na manutenção de 

atividades de pesquisa e de extensão. Na Universidade Pública a maior parte do 

corpo docente e técnico e também do alunado vive a Universidade em tempo 

integral. Assim o alunado vive o dia à dia dos laboratórios, das áreas de campo, 

detecta os problemas e aponta soluções. O alunado não só acompanha a 

produção, a organização e a difusão do conhecimento como integra equipes de 

trabalho. Outra diferença fundamental é que na Universidade Pública o 

estudante convive com profissionais de diversas áreas, é levado a situações de 

confronto com os diversos campos da ciência e a expor suas idéias em diferentes 

foros. Esta convivência possibilita uma formação mais global. Assim a 

Universidade Pública Brasileira forma um cidadão" 

LENZ (UNI-RIO) com 16 anos de experiência em Universidade 

Privada, afirma que a grande diferença entre o ensino superior público e privado 

é a agilidade que possuem as Universidades Privadas em diversos aspectos. Para 

ele, a burocracia das Universidades Federais Brasileiras é muito grande. 
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MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) tamhém com expE'riência no 

setor privado. afirma que a primE'ira difE'rença significativa é o fat!) das 

Universidades Privadas adotarem técnicas gerenciais de gestão como condição 

de sua sohrevivência e progresso e as Universidades Fedrrais relutarE'm 111 

adoção dessas técnicas. Percehe qUE' as Universidades Federais são refratárias 

aos métodos de gestão. Segundo ele, não há uma preocupação com uma visão 

estratégica de longo prazo e alguns problemas que estas Instituições estão 

vivendo, só poderão ser superados no longo prazo. Mas, entende que para 

supera-los daqui a 10 ou 15 anos. tem-se que formular hoje as estratégias 

necessárias. 

MENDONÇA DE PAULA observa ainda, que por parte das 

Universidades Federais Brasileiras. não existe uma cultura organizacional que 

privilegie a obtenção de resultados de qualidade. Há uma cultura que tende a 

favorecer este ou aquele gntpO mas não a de resgatar essa imagem da 

Universidade, que no seu entender. deveria ser obsessivamente perseguida pelas 

próprias Universidades Federais. Para ele, nas Universidades Particulares, o 

indivíduo <::~ destaca por aquilo que produz. não pelo que pensa e acrescenta: 

"não adianta pensar muito e não oferecer resultados concretos. Não temos muito 

a idéia de marketing ... " E acrescenta que nas Universidades Públicas não há 

um apelo a racionalidade administrativa e afirma: "parece que vivemos muito do 

dia à dia. da improvisação, do tirocínio, do talento. da imaginação, nos 

hahituamos muito pouco a pensar de forma objetiva com as ferramentas que a 

moderna administração oferece para redirecionar a Universidade. A 
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Universidade Pública está muito indiferente a essa evolução dos métodos de 

gestão." 

Para FRAIZ JUNIOR (UFRRJ) uma sociedade democrática possui 

espaço para todos os tipos de iniciativa no âmbito da transmissão de 

conhecimentos e da produção de conhecimentos. Pensa que só um tipo de 

instituição de ensino superior, não seria capaz de dar conta disso. E acrescenta 

que o investimento em pesquisa básica. em pesquisa que ainda não foi aplicada. 

é um investimento altíssimo e só o Estado. reconhecendo a importância do papel 

dessa missão que a Universidade Pública tem. poderá financiar. A Universidade 

privada, no seu entender. não o faz 

Continuando, FRAIZ JUNIOR (UFRRJ) afinna que a pesquisa feita 

pela Universidade Privada é de aplicação imediata, que pode ser imediatamente 

absorvida pelo setor produtivo e evidentemente está embutida no lucro do setor 

produtivo a despesa que ele teve com aquele tipo de pesquisa. 

FRArz JUNIOR (UFRRJ) percebe outra diferença. Segundo ele, na 

Universidade Pública se democratiza o acesso à cultura, à ciência e à tecnologia, 

coisa que. confonne sua visão, a Universidade Privada não pode permitir porque 

necessariamente o ensino é muito caro e acrescenta: "nas condições da sociedade 

brasileira hoje, uma parcela muito pequena teria condições de pagar um ensino 

de qualidade, como é o caso das Universidades Americanas, só que lá a 

sociedade é muito mais rica e este não é o nosso caso. Isto eliminaria as 

oportunidades que uma sociedade como a nossa precisa ter para dar cultura, 
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conhecimento à parcela" cada ve7 maiores da sociedade. E há ainda uma outra 

questão que é o compromisso que as Universidades Federais têm com (1 

sociedade. mas não com a sociedade produtiva e sim com a sociedade excluída" 

PREI S (UFF) diz que se tivesse que estabelecer a diferença entrp 

Universidade Pública e Privada no Brasil. até bem pouco tempo atrás. diria que 

a qualidade era a grande diferença mas que hoje. esta resposta já não é possível 

uma vez que os professores das Universidades Federais se viram forçados. em 

virtude da possibilidade de alteração de direitos adquiridos. mudando uma 

situação já consagrada. a se aposentarem precocemente e foram 

automaticamente absorvidos pelas Universidades Privadas. 

Segundo PRETS (UFF) estes professores eram os mais gabaritados. 

mais experientes e sobretudo desejosos de continuar prestando o seu serviço e 

neles. o Estado investiu durante mais de 25 anos na capacitação docente. 

criando uma massa crítica dentro das Universidades Federais. e acrescenta: "no 

momento em que as Universidades Federais começam a dar fmtos. com seus 

recursos humanos capacitados. vem o governo e ameaça o seu corpo docente. 

Como conseqüência o que nós temos - aposentadorias em massa e este 

professores estão qualificando hoje as Universidades Privadas." 
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Para FARIA (UFF) o ensino nas Universidade Federais Brasileiras 

tem que ser absolutamente gratuito 

Para ALVES (UFRJ) a gratuidade é um dado básico da não 

exclusão e diz que se não for estabelecido estará contrariando o princípio básico 

da Universidade que é o do livre trânsito das inteligências 

Sobre esta questão SOARES (UFF) afirma que se qUlsermos 

estabelecer qualquer mecanismo de pagamento, teríamos que fazer diferenciação 

de renda e estamos num País onde haveria uma série de distorções que 

acabariam fazendo com que as pessoas de alta renda acabassem estudando de 

graça nas Universidades Públicas. 

Segundo SOARES (UFF) numa Universidade que faz ensmo

pesquisa-extensão, o pagamento dos alunos não cobre 30% de seus gastos. 

C'ontinlland r • diz que isto funciona nas Universidades Privadas porque elas só 

fazem ensino e deste, os gastos são cobertos e ainda obtém-se lucro, mas uma 

"universidade de verdade" para cobrir todos os custos teria que cobrar 

mensalidades astronômicas. 

Portanto, conforme SOARES (UFF), do ponto de vista prático elas 

devem continuar sendo gratuitas e do ponto de vista filosófico também. 

Acrescenta que esta é uma obrigação do Estado, e não é uma despesa, é um 
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investimento. Citando Cristóvão Buarque l7
, acrescenta: "é um investimento que 

se está fazendo no país atravé" das pessoas. dos alunos que estão nas 

Universidades Federais" e continuando diz: "não se pode administrar o paí~ 

como se fosse uma quitanda. quer dizer: eu tenho lucro ou tenho prejuí70. 

receita e despesa somente. Não se podei Nem uma Universidade e muito meno" 

o país". 

REZENDE (UFRRJ) defende a gratuidade do ensino desenvolvido 

pelas Universidades Federais Brasileiras mas enfatiza que "o ensino é que é de 

graça ... a comida e a cama, não. Porque o carente hoje, o carente mesmo. você 

identifica e dá a ele as condições. Quando assumi a reitoria da UFRRJ fizemos 

um estudo e verificamos que era um absurdo. 20 % aproximadamente do 

orçamento da Universidade era para o Restaurante Universitário e eu baixei para 

7~,~ por que não dá... não ia gastar mesmo porque o compromisso é com o 

ensino e aqui não é hotelaria nem centro de acomodação estudantil. Então 

fizemos um estudo e criamos 500 bolsas de custo zero para os alunos para 

alimentação, e em 4 anos de reitoria não preenchemos as 500 vagas e sempre 

tivemos grn,:,s e agitações estudantis, que eram organizadas por 150 ou 200 

estudantes que eu chamava de "os xiitas" que agitavam sempre por razões 

políticas. Mas chegar para mim e dizer que existiam aqui estudantes carentes 

que não tiveram apoio de alojamento e comida, eu não conheço. não conheci. 

aliás o Prof. Fausto J8 que foi reitor desta universidade duas vezes também não 

conheceu. Agora, botar um rio de dinheiro no R. U. para servir uma comida 

maravilhosa, café, almoço e janta e ainda sustentar tudo isso no período de 

I' Ex-Reitor da Ulliyersidade de Brasília. 
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férias? 1 sto é dinheiro, é dinheiro precIoso desviado do ensinO. Esta é a 

grande confusão. E aí a política, o partidarismo. esse corporativismo terrível já 

leva a coisa para o outro lado e não tem nada a ver uma coisa com a outra, se 

fosse assim, as coisas no mundo desenvolvido não estariam como estão na 

questão de ensino" 

ORTEGA (UFRJ) entende que a educação custa alguma coisa, que 

alguém paga por isso e diz que: "em economia não existe um "free lunch", quer 

dizer, alguém sempre paga". Mas pensa que o Brasil deve continuar mantendo 

a gratuidade das Universidades Federais por considerar mais democrático abrir 

as portas das Universidades à pessoas que muitas vezes conseguiram estudar 

com dificuldade e acrescenta: "todos nós conhecemos alguém que apesar de 

pessoa simples, conseguiu estudar e chegou a fazer urna universidade, urna pós

graduação, pelo seu esforço." No entanto, acrescenta: "se o trabalhador no 

Brasil fosse melhor remunerado, talvez não precisássemos de tanta coisa grátis" 

ORTEGA (UFRJ) acrescenta que existem coisas que nunca vão dar 

lucro e quando dão lucro distorcem a sua finalidade e elenca entre elas a 

educação, saúde e transporte. Continuando, diz: "na Europa, onde o sistema de 

saúde, transporte e educação se inserem no sistema fiscal, é corno se fosse grátis, 

e são assim na Meca do capitalismo porque essas coisas não vão dar lucro" 

Para ORTEGA (UFRJ) esta questão parece estar associada a melhor 

remuneração dos trabalhadores e acrescenta que as Universidades Públicas são 

IS Referência ao Df. Fausto Aita Gai, ex-Reitor da UFRRJ. 
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mais procuradas não porque são grátis mas porque são as melhores e se não 

fosse assim os que têm mais recursos não colocariam seus filhos nas melhores 

escolas de 2° grau que são pagas e muitas ve7es mais caras que algumas 

Universidades Privadas 

Já. MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) pensa que os alunos 

poderiam contribuir com uma quantia mínima para ajudar a manutenção de 

laboratórios e material didático. Um mínimo, que segundo ele. poderia até ser 

controlado pelos próprios alunos. Entende que todos os que estivessem se

beneficiando diretamente do sistema deveriam contribuir um pouco mais, mas na 

medida de suas possibilidades 

GOMES (UFRJ) percebe que esta questão tem que ser analisada 

com muito cuidado e que a Universidade não deve discutir a gratuidade 

enquanto não definir claramente sua missão e a responsabilidade da sociedade 

para com estas Instituições. No entanto, comenta que "a UFRJ tem 40.000 

estudantes e se cada estudante pagasse U$10.00 por mês ( que é o prêço de 3 

jornais), isso corresponderia a U$ 400.000,00 por mês que correspondcriam a 

U$ 5000000,00 por ano. que é mais ou menos o que a UFRJ gasta com seu 

programa de apoio aos alunos na graduação e que hoje. não tem esse dinheiro 

para gastar - Mas qual é a dificuldade de se introduzir um processo como este? 

E que as pessoas não têm a medida exata do bom senso. Como se a gente fosse 

para a cozinha e tivesse que preparar um doce e errasse na dose de açúcar. Mas 

a sociedade brasileira sempre desconfia de que isso seja um artificio para amanhã 

aumentar para U$100,00 ou U$200,OO Isto dificulta todas as ações que 
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poderiam acabar com o contra senso de termos estudantes que podem pagar e 

estudantes que não podem pagar" Por outro lado. afirma também que não é (1 

falta de gratuidade que irá resolver o problema das Universidades Federais 

Brasileiras porque o custo dessas Instituições é muito ma i " elevado pel(l 

atividade científica. do que pela formação de quadros 

PREIS (UFF) , favorável à gratuidade do enSinO superior para 

Universidades Federais, afirma que isto se constitui no dever do Estado 

Segundo ela, o Estado deve proporcionar educação e saúde a seus cidadãos 

senão eles não serão cidadãos. Mas entende também. que todo o modelo 

educacional brasileiro precisa ser revisto. 

Quanto ao fato da gratuidade praticada pelas tTniversidades Federais 

Rrasileiras estar causando a distorção de beneficiar as classes mais abastadas do 

país. FARIA (UFF) afirma que não se pode deixar que os menos qualificados 

mgressem mas também não se pode deixa-Ias exclusivamente às classes mais 

abastadas. Pensa portanto, que as Universidades Federais devam socorrer o 

ensino de 10 e 20 graus para ajudar a resolver esta situação 

VEIGA (llFRRJ) afirma que de fato entram nas Universidades 

Federais Brasileiras os alunos de mais alta renda e diz que isto até justifica a 

gratuidade dessas Instituições, pois são estas famílias mais ricas que dão uma 

contribuição de impostos mais elevada. então segundo ele: "estas famílias. de 

uma forma indireta, já estariam pagando aquilo que irão utilizar depois e neste 

espaço, entram também aqueles que não detêm renda suficiente para pagar uma 
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margem de impostos maiores e estes também têm acesso ao estudo. claro que 

em numero menor mas outros mecanismos devem ser adotados para poder 

prestigia-Ios " 

Para FRAIZ JUNIOR (UFRRJ) a Universidade não pode c,uhstituir () 

papel do Estado, principalmente o papel que ele tem como distribuidor de renda 

Se entram nas Universidades Federais pessoas das classes mais abastadas da 

sociedade é um problema que não pode ser colocado nas costas das 

Universidades e acrescenta: "este é um ônus que nós não temos como pagar. 

Não é culpa nossa." 

ALVES (UFRJ) pensa que isto é tomar o efeito pela causa e diz: 

"nós abrimos um concurso e dizemos que estamos interessados em pessoas 

inteligentes, que consigam compreender e dominar os códigos que as 

Universidades constróem e são todos eles baseados na inteliQência, na crítica, na ,-. 

agudeza, na pesquisa. Então. quando fa~emos isto. há uma quantidade de 

pessoas que se candidatam a essa disponibilidade. Não é responsabilidade nossa 

que as pesc,oas que cheguem a este estágio. chegaram porque puderam, porque 

eram mais ricas. A Universidade não é causadora disso. esta é uma questão para 

ser colocada para a sociedade civil. é ela que tem que dizer se a gratuidade é 

justa ou não" 

SOARES (UFF) diz que esta questão não está tão desbalanceada 

como a mídia vem colocando e que o problema deriva do ensino de 2°, grau que 

segundo ele : "hoje é o que é, e é aquilo que querem que as Universidades 
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Federais se transformem no futuro" Continuando. afirma que o ensino de 2" 

grau no País está destntído e que as Universidades Federais não têm culpa disso. 

elas são vítimas desta situação Portanto não aceita a argumentação de que as 

Universidades Federais servem as classes mais ahastadas do País e acrescenta' 

"temos que ter também consciência de que não é todo mundo que pode ir para 

uma Universidade. infelizmente esta é a verdade. A democracia não quer dizer 

que todos sejam iguais, quer dizer que todos podem ter os mesmos direitos mas 

nem todos têm a mesma capacidade. Isto é inegável e é da natureza humana. Se 

tivermos que fazer algum tipo de investimento. vamos fazer investimento em 

ensino de qualidade. agora vamos pedir que o 2° grau s~ia revitalizado para que 

as pessoas que cheguem às Universidades possam vir de camadas socIaIs 

diversas. Essa questão até depõe a favor das Universidades Federais. do seu 

sistema seletivo de vestibular que está procurando pegar os melhores. Cabe à 

Universidade selecionar as melhores pessoas mas cabe ao governo fazer com que 

o 2° grau consiga formar todos muito bem" 

MENDONÇA DE PAULA( UNI-RIO) : ALVES (UFRJ) e LENZ 

(UNI-RIO) percebem esta distorção em apenas algumas áreas do conhecimento 

tais como engenharia e medicina onde geralmente levam a melhor os alunos que 

freqüentaram os melhores colégios de 1°. e 2°. graus. 

Para PREIS (UFF) o problema deriva do fato de que as escolas 

públicas de 1°. e 2° graus se tomaram escolas que não oferecem nível suficiente 

para que seus alunos possam competir e acrescenta que as Universidades 

Federais já estão conscientes desta situação e estão investindo em ações que 
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modifiquem esta realidade e estão procurando dar sua contribuição para 

melhorar o nível de ensino nestas escolas públicas 

Já, LEITE (UNi-RIO) e PEIXOTO (UFRRJ) não percebem esta 

distorção e chegam a afirmar que ela não existe. acrescentando que os ma!~ 

pobres é que ainda freqüentam as Universidades Federais embora admitam existir 

um percentual de alunos das classes mais abastadas nas Universidades Federais. 

afirmam que o mesmo não é significativo 

9. A f\IASSIFIC!\çAo no !:NSHiO StllTHlon 

AL VES (UFRJ) entende que a Universidade é em si mesma um lugar 

de excelência e diz que no dia em que as excelências forem massificadas, não 

haverá mais Universidade. Continuando, acrescenta: "o fimdamento das massas é 

a banalização, a vulgaridade, a linearidade. A Universidade é o lugar da vivência 

do complexo e por definição, o lugar do complexo não poJe ser o lugar da 

sociedadp. de massa." Entretanto, diz que a Universidade não pode ignorar esse 

diálogo, porque é o diálogo do nosso século e acrescenta: "não podemos 

esquecer que vivemos em megas sociedades. então a Universidade tem que 

estabelecer uma convivência onde ela preserve os seus espaços de excelência e 

complexidade. Isto é extremamente duro mas é a tarefa a ser feita. Precisa 

estabelecer mecanismos de financiamento das inteligências que vêm para cá. Não 

pode ser restrição para a Universidade a origem social, cor, formas de etnias, 
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porque se for aSSIm, nós estaremos excluindo inteligências e como o nosso 

interesse é inteligência, não importa o invólucro que ela tenha" 

PRElS (UFF) vê na massifkação do ensino supenor um ponto de 

grande preocupação, principalmente quando toma conhecimento de que além da~ 

Universidades que possuímos hoje está se esperando a aprovação para o 

funcionamento de mais 134 Universidades em nosso País. Considera este fato 

uma catástrofe e pensa que assim, ao invés de se resolver o problema da 

educação no país, ele vai se agravar. Acrescentando, diz- "essas Universidades 

na maioria das vezes são empresas que têm o lucro como principal objetivo e 

isso vai induzir muita gente a freqüentar cursos universitários quando deveriam 

estar numa outra atividade mais compatível e de maior interesse para o país". 

Considera a massificação do ensino superior de extrema gravidade para o país. 

CRUZ (UFRRJ) sentindo os reflexos do fenômeno da massificação 

do ensino superior, afirma que: "ou descobrimos uma maneira eficaz de preparar 

uma quantidade grande de alunos em pouco tempo, se o País puder absorve-los 

ou então. ~p.remos que voltar atrás, formar apenas 50 agrônomos e 50 

veterinários por ano, mas muito bons, ao invés de 200". 

Para CRUZ (UFRRJ) as conseqüências deste fenômeno no País 

poderiam ser minimizadas se o governo investisse em ensino intermediário ou 

técnico, desenvolvendo um profissional que faria a ligação entre a mão de obra e 

o profissional de nível superior, pois percebe que no Brasil nós não temos esta 

Hi7 



ligação. E acrescenta: "se o País desenvolvesse uma política de formação de 

nível médio bem adequada. isso iria frear essa corrida ao nível superior" 

VEIGA (UFRRJ) afirma que a massificação tem colocado as 

Universidades Federais Brasileiras num outro contexto e diz: "é claro que isto. 

num curto espaço de tempo, provocou uma distorção porque certamente as 

verbas não vieram na mesma proporção que a expansão de vagas e com isso a 

qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão ficou cerceada do ritmo que 

vinha tendo antes" Embora diga que no longo prazo. a massificação não tenha 

prejudicado as Universidades Federais Brasileiras. percebe que a qualidade do 

ensino no curto prazo, fica prejudicada e acrescenta: "com um número maior de 

vagas, o nível médio de desempenho da turma tende a cair. Quanto menor a 

turma mais alta será a média e é mais fácil atingir um nível de excelência" 

MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) verifica que a massificação 

do ensinO superior intensifica a crise das Universidades Federais que se vêm 

obrigadas ::l trabalhar em cima de números e os resultados são avaliados mais 

pelo aspecto quantitativo do que pelo aspecto qualitativo. Entende que o 

desemprego acentua o fenômeno e segundo ele: "muitas pessoas entendem que 

só se tiverem um curso superior é que poderão ser cidadãs" Acrescenta que: " a 

massificação prejudica o desempenho da Universidade justamente por levar à 

uma maior atenção com a questão da quantidade e o ensino e a pesquisa tem que 

ser basicamente um compromisso com a qualidade." 
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Segundo REZENDE (UFRRJ) a massificação do enSinO supenor 

compromete totalmente a qualidade do en"tno e sohre esta tendência di?" 

"alguns demagogos querem atirar dentro das Universidades os analfabetos. agora 

eles se esquecem que um professor que é realmente professor. vai nivelar () 

ensino pela maioria. Se você vai dar aula para 10 alunos e sabe que daqueles 10 

alunos, 5 passaram por mérito e outros tiraram 0.2. o que vai acontecer com a 

sua aula? Toda vez que você quiser dar aula no nível que tiver que ser dado 

numa Universidade. você tem que voltar lá embaixo para puxar o estudante mim 

Agora, todo mundo sabe que isto é um atraso de vida. O estudante tem que 

entrar preparado. as vagas têm que ser preenchidas pela competência porque este 

é o caminho." No entanto. reconhece a necessidade de uma maior racionalização 

na efetiva necessidade de manutenção de alguns cursos, 

Universidades parassem de sustentar cursos insustentáveis." 

para que as 

Para REZENDE (UFRRJ) as Universidades precIsam organizar 

cursos realmente adequados a cada Instituição. fortalece-los ou 

progressivamente reduzi-los se a demanda não for grande e caso. não haja 

condições ri~ mante-Ios adequadamente para 200 alunos, deve-se baixar para 

100, até atingir-se o padrão aceitável de qualidade. e acrescenta: " não adianta 

nós querermos colocar todo esse pessoal na Universidade até porque não quer 

dizer que se o cidadão não tiver Universidade. morreu. não vai ter sucesso na 

sociedade. " 

SOARES (UFF) diz que o ponto máximo de massificação do ensino 

nas Universidades Federais Brasileiras passou. Segundo ele. essa massificação 
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vem rliminuindo em decorrência das próprias mudanças na sociedade 

contemporânea onde se verifica que não basta mais ter um diploma para ter um 

emprego garantido em qualquer lugar. E continuando, diz que essa é a grande 

diferença entre a geração de hoje e sua própria geração de pouco tempo é1trRs 

Acrescenta que: "nós podíamos nos dar ao luxo de filosofar, nós sabíamos que 

tínhamos emprego garantido e a juventude de hoje é muito mais imediatista 

porque sabe que não tem emprego garantido e precisa correr muito para 

consegUIr as cOIsas que lhe são necessárias. E este ponto pesa muito nesta 

questão". Explicitando melhor seu pensamento, diz: " à medida que este ponto 

máximo de massificação começa a diminuir, a pressão dos alunos que entram ml 

Universidade é uma pressão pelo ensino de qualidade, porque eles precisam 

deste ensino de qualidade porque só vão encontrar inserção no mercado de 

trabalho tendo uma boa formação. O fato do diploma não garantir mais nada, de 

certo modo vai levar a isso. O problema é que está sendo cobrado que esta 

resposta seja dada com muita rapidez. Essa grande parte dos alunos agora 

correndo para as Universidades Privadas, de certo modo, diminui o contingente 

das Universidades Públicas. Podem continuar dizendo o tempo todo que é 

preciso que as Universidades Federais tenham mais alunos, mas não é o número 

de alunos que diz se uma Universidade é boa de fato, porque esse é um número 

que não mede direito determinadas situações." 

SOARES (UFF) considera que a massificação tenha levado o ensino 

superior a enfrentar uma série de problemas mas pensa que, como as coisas são 

dinâmicas, à medida que um ângulo foi mudando, essa massificação foi 

diminuindo. Para ele, a massificação é incompatível com o ensino de qualidade 
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Para FARIA (UFF) o ensmo supenor nas Universidades Federai'" 

Brasileiras não se encontra massificado De"ta forma pensam tamhén1 

PEIXOTO (UFRRJ) e ORTFGA (UFRJ) No entanto. enquanto PEIXOTO 

(UFRRJ) defende a não ampliação do número de vagas. FA R I A (UFF) ao 

contrário, acha que este deva ser ampliado. 

Sobre a questão, ORTEGA (UFRJ) diz: "se fizerem um estudo 

demográfico de fertilidade no brasileiro. eu diria até que hoje. tem menos pessoas 

fazendo faculdade do que há 20 anos atrás e afirma que o curso de economia da 

UFRJ continua aceitando 60 alunos por semestre há mais de 20 anos. 

10. A QUEST/\O UO COHPOnr\TIVISl\IO 

Sentimos nos depoimentos um certo cuidado de todos os 

entrevist~dos quanto a abordagem desta temática. 

VEIGA (UFRRJ) percebe ser este um tema bastante complexo 

porque traz a possibilidade de ser explicado sob várias óticas e diz: "essa fase de 

constmção das corporações, de segmentação dos gmpos que atuam dentro das 

Instituições Universitárias. sejam estudantes. servidores ou professores é parte 

do processo de constmção da própria Instituição. O enfoque corporativista que 

se constata nas Universidades Federais Brasileiras. pode ser explicado também 
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como sendo uma forma de sindicalização mediante a legislação vigente num 

período anterior onde não era po<;sível ao servidor público participar de sindicato 

na forma que o setor privado tinha direito Então, essas corporaçõe~. foram 

construídas através de associações de classe com interesses mais pn:)'(imo,,_ 

fracionadas entre servidores e professores, como uma forma de contornar a 

legislação vigente. Mas com a alteração política que o País passou isso mudou 

um pouco, mas a célula, a união de corpo já se fazia muito forte e ela caminha 

para uma outra sustentação que soma dentro deste entendimento maior que é a 

de que elas teriam um respaldo político partidárío, ideológico, muito forte, uma 

forma de luta, já num campo mms amplo de contraposição ao sistema 

econômico e social vigente no País". 

Para VEIGA (UFRRJ) o corporativismo existente nas Universidades 

Federais não é fnlto natural da evolução destas Insíituições, ele é fruto da 

conjuntura político-social que se colocou ao longo do período recente e pensa 

que com o passar dos anos irá se diluir e se tornar mais natural, mais próprio do 

que uma Instituição Universitária se propõe num sentido maior. 

Segundo VEIGA (UFRRJ) a formação desses gnlpos complica um 

pouco o quadro destas Instituições e em algumas, complica muito, porque eles 

acabam tendo este viés de partidarização e o interesse maior deste espírito de 

corpo, normalmente não é o bom andamento da Instituição, e SIm o interesse 

político e ideológico maIOr. Continuando acrescenta que: "eles acabam se 

envolvendo e participando mais intensamente de questões que estão fora das 

Instituições do que as que estão dentro e com isto, segmentam o próprio 
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segmento, rotulam os que não aderem a forma de pensar que aquele gmpo 

detém e aSSIm fragilizam mais, fracionam maIs E' vão abrindo brechas par(l 

divisões insuperáveis no curto e médio prazos" 

LENZ (UNI-RIO) afirma que: "dizer que não e"iste corporativismo 

é negar uma realidade. Nós sabemos que ele existe, sem dúvida alguma, não sei 

como terminará isso, parece cultural.." 

Para CRUZ (UFRRJ) o pIOr do corporativismo existente nas 

Universidades Federais Brasileiras é a disputa pelo espaço, pelo poder, que 

impede a cooperação. E lembra, que esta cooperação, foi o fator que o motivou 

a trabalhar numa Universidade Federal tempos atrás, e que hoje, não existe 

maIs. 

Para LEITE (UNI-RIO) existe corporativismo SIm dentro das 

Universidades Federais Brasileiras mas em determinadas categorias, não em 

todas. Para ela, existem gmpos corporativistas. 

MAGARÃO (UNI-RIO) admite que as Universidades Federais 

Brasileiras seJam corporativistas mas diz não saber até que ponto este 

corporativismo é sadio. Admite que encontra dificuldades em administrar 

determinados segmentos dentro da Universidade porque o próprio 

corporativismo impede. Considera também que tudo isso ocorra em fimção de 

uma tradição, de uma cultura brasileira onde o professor resolve que é dono 

disso ou dono daquilo e na verdade não se submete a uma metodologia 
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administrativa maIs moderna. Então. conforme seu entendimento. se torna 

retrógrado e impede a ação dos dirigentes Segundo sua visão. existem também 

grupos dentro dessas Instituições que podem ser considerados corporativistas no 

sentido positivo. se reunindo, defendendo idéias que são rositivas Mas 

acrescenta que neste limite não consegue se situar muito bem 

PEIXOTO (UFRRJ) percebe que o corporativismo existe mas diz 

que não é tão acentuado como parece e algumas vezes, pouco danoso, quando a 

questão de sistema de corpo tem como base a busca da qualidade e continuando 

acrescenta: "o corporativismo danoso é aquele caracterizado pela formação de 

grupos dentro das Universidades Públicas, que se organizam com o interesse de 

manter determinadas áreas sob seu comando, buscando beneficios próprios ou de 

poucos, em prejuízo da Instituição. São os chamados "feudos" que tanto 

dificultam o trabalho conjunto" Para ela, se o grupo se organiza e tenta manter 

um sistema deste tipo, com alguma qualidade. além do favoritismo, ele se 

mantém mas quando a qualidade começa a cair, ele perde estudantes para grupos 

distintos, antagônicos ou não, e explicando melhor acrescenta: "assim avalio que 

o gnlpo corporativo que tem qualidade, de modo geral tem alguma aceitação na 

comunidade; quando ele se fecha e perde qualidade, perde o respaldo. São lutas 

constantes dentro das Universidades. isso faz parte do sistema de crescimento 

delas." 

PTNGUELLI ROSA (UFRJ) pensa que as Universidades Federais 

Brasileiras sejam tão corporativistas como a imprensa por exemplo, e diz: "se 

você falar mal da imprensa na imprensa, ela não publica. Mesmo assim eu acho 
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que a imprensa tem que ter toda a liberdade, não há outro modo, a democracia 

exige isso. As Universidades Federais também têm que ser corporativistas, é um 

de seus defeitos terríveis e tem que ser avaliada, criticada ... a democracia exige 

isso: a crítica permanente ... ainda mais de um órgão público." 

Com relação a esta questão, PINGUELLI ROSA (UFRJ) acrescenta 

que é necessário mais energia dos governos em criar condições e cobrar o 

trabalho das pessoas nas Universidades Federais e continuando diz: "dentro das 

Universidades eu concordo que o trabalho tem que ser controlado, os 

professores têm que comparecer à Universidade, deve-se discutir sobre o 

trabalho. Eu faço isso; a COPPE funciona muito bem; está aberta a quem 

quiser visitar; os professores comparecem todos os dias, estão aqui cedo, saem 

tarde, funciona o tempo todo ... é público e funciona", e pergunta: - Porque o 

resto não funciona? 

SOUZA (UFF) afirma que tudo no Brasil hoje é meio corporativista. 

A Universidade não foge à isso mas entende que ela não é corporativista à toa. 

E acrescenta: "nós nunca nos reunimos aqui e dissemos uns aos outros - olha, 

vamos criar uma grande corporação. Esse corporativismo foi quase uma atitude 

de defesa face a uma série de barbaridades que se perpetraram contra as 

Universidades Federais nestes últimos anos. Uma série de políticas equivocadas, 

veja agora mesmo estas aposentadorias precoces de professores. Isto é 

preocupante porque as Universidades estão se esvaziando de pessoas que 

estavam no auge de sua produtividade, de sua capacidade de gerar novas idéias, 

novos pensamentos, essas pessoas que já estavam suficientemente maduras para 
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exercerem a slla sabedoria. elas estão sendo afastadas por uma política quase que 

de terrorismo. por medo de perderem vantagens que consquistaram legalmente e 

que o governo começa a denominar de privilégio Isto está errado. Quando se 

compara estes privilégios com a situação da sociedade brasileira. penso que 

todos deveriam ser privilegiados. porque no Rrasi1. quem não é privilegiad0 não 

come todos dias. quem não é privilegiado mora embaixo do viaduto. quem não é 

privilegiado não tem roupa para vestir. É preciso distinguir bem as COIsas, 

porque quando nos acusam de corporativistas ou privilegiados fica parecendo 

que nós somos pessoas altamente perniciosas Isso é um absurdo. E é assim que 

estamos sendo mostrados para a população .. Quer dizer. isso é maldade Iss0 li: 

um deserviço. Isso não contribui para coisa nenhuma. isso não vai levar o País a 

lugar algum" 

Para SOARES (UFF) o corporativismo existe em todos os lugares e 

até em empresas privadas. como existem nas Universidades Federais grupos 

corporativistas e segundo ele. estes grupos podem até chegar a extremos de auto 

defesa onde se neguem a ouvir qualquer coisa. Afirma também que é praticado 

pela minoria pois acredita que a própria Instituição esteja acordando para que 

este tipo de corporativismo extremamente cego, deixe de existir. Pensa que uma 

mudança esteja se processando e acrescenta que embora o corporativismo 

atrapalhe um pouco as mudanças necessárias. isoladamente não faria com que as 

Universidades Federais Brasileiras deixassem de cumprir o seu papel 

Para FRAIZ JUNIOR (UFRRJ) existem dois tipos de 

corporativismo: o que ajuda e o que atrapalha. E afirma que se nós buscarmos as 
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raízes históricas do termo corporação. veremos que o mesmo se ongma das 

corporações de oficio que possuíam um pareI nmdamentaJ de garantir (\ 

desenvolvimento de uma sociedade de artesãos. de trahalhadores que buscavam 

nesta ação comum se defenderem e se auto ajudarem ~egund() ele. est p 

corporativismo possui um aspecto solidário No entanto. rercehe que o grande 

problema é oriundo do mau corporativismo porque este faz com que n 

trabalhador da educação perca sua dimensão nmdamental. 

FRA lZ JUNIOR (UFRRJ) enfatiza que é preciso romper com um 

certo corporativismo existente nas Universidades Federais Brasileiras. por parte 

de alguns que se encastelam nos seus trabalhos de pesquisa ou de extensão ou de 

professor e se esquecem que na Universidade o professor. além de professor. 

além de pesquisador. além de extensionista. é um educador t preciso. segundo 

ele. que se entenda a educação como um processo que globaliza o conjunto e 

infelizmente as pessoas não possuem ainda essa compreensão. Pensa que este é 

um trahalho cultural. interno que tem de ser conquistado e segundo sua opinião. 

as Universidade Federais hão de ter ações que promovam isto. 

REZENDE (UFRRJ) reconhece a existência de um forte 

corporativismo dentro das Universidades Federais Brasileiras atribuindo ao 

mesmo muitas das dificuldades para o desenvolvimento do sistema. inclusive 

para a implantação de um correto sistema de avaliações destas Instituições e 

acrescenta que o corporativismo existente é mais negativo que positivo. embora 

aceite a existência também de um corporativismo positivo. aquele que defende a 
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Instituição. que pode ser rotulado de egoísta e tudo mais. mas que ele aceita por 

que este corporativismo está em hu<;ca da qualidade 

ORTEGt\ (UFRJ) diz que esta acusação "obre as Univer"idade" 

Federais é puramente ideológica e explica: "o corporativismo não foi inventadr 

hoje, se procurarmos nos dicionários antigos encontraremos essa palavra. se bem 

que cada vez mais se atribui à ela um sentido depreciativo Nas hostes militares. 

quando se fala de corporação todo mundo se sente vaidoso. Agora, é claro. 

quando você abandona o debate, o círculo das idéias para defender posiçõe" 

fechadas à priori ou preconceituosas. se perde alguma coisa. Movimentos que 

são monolíticos e que representam a não discussão de alguma coisa. são 

contraproducentes mas, não há nenhuma mudança proposta para as 

Universidades Federais a não ser cortar despesas, reduzir salários, piorar a 

situação dos professores, que não tenha sido discutida pelas Universidades 

Federais. A Universidade é onde se discute, porque a classe política não discute. 

lá se compra voto. Lá é que o comportamento é pior que o corporativo. O 

comportamento do político e do administrador público brasileiro que está no 

poder, de ('nmprar posiçõps." Continuando, desabafa: "quando os deputados 

querem manter suas vantagens e privilégios é corporativismo mas fazer passar 

proposições no Congresso que implicam no puro e simples corte de orçamento 

para as Universidades Federais é descabível. No ano passado o orçamento para 

as Universidades Federais foi de aproximadamente 400 milhões de dólares, este 

ano foi de apenas 160 milhões. - Este corte por quê? - Em nome de que isso? 

- Em nome de diminuir as despesas seja como for, independente de ser bom ou 

nlim? - E como se consegue isso? - Comprando-se deputados, comprando-se 

In 



Instituição, qut' podt' ser rotulado de t'g.oísta e tudo mais. mas qut' ('1(' ac('ita por 

que este corporativismo está em busca da qualidade. 

ORTEGA (UFRJ) diz que esta acusação sorre (lS UniversicbdE's 

Federais é puramente ideológica e explica: "o corporativismo não foi inventado 

hoje, se procurarmos nos dicionários antigos encontraremos essa palavra. se hem 

que cada vez mais se atribui à ela um sentido depreciativo. Nas hostes militares, 

quando se fala de corporação todo mundo se sente vaidoso. Agora, é claro. 

quando você abandona o debate, o círculo das idéias para defender posições 

fechadas à priori ou preconceituosas, se perde alguma coisa. Movimentos que 

são monolíticos e que representam a não discussão de alguma coisa, são 

contraproducentes mas, não há nenhuma mudança proposta para as 

Universidades Federais a não ser cortar despesas, reduzir salários, pIOrar a 

situação dos professores, que não tenha sido discutida pelas Universidades 

Federais. A Universidade é onde se discute, porque a classe política não discute, 

lá se compra voto. Lá é que o comportamento é pior que o corporativo O 

comportamento do político e do administrador público brasileiro que está no 

poder, de C'f'rnprar posições" Continuando, desabafa: "quando os deputados 

querem manter suas vantagens e privilégios é corporativismo mas fazer passar 

proposições no Congresso que implicam no puro e simples corte de orçamento 

para as Universidades Federais é descabível. No ano passado o orçamento para 

as Universidades Federais foi de aproximadamente 400 milhões de dólares, este 

ano foi de apenas 160 milhões. - Este corte por quê? - Em nome de que isso? 

- Em nome de diminuir as despesas seja como for, independente de ser bom Oll 

mim? - E como se consegue isso? - Comprando-se deputados, comprando-se 
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PRFIS (UFF) respondeu a esta questão com uma outnt pergunta' "

O Brasil é ou não corporativo? F acrescenta que o corporativismo está muit0 

impregnado na cultura brasileira e com a Universidade não seria difer("nk 

AI ,VFS (UFRJ) afirma que ainda hem que as Universidades Fedó:,rai" 

Brasileiras são corporativistas porque no seu entender_ é este corporativismo que 

as mantêm de pé e acrescenta: "existe o corporativismo positivo que tem 

interesse em defender sua Instituição. É o mesmo que existe nas igrejas e no 

sistema militar . Assim ele funciona como anti-corpo_ e esse corporativismo ~ 

bom. O que é perverso no corporativismo é quando encobre os próprios erros e 

não faz a sua auto crítica". Desta forma_ reconhece a existência de um 

corporativismo que é nocivo mas afirma que este está segmentado e depende 

das lideranças e acrescenta: "quando as lideranças são frágeis este tipo de 

corporativismo tende a prevalecer mas quando elas estabelecem objetivos 

precisos_ metas bem definidas_ esse corporativismo não tem curso. É uma 

questão de gerenciamento" 

11. ,\ j\ lI'l'ONOl\l L\ DAS (I N I VEHSI DADES l'EI>EnAIS BnASI LEI nAS 

Segundo MAGARÃO (UNI-RIO) "estamos discutindo autonomia há 

muitos anos." Em linhas gerais_ explica: "seria o governo manter a" 

Universidades Federais em determinado nível_ a tal ponto que elas pudessem 

cumprir seus objetivos" Afirma que as Universidades Federais devem ser livres 
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para se programarem. para administrarem seu pessoa'- seu patrimônio. SU::lS 

pesquIsas .. mas enfatiza que elas não rodem fazer isso sem a ajuda do .!:!o\,("rno 

Sobre o assunto. SO{ 17 A. ({ IFF). fa7 RS seguintes coloC(lçõiC's· "nU111 

extremo temos um governo doido para se livrar de uma série' de obrigações T'A 

ele tem com as Universidades Federais. Então_ vamos dar autonomia logo para 

esse pessoal - seu dinheiro é esse aqui, se precisarem mais_ vão buscar no 

Congresso porque eu não tenho mais nada com isso. No outro extremo. temos 

as Universidades que querem alguma parte de autonomia_ querem poder di7iC'r 

quanto dinheiro elas precisam e poder gastar sem que ninguém possa ter nada 

com ISSO. No meu entender_ esses dois extremos estão absolutamente 

equivocados Nós vamos ter que chegar a um parâmetro que inclua muito mais 

responsabilidade de todas as partes." 

Apesar de tudo isso_ SOUZA (UFF) considera a autonomia uma 

coisa muito boa e pensa que a Universidade deva ter autonomia em todos os 

sentidos_ didática, financeira, administrativa.. desde que haja uma avaliação 

externa d:l<: T lniversidaàes Acredita que deva existir também uma avaliação 

interna, mas a avaliação externa é a que vai promover melhores resultados No 

entanto, não acredita que as Universidades Federais estejam preparadas para 

suportar uma autonomia financeira e acha que elas terão que ter um quadro 

administrativo que vá dar conta de todas as tarefas que advirào da autonomia 

Por outro lado_ entende que o Congresso deverá olhar para as Universidades de 

uma maneira mais responsável e continua: "porque existe um receio: como o 

ensino universitário é aquele que atinge uma parcela evidentemente menor da 
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população. o número de votos é pequeno e os deputados e senadores contam 

votos Se a importância que eles passarem a dar ao ensino superinr fo'

proporcional ao n o de votos que a t Tniversidade lhe possa conferir. aí nós 

estamos roubados AÍ. realmente esta autonomia vai ser vm prnhlem::l raí(l 1" 

Universidades Federais e nossas verbas cairão ainda mais A,;ora. se nosso" 

parlamentares tiverem a visão correta. a visão da Universidade como motor do 

desenvolvimento nacional, então tudo bem. Mas se não conseguirem perceber 

isso, nós teremos uma situação muito feia para as Universidades Federais SE' 

perceberem. nós teremos até uma chance, passada a crise de adaptação inicial. 

conseguiremos, pelo menos as Universidades que tenham uma boa estmtura. 

aquelas que tenham um corpo docente preocupado com uma visão mais ampla 

do papel da Universidade, estas. terão chance de fazer um trabalho muito bom. 

Eu não tenho medo da autonomia não. tenho medo de que ela seja colocada de 

uma maneira inadequada, tenho medo de que seja atirada em cima das 

Universidades. aí nós vamos levar muito tempo até fazer com que esta 

autonomia tenha fmtos. Mas vejo a autonomia como uma coisa boa, sempre" 

T7RA lZ JUN IOR (UFRRJ) pensa que a autonomia represente um 

caminho para que as Universidades Federais comecem a sair dessa crise e diz: 

"nesse caminho eu acho que o que deve ser feito é tentar criar o que nós temos 

hoje apenas como garantia constitucional. que é a autonomia universitária. mas 

que não pode ser apenas um artigo né! Constituição." Continuando, pergunta: 

"- O que seria a autonomia universitária? e respondendo. diz: "- É ganhar a 

mobilidade de um centro criador. formador de recursos humanos. não só na 
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transmissão mas na produção do saber, na crítica da postura e na elaboração 

teórica da própria vivência na sociedClde" 

FR A'7 .Jl INIOR (UFR RT) Clcredita que a autonomia prorosta pelo 

governo não seja a autonomia ideal e diz: "a imprE"ssão que tenho, pE"lns te":to c 

que são produzidos pelo próprio Ministério, que o pensamento dominante hoje 

no governo, é uma proposta de autonomia muito amarrada a um modelo 

produtivo que nós podemos aproveitar parte sim. mas que não é próprio da 

nossa cultura. Dificilmente este modelo seria capaz de gerar fmtos" Acrescenta 

que a autonomia que está sendo proposta parece desobrigar o Estado de seu 

compromisso com o ensino superior e o Estado, no seu entender, tem o pClpel 

n.mdamental de garantir o bem estar social. independente das classes e 

acrescenta: " não posso conceber que o Estado seja mínimo o suficiente que não 

possa garantir àqueles que menos têm condições, de surgir como protagonistas 

da sociedade, não ter oportunidades" Para ele. a autonomia deve ser científico

pedagógica. acadêmica. de gestão administíativa e de pessoal 

Para ORTEGA (UFRJ) a autonomia é um assunto muito complicado 

uma vez que o orçamento é votado pelo Congresso e as Universidades Federais 

não geram recursos a menos que fossem pagas. e acrescenta: " se fossem pagas 

no Rrasil não gerariam recursos de qualquer modo porque o valor das 

mensalidades não podem ser muito altos. senão os brasileiros não conseguem 

pagar e isso é um ciclo vicioso. Elas não conseguem se manter, por conseguinte 

não conseguem investir em pesqUIsa.. é complicado por que autonomia sem 

soberania é complicado." 
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SOARES (UFF) comenta que a autonomia proposta pelo <,!,nvernn 

para as Universidades Federais e uma coisa muito interessante e diz que sempre 

brinca dizendo: "será a autonnmia de f!erir a própriR mi"é-ria Teremns n direitn 

de escolher embaixo de que ponte vamos morar e nada além dissn" 

SOARES (UFF) percebe que quando se fala de autonomia. se fala 

automaticamente em estabelecer parcerias com empresas privadas. enfim. outras 

entidades que não sejam públicas mas di7 que isto talve7 funcione de uma 

maneira tímida ainda no estado de São Paulo mas não vê nmcionando nos outros 

estados que não possuem rede industrial forte Acrescenta no entanto. que: "se 

as Universidades Federais tivessem um pouquinho de autonomia. mas autonomia 

real. se fosse garantida uma certa verba mínima para a parte vegetativa destas 

Instituições. nós poderíamos demonstrar nosso potencial" 

SOA RES (UFF) reconhece também que as Universidades têm que 

passar por um processo de aprimoramento e que elas não estão todas no mesmo 

nível. 

ALVES (UFRJ) sobre a autonomia das Universidades Federais 

Brasileiras. diz que sempre brinca perguntando' Autonomia contra quem? e 

explica: "ainda não encontramos um denominador comum para esta autonomia e 

sempre nos dá a impressão que a autonomia é uma forma do governo se livrar de 

uma obrigação que ele tem". No entanto. acrescenta que evidentemente. a 

autonomia é própria do pensamento da Universidade Segundo ele. não há 



Universidade sem autonomia e esta & uma discu<;são que está em curso e nãn 

vai acabar com tanta facilidade p0rque não ~ trivial. Confmme sua visão_ 0 

Estado não pode subitamente se livrar das Universidades Federais como pretende 

e acrescenta: "desta forma, neste momE'nto não temos um quadm definid0 ch 

situação Agora, é uma discussão interessantíssima que está em curso mas que 

não pode ser apressada e a discussão inclui também a sociedade civil". 

Sobre o assunto LENZ (UNI-RIO) verifica que o governo está 

acenando com uma autonomia completa a partir do 2° semestre de I C)C)6 mas di7 

que é uma autonomia que está assustando muita gente. Comenta tamb~m_ que 

os reitores das Universidades Federais Brasileiras, em recente reunião da 

ANDIFES, fizeram um manifesto que foi entregue ao Ministro da Educação no 

sentido de rever alguns pontos desta autonomia. Espera principalmente que a 

autonomia imprima agilidade de ação às Universidades Federais e teme que as 

mesmas não consigam autonomia financeira. Continuando, explica que 

autonomia didática elas já possuem, administrativa quase nada e a autonomia 

financeira seria o ponto mais delicado porque entende que as Universidades 

Federais '1r\ Hrasil não podem abrir mão da subvenção do governo. 

CRUZ (tTFRRJ) pensa que as Universidades Federais necessitam 

urgentemente de autonomia administrativa e financeira. sem o que será 

impossível resolver seus problemas 

Na concepção de PTNGUELLI ROSA (UFRJ) a autonomia 

universitária é necessária mas o que não acha correto é dar as Universidades 
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Federais Rrasileiras poder de gerir recursos que elas não têm e di?' " então 

negam-se os recursos e manda-se gerir um recurso que não E'xi<;tE' Fo 

tenho medo dessa armadilha A autonomia universitária rode <;er uma armadilha 

dentro dessa visão dominante do governo atual" 

Na visão de LEITE (UNI-RIO) a autonomia que está sendo proposta 

pelo governo não vai facilitar a administração das Universidades Federais pois a~ 

dificuldades destas Instituições são muito grandes. 

PEIXOTO (UFRRJ) afirma que a autonomia que a UniversidadE' 

busca é distinta desta que o governo tenta repassar. Segundo ela, a Universidade 

busca a autonomia de funcionamento, de tratamento de seus currículos, de 

adequação aos sistemas sociais nos quais está inserida. 

MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) pensa que a grande 

autonomia que as Universidades Federais deveriam reivindicar é procurar exercer 

o dever que têm de definir. de perseguir a sua identidade. Saber o que elas são e 

para que fm::lm criadas. Entende que essa autonomia poderia propiciar a seus 

quadros dirigentes um certo espírito empresarial para buscarem lá fora 

oportunidades Acrescenta que: " não podemos ver o mundo lá fora como a 

encarnação do demônio. lá é que é o inferno e aqui nós somos os privilegiados. 

que estamos no paraíso, no Olimpo Devemos ter autonomia para ir lá fora 

buscar oportunidades e nos comportarmos como empreendedores, já nem faJo 

empresários. Quer dizer. gente capaz de fazer coisas que mereçam o 

financiamento e o apoio lá de fora" 



MENDON( A DE PAfTf A ((TNI-RIO) diz ainda· "se nós 

proporcIOnarmos um servIço de qualidade. certamente vamos ter recurso" 

Porque alguns ficam achando que se de um lado garantirmos que () gnvE'rno nos 

dê algum dinheiro, poderemos nos trancar aqui e fazermos ° qUE' quisermos " 

Para ele, a autonomia é uma via de mão dupla e se possui tanto mais autonomia 

quanto mais se fizer jus a esta autonomia. 

PREIS (UFF) pensa que a autonomia seria muito útil e importantE' 

mas pensa também que as Universidades Federais Brasileiras têm que estar i> 

altura desta autonomia: à altura de assumir esses novos encargos decorrentes da 

autonomia Diz que aí é que reside sua grande dúvida e pergunta: "- Estará a 

Universidade Federal Brasileira à altura de assumir esta autonomia?" 

SILVA FILHO (UFF) pensa que a autonomia universitária não é um 

problema a ser resolvido no curto prazo como parece ser a intenção do governo. 

E acrescenta: " este projeto tem que ser pensado a longo prazo para não se 

entre'Sar (1<' {Jniversidades Federais, de repente, à falência Porque. da maneira 

como se está tratando o projeto de co-gestão e de autonomia, algumas 

Universidades vão naufragar certamente. por não terem estruturas básicas para 

sobreviverem com financiamentos outros que não o do governo" 

Segundo SILVA FILHO (UFF) embora a autonomia esteja sendo 

discutida. tudo indica que existe um projeto pronto, onde o governo engloba não 

só as Universidades Federais mas também as Privadas. 

IR7 



FARIA (UFF) acredita que a autonomia seJa um projeto caro pois 

não consiste em dar algum recurso para as UnivE'rsidadE' FE'dt:'fClis E' dei'«(l-1~~ 

abandonadas. Afirma ainda_ que o que depreende através da mídia e que () 

governo deseja dar autonomia para as Universidades Federais com um 

financiamento mínimo e acrescenta que: "se for isso_ não nos interessa." 

Para FARIA ( UFF) a autonomia ideal sena aquela onde (lS 

Universidades Federais Brasileiras possuíssem um financiamento próprio_ um 

orçamento global onde se pudesse dividir as verbas segundo suas reais 

necessidades mas isto_ segundo ela, implicaria numa conscientização muito 

grande por parte das Universidades ( do corpo docente e do corpo 

administrativo) e por isso acredita que antes do processo de autonomia deveria 

haver um processo de conscientização das pessoas nas Universidades Federais 

Brasileiras. 

~ ~ZENDE (UFRRJ) entende que a autonomia é extremamente 

necessária para que as Universidades Federais Brasileiras possam ser 

administradas eficientemente Para ele, a autonomia universitária é aquela que o 

ex-ministro Goldemberg tentou implantar e explica: "deveriam dar um 

orçamento global. Aqui está o dinheiro. A Universidade gasta onde quiser Do 

jeito que quiser, da maneira que quiser, agora ... me prestem contas, centavo por 

centavo deste dinheiro. E é claro, a dinheiro estará numa conta no banca, 

ninguém vai pegar esse dinheiro. e batar fago Então., se a Universidade precisa 
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de recuperação é lá que o dinheiro tem que estar Se o Reitor qUIser fazer 

demagogia e hotar o dinheiro no R. ti é prohlema dele Se a Universidade for 

avaliada isto terá um reflexo terrível à curto prazo e ele poderá fazer a 

demagogia dele durante quatro anos mas estará Rrrehl::'ntando ('Onl a 

Universidade. Se ele quiser carregar em pessoal, prohlemR dele tamhém. ele vRi 

arrebentar com a Universidade porque a relação professor-aluno e o número de 

funcionários vai liquidar com a Instituição. Então o que que eles fazem. não 

querem a avaliação por que têm medo. o que eles querem é ficar cutucando o 

governo - quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro. Querem a autonomia 

mais ou menos como os professores querem as avaliações. mas na verdade. nã0 

querem" 

FERNANDES (UFRRn afirma que: "a autonomia mas uma 

autonomia de fato, isto é, não apenas didática e de pesquisa, mas também 

financeira e administrativa, conseguiria fazer com que as Universidades Federais 

Brasileiras saíssem da situação de crise". 

D"lra FERNANDES (UFRRJ) as Universidades Federais além de 

possuírem pouco dinheiro, gastam mal o dinheiro que possuem porque não têm 

flexibilidade e isto se deve ao fato de estarem presas a uma legislação que 

segundo ele, é totalmente arcaica, totalmente repressora, que parte do princípio 

de que todo mundo é desonesto e é preciso então, averiguar cada passo dado 

Considera este tipo de comportamento por parte do governo, ahsurdo e 

acrescenta: "você não encontra desvios de verbas nas Universidades Federais, 
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você encontra hoje até incompetência_ por isso acho ridícula, totalmente absurda 

esta legislação coerciva_ que mal permite as Universidades andarem" 

Segundo FERNANDES (UFRRJ) "se as i lniversidades Federais 

conseguem autonomia financeira e administrativa_ didática e científica_ a tutela 

que o MEC exerce sobre elas é eliminada e isto é um fator de pressão política 

muita grande" Para que se compreenda bem essa complexidade, sugere que nos 

abstraiamos da realidade do Rio de Janeiro e imaginemos como o orçamento 

global de uma Universidade Federal pode ser significativo no Piauí ou no Acre_ 

por exemplo. E continuando, afirma que estas Universidades possuirão um peso 

muito forte nestes Estados e em conseqüência existe uma pressão política 

também muito forte. 

Para FERNANDES (UFRRJ) forças políticas dominantes interferem 

no sistema de Universidades Federais e querem manter o sistema como é a todo 

custo. Por outro lado, considera que as Universidades Federais não se 

prepararam para a autonomia. Segundo ele: "elas conversam sobre autonomia 

mas esta implica numa série de modificações que elas não pensaram ainda se vão 

aceitar ou não_ nem discutiram muito a este respeito." 

Apronmdando a temática_ FERNANDES (UFRRJ) afirma que a 

questão de pessoal é a mais candente quando se trata da autonomia das 

Universidades Federais Brasileiras e pergunta: "- Como fica a questão de pessoal 

no sistema autônomo?" Segundo ele, as Universidades Federais precisam pensar 

sobre este assunto_ sobre o problema do financiamento, da distribuição de 
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recursos pois <;e do momento em que obtiverem autonomia os recursos vierem 

em bloco, ter30 quI:' decidir qmtnto vai para pe<;<;o:d: quanto \'ai par:l clI"!f'in (' 

quanto vai para investimento. Por isso. verifica que estas Institui·ções 

precisarão ter maturidade. sensibilidade. visão de futuro para terem coragem de 

de repente. cortar em pessoal e fazer investimento ou parar de investir e 

aumentar pessoal. Considera ser necessária uma análise crítica muito séria do 

próprio sistema universitário. E acrescenta que as Universidades Federais não 

possuem um projeto sobre o assunto. possuem alguns rascunhos reivindicatórios 

que dizem que querem manter a capacidade de crescer. querem manter o 

financiamento que possuem mas não realizaram nem estão realizando uma 

análise crítica de uma série de normas e procedimentos. práticas e tradições 

FERNANDES (UFRRJ) percebe que as Universidades Federais no 

Brasil não possuem uma definição clara de como e para onde deve ir a sua 

autonomia e por isso deduz que serão atropeladas pelo governo nesta questão 

GOMES (UFRJ) pensa que a autonomia universitária venha a ser a 

unlca 11 1anpir!1 de resolvr'r toda a crise das Universidades Federais Brasileiras 

porque só através da autonomia elas poderão exercer plenamente suas vocações 

mas alerta que a vocação de cada uma é diferente da outra. Um pensamento 

bastante semelhante é esboçado por VEIGA (UFRRJ) sobre a questão 

Segundo GOMES (UFRJ) os beneficios da autonomia serão. em 

primeiro lugar. a possibilidade de introdução de novos modelos de gerência. Em 

segundo. a possibilidade de alterações na folha de pagamento com intuito de 
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otimizar regimes de trabalho e orçamento de custeio. e e-cplica: " se eu tenho um 

professor de 40 horas que não cumpre esta carga e resolvo passa-lo para 7n 

horas. ato contínuo. o dinheiro vai para o governo de volta porque eu não posso 

transferir esse dinheiro para custeio" 

Para GOMES (UFRJ) a autonomia deve ser financeira e pedagógica 

e cada Universidade deve ter sua própria autonomia curricular. E quanto R 

proposta do governo, verifica que as Universidades Federais estão diante de uma 

grande interrogação e acrescenta: "o Ministro já disse numa reunião da 

ANDIFES que pretende retirar a proposta de alteração do Artigo 207 sobre a 

autonomia e criar duas leis. uma lei de financiamento e uma lei dE' 

recredenciamento das Universidades Se ele fizer isso. eu acho mais adequado. 

Não vejo porque mexer no Artigo da Constituição. Então, a questão é dificil de 

ser respondida. porque em contrapartida, enquanto o Ministro nos disse isso. 

ouvimos de outras fontes, de que a idéia é manter a proposta de Emenda 

Constitucional. Então a gente nunca sabe." 

VEIGA (UFRRJ)também vê na autonomia universitária uma forma 

de equacionar os problemas das Universidades Federais Brasileiras mas pensa 

que esta autonomia deva ter um enfoque mais administrativo e sugere que: "o 

governo estabeleça metas. tipo um contrato de gestão com prazo determinado e 

bastante clareza. contratual mesmo. onde teria que haver garantias de 

cumprimento. apoio e recursos suficientes para que aquelas metas se tornassem 

realizáveis Dentro desta política teríamos a liberação da alocação de recursos do 

orçamento dessas Instituições e o ideal é que chegasse até o nível da área de 
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pessoal. Se não chegasse a tanto. pelo menos até o nível de custeio. já sena 

extremamente salutar_ gerana espaço para um avanço muito grande ond!;' 

houvesse realmente competência administrativa. porque infelizmente nem todas 

essas Universidades possuem" 

Desta forma_ VEIGA (UFRRJ) pensa também que o governo_ 

através de uma coordenação_ poderia tentar fazer uma rearmmação do potencial 

de cada uma dessas Instituições_ verificando e eliminando sobreposições_ os 

sombreamentos de atuação de umas em relação as outras. tentando transferir ou 

aglutinar setores e buscando uma possibilidade de competência maior 

Para VEIGA (UFRRJ) a autonomia proposta pelo governo é 

totalmente diferente da que sena necessária e explica que "ela acontece no 

sentido inverso. é imposta pelo governo para atender a determinados mmos que 

tendem a não ser os caminhos naturais que as Universidades Federais Brasileiras 

têm potencial para trilhar e por isso penso que aí o governo vai se perder. 

Primeiro. porque vai complicar em virtude da base que estas Instituições têm. 

Segundo_ não vai utilizar o potencial que elas possuem. As Universidades 

Federais vão estar caminhando em fimção do que determinar o Estado e em 

conflito com sua própria natureza" Continuando_ acrescenta que: "a autonomia 

proposta pelo governo tende a se perder, a diluir recursos públicos porque cada 

uma dessas Instituições sabe melhor que o MEC onde reside seu potencial maior. 

onde ela vai poder se desenvolver mais e o MEC ao invés de apoiar este 

potencial, está impondo posições" 

19) 



VEIGA (UFRRJ) verifica que não existe consenso entre as 

t Iniversirlades Federais sohre () que seria a autonomia para cada lima cklas (' rli-, 

que: "a visão de autonomia não está perfeitamente clara e comum a estas 

Instituições como um todo. Existem algumas que até entendem que a autonomia 

que o governo está colocando seria interessante para elas. algumas poucas. pelo 

que tenho lido. Sinto também que este conceito de autonomia que defendi não 

tem aceitação geral, a maioria pelo menos. não pensa assim. Existem outras 

maneiras de ver a autonomia. Algumas até entendem que esta autonomia seria (l 

garantia de recursos irrestritos para todos os seus pleitos, garantia total de todas 

as suas necessidades de desenvolvimento" 

12.;\ QllEST;\O 1)0 FINANCL\I\IENTO 

A questão da autonomia da Universidades Federais Brasileiras 

esbarra invariavelmente numa questão ainda não esclarecida que trata do 

financiamento destas Instituições. Desta forma, abrimos este sub item para 

expor a opinião de alguns depoentes sobre o assunto. 

Para ORTEGA (UFRJ) a principal causa da crise vivida pelas 

Universidades Federais Brasileiras reside na questão do financiamento e diz: "no 

Brasil, primeiro teríamos que ter o financiamento para as Universidades Federais. 

agora, eu desconfio das intenções do governo.. ele parece querer cair fora do 

compromisso com a educação, com a pesquisa e com a tecnologia Se as 
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Universidades conseguirem financiamento privado o f?overno poderia recuar '? 

ga~tar menos dinheiro " 

C'onforme VEIGA (UFRRJ) é filnção do governo em nome da 

sociedade, garantir o fimcionamento pleno destas Instituições e a diferepç:l ('11ft'" 

financiamento pleno e mínimo é essencialmente político-ideológica 

Para FARIA (UFF) cabe ao governo e unicamente ao governo n 

financiamento das Universidades Federais Brasileiras , o que não exclui as 

parcerias com o setor produtivo que só devem acontecer em caráter supletivo 

Segundo LENZ (UNI-RIO) este financiamento não cabe 

exclusivamente ao governo. As Universidades, no seu entender, levando em 

consideração suas áreas mais fortes de atuação podem gerar alguma receita mas 

percebe com clareza que exclusivamente com a produtividade de cada uma de 

<;uas áreas, as Universidades não se mantêm no nível excelente que desejam. 

ALVES (UFRJ) entende que o Estado deve arcar com uma parcela 

forte deste financiamento e as Universidades devem buscar alternativas fora do 

Estado mas segundo ele, isto não significa dizer que o Estado se ausente. 

significa falar em parcerias. As Universidades vão ser parceiras do Estado e da 

iniciativa privada como acontece nos EE UU., na Alemanha, em todos os países 

onde a Universidade é forte e o Estado não se ausenta de maneira nenhuma. 
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I ,FITE (UNI-RIO) considera que o financiamento das Universidades 

Federais pode ser complementado p~lo setor produtivo E" qUE" i"to p 

perfeitamente possível bastando apenas se estabelecer uma política adequada F 

acrescenta: "basta querer e ter coragem_ tenho a impre"sfí.o que é isso que ~st~ 

faltando. " 

Para SOARES (UFF) e MAGARAO (UNI-RIO) o governo parece 

querer se desobrigar de financiar até a pesquisa básica. Ambos_ citando um artigo 

do Washington Post assinado por várias multinacionais acerca do financiamento 

da pesquisa nos EE.UU comentam que lá, num país desenvolvido_. parâmetro de 

geração de tecnologia no mundo, empresas multinacionais acham que não tem 

sentido o governo deixar de investir em pesquisa básica. Lá, onde as parcerias 

fimcionam, onde existe todo um parque industrial e tecnológico, reclamam disso, 

imagine a nossa situação. Enfatizam que com muito mais razão as Universidades 

Federais Brasileiras deveriam ter todo o apoio do governo. 

M!\G!\Rt\O (UNI-RIO) afirma que em hipótese algumJ as 

Universidades Federais podem abrir mão da ajuda financeira do governo. Deve 

existir um orçamento básico para cada uma dessas Instituições que deve ser 

revisto periodicamente de acordo com parâmetros que precisam ser definidos e 

acrescenta: "a que produz mais, deve ser melhor apoiada, a que produz menos 

deve ser estimulada" 

FRAIZ JUNIOR (UFRRJ) pensa que o financiamento das 

Universidades Federais Brasileiras deve ser compartido de tal maneira que as 
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mesmas possam ser mantidas. parte por iniciativas próprias. e parte. pelo 

próprio Estado Considera que o percentual pertencente ao Fstado e muito 

difícil de ser estabelecido e deverá depender de um sistema de avaliação muito 

bem elaborado 

REZENDE (UFRRJ) entende que cahe ao governo a maior parte da 

responsabilidade sobre o fínanciamento das Universidades Federais mas pensa 

também que as Universidades devem retroceder em algumas posições e valorizar 

o dinheiro que o governo repassa. aplicando-o de maneira mais efíciente no 

ensino e não nos Restaurante Universitários e Alojamentos. e acrescenta: "o 

compromisso da Universidade é com o ensino. aqui não é hotelaria nem setor de 

acomodação estudantil." 

GOMES (UFRJ) afirma que as Universidades Federais Brasileiras 

não podem viver totalmente às custas do governo e que esta é uma página virada 

na história da economia mundial e acrescenta: "as Universidades Federais devem 

receber do governo os recursos para a manutenção de suas atividades 

acadêmicas. a manutenção vegetativa de suas necessidades acadêmicas, não mais 

do que isso. E para os investimentos. para os novos empreendimentos. as 

Universidades devem concorrer à recursos do governo e ao mesmo tempo buscar 

parcerias com outros segmentos." 

Sobre essa questão GOMES (UFRJ) diz que gostaria muito de 

discutir o preço da saúde na Universidade para saber quando o Ministério da 

Saúde vai reembolsar as Universidades pelas despesas com luz, água, telefone. 
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vigilância nos hospitais. fora os equipamentos que são comprados com verbas do 

MEC Ainda sobre o assunto, faz o seguinte comentário: "o custo da UFRJ é 

mais elevado porque temos hospitais. ninguém se lembra disso. nin~uém se 

lembra também que aqui nos desenvolvemos um projE'to de construção dE' 

plataforma de petróleo que permite <10 Rrasil economi7<1r em div;<;(\<; (\ 

equivalente a U$ 4.000.000.00000 por ano Imagine se 1% di<;so (lJ$ 

4.000.00000) retomasse para a UFRJ, como essa Universidade sena 

maravilhosa' Então. essas coisas têm que ser levadas em consideração." 

13. AS 

SlIPEHIOn. NO PAís 

Este é sem dúvida um dos pontos mais relevantes para a resolução da 

situação de crise das Universidades Federais Brasileiras, como poderemos 

verificar nas opiniões que se seguem. 

Sobre o assunto, MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) diz: "esta 

avaliação parece ser o tipo da coisa como estar numa estrada , dirigindo a 100 

km/h. e aí chega um policial e diz que a velocidade máxima é de 50 km/h, e 

quando você contra argumenta que não tem nenhuma advertência. nenhuma 

placa, que a estrada está boa, e ele insiste em puni-lo porque a velocidade 

máxima permitida pela lei é de 50 km/h". 
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MENDONÇA DE PAULA (U~Jl-RIO) pensa que para que esta 

avaliação pudesse realmente se processar em termos justos e bases equânimes, 

deveriam ser primeiramente, estabelecidas metas para as Universidades Federais 

Para ele, cada uma dessas Universidades, em função do resgate de SlIa imagcll1, 

proporia metas objetivas ao governo que pudessem, de tempos em tempos, ser 

verificadas. Continuando, MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) percebe que 

esta avaliação hoje em dia, está muito presa à parâmetros quantitativos e este, 

para ele, não é o melhor caminho pelo menos para se avaliar a eficácia de uma 

instituição, e acrescenta: "desta forma, as boas vão ficar cada vez melhores. as 

que estão meio capengas vão ficar piores e talvez sejam até marginalizadas ou 

destruídas. " 

Para REZENDE (UFRRJ) a avaliação existente é um engodo, as 

Universidades Federais precisam ser avaliadas pelos seus resultados e não como 

tem sido até agora: "examinando cada empenho e quando você cancela um 

empenho vêm em cima da gente como se tivéssemos roubado" E Pergunta: "

Roubamos?" Respondendo, diz: ''Não roubamos, cancelamos porque precisamos 

daquele dinheiro para gastar em outra coisa." Continuando, acrescenta que: 

"não existe ainda avaliação nenhuma e entendo que as Universidades Federais 

precisam implantar isso. Tenho uma frustração bnltal porque sobre esta questão, 

ao longo dos anos, não se conseguiu avançar praticamente nada... O que nós 

conseguimos foi produzir publicações da produção científica dos professores e 

colocamos o nome de todos eles lá, onde se vê nomes que não produzem nada. 

Agora, tudo bem, professores que passam 1 ano ou 2 anos sem realizar pesquisa, 

tudo bem, mas professor que passa 10, 15 anos sem produzir uma linha ??" 
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R F7FN DF (l 'FRRJ) e'\plica que awaliação e um processo 

educativo especialmente por estarmos dentro de uma LTniversidade Este 

processo. segundo ele. é lento e é preciso primeiro estaheiecer 0" indicadores 0" 

indicadores por sua vez. são muitos 

Continuando. REZENDE (UFRRJ) desabafa: " por isso outra vez eu 

me frusto quando lemhro do Goldemberg e quando vejo o atual Ministro que at~ 

agora só quis avaliar os alunos que estão saindo. que para mIm e pouco. 

especialmente sahendo perfeitamente que ele tem nas mãos a C A PFS e o CNPq 

e ele sahe que a avaliação da pós-graduação. por pior que seja. é boa e é isso 

que faz um curso ter nível de excelência e o outro não. e é a comunidade quem 

está avaliando" 

REZENDE (LTFRR.l) entende que essa avaliação deve começar de 

uma maneira simples e se iniciar dentro de cada Instituição. primeiro mostrando

se o que se pretende. depois estabelecendo-se os indicadores. e finalmente 

conscienti7?ndo os professores dos benefícios do processo. No entanto. entende 

que isto não foi ainda possível porque o corporativismo não deixa e acrescenta: 

" se nós perguntarmos individualmente a cada professor. separadamente se é a 

favor da avaliação. 100% responderá que é a favor Entretanto. se nós tentarmos 

organizar um esquema de avaliações. ele irá bem até certo ponto. mas à medida 

que ele comece a se aproximar do indivíduo. ele começa a dar para trás. Na 

medida em que a avaliação se aproxima do indivíduo ele se sente ameaçado. 

porque vai perder isso . vai perder aquilo Penso que não deveria ser assim. não 
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é qUE"stão de ameaçar, é qUE"stão de cohrar a elE" a parte qUE" lhe cahe, a parte com 

a qual elE" tem que contrihuir no momento em que elE" está no contexto da 

UniversidadE". num centro educacional Então. é lógico, não vam0S demitir 

ninguém porque não pesquisa, mas se E"le tamhém não rrodU7 no ensino n~0 

produz na extensão, SE" ele não administra, então ele realmente está f0ra do 

esquema. Um dia há de chegar em que este indivíduo realmente não podE"rá E"star 

aqui na Universidade. E eles estão aL aos milhares Este tipo de professor. zero 

à esquerda, realmente existe" 

Acrescentado, REZENDE (UFRRJ) di7 " eu só esper0 Clue n0 

momento em que a avaliação se aproxImar do ponto nevrálgico ela tenha 

sucesso. Por que não adianta ficarmos avaliando por periferia A Universidade 

tem que ser avaliada como a Pós-graduação é avaliada, como o pesquisador é 

avaliado no CNPq quando pede bolsa. Quando um pesquisador pede uma bolsa 

ao CNPq ele é avaliado, de fato avaliado. Como? Pela competência dele, sE"não 

não ganha holsa." 

T PITE (UNI-R!O) entende que as avaliações propostas pelo MEC 

irão privilegiar as Universidades melhor estruturadas e diz: "avaliar o estudante é 

uma coisa, avaliar uma disciplina ministrada, é outra. Assim como o MEC está 

fazendo, eu entendo mais como auditoria e penso que o que é necessário avaliar 

é se as Universidades Federais estão prestando algum heneficio ao País" F. 

pergunta: - Por que não se faz uma avaliação para a graduação nos mesmos 

moldes da que já existE" para a pós-graduação? 
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SILVA FII ,HO (UFF) t>ntt>nde qut> a avaliação é uma tarefa muita 

séria ~ tem dúvidas st> o governo tem t><;trutunl par(1 (''<('C'uta-I::! AC'n-"sC'('nt:.=1 ql.lf-'" 

"este teria que ser um trabalho muito c.;ério_ onde não houvesse em nenhum 

momento condições de suhterfúgios dt> melhorias para ot>termimvh<; 

Universidades em detrimento de outras" Comenta qut> o govt>rnn t><;t?' 

começando este processo pela avaliação do aluno que não deixa de ser tamhém 

uma avaliação institucional mas que está sendo elaborada uma matriz de 

avaliação com base em outros parâmetros para atender as necesc.;idade<; ele 

orçamento das Universidades Federais Continuando_ diZ' "as Univt>rsidadt>s 

Federais devem ser avaliadas mas não sei se o caminho apontado pelo MEC é (1 

mt>lhor, Enfim_ alguma coisa tem que st>r feita inicialmente" 

PEIXOTO (UFRRJ) sobre a questão diz: "tenho dificuldade em 

entender a linguagem do governo quando ele diz que não tem conhecimento 

sobre os dados das Universidades porque a avaliação da produtividade das 

Universidades Federais Brasileiras é feita pelo próprio governo" Segundo ela, a 

C APES avalia a pesquisa e a pós-graduação e consequentemente a graduação. 

porque o:;; professores. na maioria das vezes_ são os mesmos e essa avaliação é 

feita anualmente, Afirma ainda, que os dados da CAPES são abertos ao governo 

e ao público e que a C A PES é governo e acrescenta: "nós temos também outra 

avaliação, aqui dos grupos envolvidos em pesquisa. que é feita a todo momt>nto 

pelo CNPq O governo parece que não quer reconhecer esta avaliação que está 

nas mãos dele: a produtividade, o engajamento com a sociedade, e o respaldo da 

comunidade científica internacional. É inaceitável o governo apregoar que não 

dispõt> dos dados das Universidades Públicas Brasileiras, porque ele dispõe, 



através do S I A PF e do S I A FF. este<: dados que a E'Ie intere<:sam "Continuando. 

acrescenta que as Universidades estão. no momento. realizando suas próprj(lS 

avaliações e que o objetivo a ser alcançado com a avaliação proposta pe1a~, 

Universidades Públicas é muito distinto daquele hus('(ldo peJ0 Governo 

SOARES (UFF) entende que as avaliações propostas pelo governo 

são elementos de pressão, e pergunta: "- O que esse exame de avaliação do~ 

alunos vai medir? " e acrescenta que no seu entender, este exame está sendo 

criado para poder mais tarde, através de outros mecanismos mostrar que a<: 

Universidades Federais são improdutivas e não cumprem o papel que deveriam 

cumprir 

Para SOARES (UFF) quem julga o profissional é o mercado e 

mesmo que existisse um nível de formação idêntico para todas as pessoas, 

existirão sempre alguns que irão se destacar e outros não. No entanto. ressalta 

a necessidade e o valor das avaliações e sugere. em conformidade com LEITE 

(UNI-RIO): REZENDE (UFRRJ)) e PEIXOTO (UFRRJ) que se utilize o 

modelo àr • ,:\vqliações desenvolvido pela CAPES. Ressalta também o grande 

número de parâmetros que possui esta avaliação da CAPES e acrescenta que a 

avaliação proposta pelo governo não mede a Universidade. mede essencialmente 

o aluno e aquilo que o aluno empregou de sua força para absorver dentro da 

Universidade 



SOARES (lfFF) afirma ser essencial medir a qualidade embora 

reconheça ser esta uma tarefa dificil mas afirma que existe todo um sistema de 

medida da qualidade na comunidade científica mundial 

PREIS (UFF) considera que as Universidades Federais Rra<:ile'r(\C 

precisam ser avaliadas e acredita que a auto avaliação deva ser estimulada, no 

entanto, embora não se considere profunda conhecedora do assunto. nã0 

acredita que a avaliação na forma como está sendo proposta pelo governo. 

ofereça bons resultados. Segundo ela, esse é um processo permanente, e a auto 

avaliação é, no seu entender, um excelente exercício para se verificar se houve 

crescimento ou não, e acrescenta: " a Universidade não deve ter medo disso 

porque ela não vai escapar da avaliação mais importante de todas que é a 

avaliação da sociedade" 

Para MAGARÃO (UNI-RIO) "sem avaliação, sem supervisão, nada 

deve ser feito" e comenta que se de um lado é uma pessoa extremamente 

positiva em relação as Universidades Federais Brasileiras, por outro, percebe que 

falta muita coisa para fazer e um dos pontos que lhe parece fimdamental é a 

avaliação. E acrescenta: "penso que não podemos colocar um aluno na rua sem 

avalia-lo, não podemos ter um corpo docente sem avaliação. Não podemos ter 

uma produção científica sem avaliação. Acho que a avaliação de tudo o que é 

feito é uma obrigação Nós temos que prestar contas disso Nós não podemos 

deter em nossas mãos um sistema tão caro, que é mantido pelo povo, sem 

prestar contas .. acho que as Universidades Federais têm que ser transparentes. 

Deveríamos ter mais representatividade da sociedade dentro de nossos 
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Conselhos e deveríamos ser chamados periodicamente a prestar cont::\s de tudo o 

que é feito aqui" 

Segundo MAG:\RÀO (tINI-RIO) todo" juntos dC'\'C'T11 <1\',11iar <1-:: 

Universidades Federais, Nesse processo entra o govf'mo, ::\S rrnrn(lC 

Universidades que segundo ele. devem ter um peso enorme. e organi"mos da 

sociedade também devem ser convidados, Para ele, a avaliação deve ser ampla. 

transparente" inquestionavelmente transparente, 

SOUZA (UFF) afirma que esta pnmelra avaliação proposta reln 

governo, embora possa ser equivocada. porque lá na frente vaI se mostrar 

completamente inadequada. a idéia de avaliar é importante. e diz: "na crítica que 

se faça ao método, deve se preservar o fato de que elas têm que ser avaliadas 

externamente, De urna maneira geral. as Universidades Federais já são avaliadas 

e desconfio até que o nosso prestígio seja bastante baixo, infelizmente. junto à 

sociedade. por urna série de razões e imcompreensões mútuas, Mas o governo 

poderia realizar esta avaliação de uma maneira mais institucional, mais 

sistemátic::1, enfim, levantando dados e exibindo-os à sociedade," Segundo ele. é 

papel do governo exercer esta avaliação institucional e até com base nesta 

avaliação destinar maiores ou menores verbas para esta ou aquela Universidade 

E acrescenta: "isto é absolutamente legítimo mas é preciso que seja feito de uma 

forma muito aberta. com ampla participação de todos os envolvidos na sociedade 

para que isto não reflita aquela velha politicagem - o Reitor é meu amigo, vou 

beneficiá-lo, para o gmpo dele ganhar as próximas eleições e por aí vai, Essas 

coisas precisam ser feitas de uma maneira institucional e não pessoal pois 
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verificamos que as coisas têm ficado muito no prestígio pessoal do Ministro. dos 

Reitores, o que é uma praga nacion~1 antiga. é uma coisa que e'.! não sei quemrlc· 

se vai conseguir consertar." 

FR A.IZ JUNIOR (UFRRJ) considera que existem avaliações pontuais 

sobre as Universidades Federais Brasileiras mas que, no seu entender. ainda não 

são suficientes Pensa que as Universidades Federais precisam ter uma avaliação 

de conjunto Acrescenta que poderia dizer que o ensino de pós-graduação já 

seja avaliado e que considera sua avaliação muito criteriosa. No entanto. diz: "se 

acreditarmos que as Universidades Federais Brasileiras se sustentam por três 

pilares indissociáveis ( ensino-pesquisa-extensão) é preciso que estas outras áreas 

também sejam avaliadas. 

FRAIZ JUNIOR (UFRRJ) considera os processos de avaliações 

internas como sinalizadores do futuro de cada Instituição e pergunta: "- E 

externamente. quem nos avalia?" Respondendo. diz: " - A parcela organizada 

da sociedade ( instituições científicas. conselhos profissionais. as sociedades. as 

ordens). F"tas. têm condições de nos avaliar porque quando nós ingressamos 

numa universidade formativa, nós estamos formando profissionais para o 

mercado que são regulados por estas entidades." 

FRATZ JUNTOR (UFRRJ) percebe também que antes de iniciar este 

processo, parece ser fimdamental que as Universidades Federais Brasileiras 

realizem um trabalho muito grande no sentido de sensibilizar a comunidade a 
~. 

comunidade acadêmica sobre a importância do processo de avaliação e 
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acrescenta qlte" "se não consegUIrmos fazer isso. as Universidades Federais 

tenderão ao fPicasso e isto será muito ruim rOlS são anos de construção ran~ 

depois ter que voltar a reconstrui-las de novo." Acredita também que (' momento 

a medida da sua missão para planejar-se estrategicamente 

VEIGA (UFRRJ) afirma que a avaliação faz parte de qlwlquer 

processo que esteja em andamento, que possa gerar algo novo ou que esteja se 

desenvolvendo. A avaliação, segundo sua visão, é uma forma de r/:"trn 

alimentação, para que se possa caminhar no sentido mais lógico em busca das 

metas que foram estabelecidas e diz: "acho que esta questão das avaliações nas 

Universidades Federais Brasileiras nos últimos anos, ficou muito discutida e 

pouco realizada. Houve um distanciamento muito grande e as instituições que 

deveriam fazer este papel deixaram de fazê-lo, como é o caso das próprias 

Universidades Federais realizando sua auto avaliação, como é o caso do MEC 

por ser o financiador do processo como um todo, teria esse direito Outras 

instituições representativas da sociedade deveriam também fazer, como as 

associaçõ/"<: de classes pi ofissionais Mas o que vimos foi que nos últimos 20 

anos o que houve de avaliação foi muito simples, casos isolados, não existe uma 

experiência maior que tenha colocado o tema como essencial para uma 

contribuição maior ao processo." 

Para PINGUELLT ROSA (UFRJ) todas as avaliações são bem 

vindas e diz que não precisa ser uma avaliação muito burocrática, única. Ela deve 

ser múltipla mas deve ter conseqüências e aquilo que for mim deve ser corrigido 
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porque, conforme seu entendimento_ não adianta ter avaliação 50 para ter 

avaliação 

ORTFGA. (UFRJ) considera as avaliaçõt:'s nmdamentai" no contexto 

vivido pelas Universidades Federais Brasileiras e acrescenta qtlt"" "o governo !:'''t~ 

deixando de pensar assim. - Por que? Porque as primeiras avaliações mostram 

que as Universidades Federais são as melhores do mundo. Aí poderão dizeL mas 

lá nos EE.UU também se publica. Mas façam uma média do que se publica na 

Universidade da Califórnia e verifiquem que é pior do que a UFRJ. Então (' 

governo está abandonando as avaliações. Por que? Porque nessa ele nã0 leva A 

avaliação das Universidades Federais Brasileiras só faz enaltecer essas 

Universidades. A UFRJ tem o maior índice no Brasil e em algumas áreas do 

mundo de publicações, alunos com mestrado, doutorado, e é claro que deve-se 

considerar o tamanho do Brasil. a renda per capita, mas se focar no 

financiamento ela será prêmio Nohel " 

Para ORTEGA (UFRJ) uma avaliação seletiva é o que permite ver o 

que está nmcionando , o que não está. Considera portanto, a avaliação um 

instmmento administrativo importante e acrescenta: "o governo achou que iria 

nos avaliar e mostrar CJue as Universidades Federais realmente eram uma porcari3 

e teriam que acabar Começaram-se as primeiras avaliações, deu o contrário, 

virou "shabu"_ aí ele abandonou essa discussão" 

IV - ANÁLISE DOS DADOS 



Com o objetivo de levantar dados flue possibilitassem llma melhor 

compreensão e uma avaliação da situação de crise e'Cistente mI" {lniversid?de" 

Federais Brasileiras, foram realizadas as entrevistas constantes do capitulo 

anterior cuja análise descritiva passamos a apresentar 

LI PANORAI\IA 1)/\ CRISE 

Todos os depoentes da investigação de campo consideram que as 

Universidades Federais Brasileiras estão vivendo uma situação de crise. Todos 

eles também, consideram que esta crise possui aspectos múltiplos e variados, 

tratando-se portanto, de uma crise que é tanto mundiaL em virtude das 

alterações dos padrões sociais e econômicos e'Cistentes~ quanto institucional, pela 

incapacidade de adequação destas Instituições às rápidas transformações que 

estão ocorrendo. 

Quanto à percepção da crise por parte dos entrevistados, podemos 

afirmar que 35% percebe mais intensllmente II situação de crise e considera estfl 

situllÇão bllstllnte grave e de dificil superação. Mas 50%, entende que II crise 

será de dificil superação parll algumas das Universidades Federais Brasileiras. 

não para todas. No entanto, 15%, embora reconheça a situação de crise, 

considera que a mesma faz parte do crescimento destas Instituições, não 

demonstrllndo mlliores preocupllções com II C]lIestão 
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Segundo a pesquisa de campo realizada. seriam duas as principais 

causas da crise: a questão do financiamento destas lnstitui~ões e a ql.le<:t9 n 

administrativa. Desta forma, 35% dos entrevistados considerou a questã0 do 

financiamento ou da escassez de recursos orçamentários, como a principal causa 

da crise, enquanto os outros 35%, considerou a questão administrativa No 

entanto, 10% cita como causa da crise uma política deliberada do governo para 

privatizar ou deixar de financiar estas Instituições, enquanto 20% pulveriza suas 

opiniões entre as seguintes causas: 

· diferenças institucionais: 

· a crise do próprio Estado no País: 

· a falta de identificação de um modelo próprio para estas Instituições: 

· a legislação vigente ou o excesso de burocracia: 

a falta de competência das próprias instituições: 

· a estmtura do processo pedagógico vigente 

A definição da missão das Universidades Federais Brasileiras 

apresentou muitas variações. Desta forma podemos afirmar que dos dirigentes 

universitários entrevistados, 40% entende que a missão destas Instituições é 

transformar a sociedade. Enquanto 35%, considera que a missão seria promover 

um ensino de alto nível ou preparar as elites brasileiras para o processo de 
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desenvolvimento do país Mas 1') %, considera que esta missão já está definida 

por lei e que seria a execução das atividades de ensino, pesquisa e extE"nsão. no 

sentido de gerar, fomentar e difundir conhecimentos e concordam qUE' sE'ia e~~ta a 

missão. No entanto, 10% restante, considera que a missão é formar um cidadão 

1.4 ENSINO. PES()lIISA E 1<'\'1 ENS.\O 

Na investigação de campo, verificamos que a maioria dos depoentes 

considera o ensmo como a atividade melhor estmturada nas Universidades 

Federais Brasileiras embora reconheçam a impotância da pesquIsa para estas 

Instituições 

Nas entrevistas, ficou evidente também que existe uma maIOr 

articulação entre o ensino e a pesquisa praticados pelas Universidades Federais 

Brasileiras, o mesmo não ocorrendo com relação à atividade de extensão. Desta 

forma, podemos afirmar. em conformidade com a investigação de campo, que a 

atividade de extensão se encontra em descompasso em relação às demais embora 

sua imp0rf§ncia tenha sido bastante reconhecida pelos depoentes. 

Percebemos também, nos depoimentos coletados, uma indefinição do 

que venha a ser exatamente a atividade de extensão dentro das Universidades 

Federais Brasileiras 

A investigação também nos possibilitou verificar que a 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, é considerada por 
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todos os entrevistados como essencial para as llnivE'rsidade<; Federais Brasileiras. 

com exceção de MENf)ONÇA f)F PA I. 'LA (tINI-R lO) qu~ qtW"t inn 1 

seriamente a necessidade desta indissociabilidade Esta posição de 

MENDONÇA DE PAULA talve7 <;e explique pelo fato, reconhecido pnr toon<: 

os depoentes, de que esta indissociabilidade emhora muito di<;cutida ficou pouco 

realizada na prática e ainda não foi alcançada. Mas. também ficou bastante 

claro que este tripé ainda sustenta este nível de educação nas Universidades 

Federais Brasileiras e segundo a maioria dos depoentes deve continuar sendo 

perseguido. 

1.5 REL\(:;\P 

BRASILEIRAS 

llN IVEHSI DA DES FEI)ER\IS 

A dificuldade de relacionamento entre o Governo e as 

Universidades Federais Brasileiras é evidente em todos os depoimentos da 

investigação de campo realizada. Dos depoentes, qO% considera o 

relacionamento muito dificil, enquanto 10% considera que o mesmo se 

caracteriza por uma sucessão de momentos bons e mins. 

Na investigação de campo realizada. as pnnClpms dificuldades 

detectadas neste relacionamento seriam: 

. Para REZENDE (UFRRJ), a legislação vigente: 

Para GOMES (UFRJ), a tà1ta de uma Lei de financiamento para estas 

Instituições: 
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Para SOARFS Cf JFF) t' FFRNANDFS (flFRRI). n fato do governo C]UE'rt'r "E' 

desobrigar de manter n sistema através da desqualifiçaçãn dn mesmn: 

Para PREIS (UFF) e MENDONÇA DF PAlTLA (UNI-RIO), n modeln 

matemático através do qual o govt'rno tt'nta dimensionar a<; llniversidade<: 

Federais: 

· Para MAGARÃO (UNI-RIO). PREIS (UFt) e FPRNANDFS (llFRRJt o fatn 

do governo não querer dialogar com as Universidades Federais: 

Para VEIGA (UFRRJ), a descontinuidade entre os objetivos do governn e n 

dessas Tnstituições pois os governos estão vivendo no curto prazn e as 

Instituições Universitárias só são viáveis de pensadas do médio para o longo 

prazo: 

· Para PINGUElLI ROSA (UFRJ), a incapacidade do governo para inspecionar 

estas Instituições e corrigir suas falhas: a falta de administração pública no hom 

sentido da palavra 

Através da coleta de dados realizada, observamos que 50% dos 

dirigentes universitários entrevistados, consideram que a interação das 

Universidades Federais Brasileiras com a sociedade deixa muito a desejar e 

considera que os motivos são os seguintes: 

as Universidades Federais Brasileiras estão encasteladas, preocupadas com 

seus próprios problemas e portanto, afastadas da sociedade: 

· a sociedade. de um modo geral, ignora as Universidades Federais.lio Brasil: 



· as Universidades Federais não estão sabendo divulgar seus resultados e exibir 

suas qualidades: 

as Universidades não estão sendo competentes o suficiente para suscitar o 

interesse da sociedade. 

No entanto, 25% dos entrevistados entende que as Universidades 

Federais Brasileiras mantêm uma interação bastante salutar com a sociedade. 

Enquanto, 25%, compreende que embora o relacionamento não seja ideal, as 

Universidades Federais Brasileiras estão tentando se aprimorar através da 

atividade de extensão. 

Quanto ao relacionamento das Universidades Federais Brasileiras 

não só com a sociedade como um todo, mas especificamente com um de seus 

segmentos mais importante, que é o setor produtivo do País, 80% dos 

entrevistados, considera que as Universidades Federais Brasileiras estejam 

distantes do setor produtivo, enquanto 20%, ao contrário, entende que as 

Universidades Federais Brasileiras já estabelecem boa relação com este setor 

produtivo. 



I' 

Na investigação realizada neste E'stuc1o vE'rifica-sE' que a mRimia dos 

entrevistados considera qUE' o sentido social da Universidade Pri'/<ld<l & difE'rpntf' 

das Universidades Públicas uma vez que o interE'ssE' do ensino privado inclui o 

lucro financeiro, que não é objeto de interesse do ensino público 

Verificamos também. que boa parte dos entrevistados não acrE'dita 

que as Universidades Privadas possam investir em pesquisa ou se sustentarem 

no tripé ensino-pesquisa-extensão. como acontece com as Universidades 

Federais. Porque teriam que despender um capital vultuoso para isso. o que por 

certo inviabilizaria a possibilidade de algum lucro. 

A investigação de campo demonstra também que 60% dos depoentes 

percebe que as Universidades Privadas estão mais preocupadas com o lucro e 

portanto as diferenças entre estes dois tipos de instituições de ensino superior é 

bastante evidente para este grupo. Enquanto 40%. entende que não existe uma 

difE'rença muito grande, especialmente quanto ao nível pedagógico entre a 

Universidade Privada e a Universidade Pública no Brasil. já que o docente de 

uma é normalmente o mesmo da outra. 

Entre as diferenças maIs significativas citadas pelos dirigentes 

universitários entrevistados. destacamos: 



a agilidade que possuem as Universidades Privadas para resolverem seus 

problemas: 

a adoção de técnicas de gestão maIs modernas por parte das llniversidades 

privadas: 

a condição de oferecer um aprendizado mais completo com base não so no 

ensino mas na pesquisa e na extensão por parte das Universidades Federais: 

1.8 A QlIEST;\O DA GRATllIDAIH: 

Na investigação de campo, verificamos que 85% dos depoentes são 

totalmente favoráveis à gratuidade do ensino ministrado pelas Universidades 

Federais Brasileiras. No entanto, 5% entende que os alunos poderiam contribuir 

na medida de suas possibilidades: 5% pensa que as Universidades Federais 

Brasileiras não podem discutir a questão da gratuidade sem antes definir a missão 

e a responsabilidade da sociedade para com estas instituições e 5% compreende 

que estas Instituições poderiam ser pagas se o salário ou a renda do brasileiro 

fosse melhr)!" 

Com relação a uma das distorções mais comentadas na situação das 

Universidades Federais Brasileiras no que se refere à gratuidade, que é 

justamente o fato destas Universidades que são gratuitas, receberem em sua 

maioria os estudantes oriundos das classes mais abastadas da sociedade, as 

opiniões dos depoentes na investigação de campo variam grandemente. Uma 
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percentagem de qO% dos entrevistados aceita qUE' a distorção estria 

ocorrendo. enquanto 10% desconsidera rsta situação 

Dentre os qo°l" aCIma mencionados. qur {lceita que a ctistorçfío 

esteja ocorrendo. 40% entende que a ongem do problema re"ide na bai"::,, 

qualidade do ensino público de 1 o e 2 o graus do País Entretanto. 20% percebe 

que isto está ocorrendo apenas em algumas áreas do conhecimento. como a 

medicina por exemplo: 20% entende que este não é um problema da 

Universidade e sim do Estado enquanto governo: 5% considera que esta críticPo 

significa tomar o efeito pela causa e que esta é uma questão para ser colocada 

para a sociedade civil. ela é que deve di7er se a gratuidade é justa ou não é: e 

5% pensa que esta distorção é perfeitamente aceitável uma vez que as classes 

mais ricas dão uma contribuição de impostos mais elevada para o País mas que 

outros meios devam ser encontrados para prestigiar as classes menos 

favorecidas 

1.9 A I\IASSIFIC\(:Ao no ENSINO SlrpEIHOR 

Todos os depoentes da investigação de campo realizada consideram 

que a massificação compromete totalmente a qualidade deste nível de educação. 

comprometendo um dos princípios básicos da Universidade que é a excelência. 

Dos dirigentes entrevistados. 80% entende que a principal causa da 

massificação do ensino superior no País reside na idéia de que o diploma de nível 

superior poderá gerar maiores oportunidades de ascensão social. enquanto 15%. 

717 



entende que o enSinO supenor nas Universidades Federias Rrasileiras não se 

encontra massificado e 5% não opinou ,>obre a que,>t~o 

1.10 i\ Qll~SL\.O DO (OP.HIJ'.'I!\! \~I' 

Na investigação de campo, verifica-se que todos os depoentes 

admitem que as Universidades Federais de fato, sejam corporativistas ma" 

enquanto alguns defendem este corporativismo alegando que o mesmo defende a 

Instituição, outros o condenam, entendendo que este, impede a realização das 

mudanças desejadas Outros ainda, afirmam que existem dois tipos de 

corporativismo: o que ajuda e o que atrapalha 

Verifica-se também, que 50% dos depoentes aceita o corporativismo 

que defende as Universidades Federais Brasileiras quando atacadas 

externamente, principalmente se tiver por base a qualidade. Entretanto, 20%, 

entende que o corporativismo é um problema cultural e não sabem como alterar 

esta situaç~(' enquanto 10%, afirma que este faz parte do crescimento das 

Universidades Federais Brasileiras No entanto, 10% ainda, percebe que hoje 

existem apenas alguns poucos grupos corporativos e outros 10% restante, 

entende que o corporativismo dificulta a administração de determinados 

segmentos. 
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Todos, entretanto. entendem que o corporativismo representado por 

gmpos monolíticos que se fecham e impedem o crescimento das Instituições. 

precisa ser combatido 

1.11 , \ li I O H )\ 11 \ 
;. ,~ :. ;r 

Bn.ASILEII~AS 

Sobre esta questão, verificamos que QO% dos dirigentes 

universitários entrevistados defende a autonomia plena das Universidades 

Federais Brasileiras, considerando-a muito importante para equacionar a crise 

vivida por estas Instituições. No entanto, 10% considera a autonomia uma 

questão muito complicada, pela falta de confiança nas ações do atual governo e 

pelo fato de não entenderem autonomia sem soberania. 

Embora a maJor parte dos depoentes da investigação de campo 

defenda a autonomia das Universidades Federais Brasileiras, também considera 

que a autonomia proposta pelo governo federal é muito diferente da autonomia 

pleiteada pnr estas Instituições. 

Nesta investigação compreende-se que a questão da autonomia 

universitária está diretamente ligada à questão do financiamento, tanto que foi 

aberto mais este tópico ao trabalharmos os depoimentos dos entrevistados. Desta 

forma, julgamos interessante ressaltar que todos os depoentes da investigação de 

campo, compreendem que não cabe exclusivamente ao governo financiar as 

Universidades Federais Brasileiras, embora todos, unanimimente, tenham 
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demonstrado entender que cabe ao governo garantir o funcionamento pleno 

dessas Instituições e assim o Estado. para eles. não pode se ausentar de maneira 

nenhuma de seu compromisso com a educação pública superior. até porque 

entendem também que as Universidades Federais Arasileiras não podem ahrir 

mão da ajuda financeira do governo. uma vez que a iniciativa privada no País não 

investe em pesquisa pura e básica 

1.12 AS AVALlAÇÜES no SISTEl\IA FI~nER\L IH~ !:i\~I!"JO 

SUPERIOR NO PAís 

o modelo de avaliação quantitativo ou matemático a que têm sido 

submetidas as Universidades rcdcrais Brasileiras é severamente criticado na 

investigação de campo por MENDONÇA DE PAULA(UNI-RIO) e 

PREIS(UFF). Enquanto REZENDE (UFRRJ) afirma que com relação as 

Universidades Federais não existe avaliação alguma. enfatizando que a 

avaliação é um processo educatico. sendo portanto um processo lento, onde 

primeiro é preciso estabelecer os indicadores que são muitos. Concordando com 

ele. LENZ (UNI-RIO)e FARIA(UFF). com outras palavras. 

Nesta investigação de campo realizada, verifica-se que 90% dos 

depoentes estava seriamente preocupado com as avaliações propostas pele 

governo para as Universidades Federais e verifica-se também que estas propostas 

do governo foram por este gmpo. duramente refutadas. 
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Apenas 10% tratou da questão, ahstraindo-se de sua vinculação com 

o governo. Este gnlpo compreende que as 1.lniveí"idades devam ser avaliada<' 

tanto interna quanto externamente e não só pelo governo. 

A avaliação desejada pelos depoentes para as Universidades Federa;" 

Brasileiras é: 

· a mesma que existe para avaliar a pós-graduação no Brasil: 

· aquela que consiga medir a qualidade: 

· aquela que possa se tornar um processo contínuo: 

· aquela que tenha seus resultados divulgados: 

· aquela que contemple vários indicadores em várias circunstâncias: 

aquela que sobretudo, tenha conseqüências, corrigindo exatamente o que não 

nmciona. 

Todos os depoentes ainda, consideram as avaliações muito 

importantes para o aprimoramento destas Instituições. 

Com o objetivo de levantar questões pontuais e portanto mais dados 

sobre a situação de crise das Universidades Federais Brasileiras, além das 

entrevistas realizadas neste estudo, foi aplicado também um questionário 

contendo 20 perguntas. 



Das 20 perguntas apresentadas aos entrevistados. somente as 

perguntas 12.11.15 e 16 deixaram de ser respondida" por um ou doiç: 

entrevistados. 

Em todas as questões. três respostas possíveis estavam à diç:rosiç2r. 

dos entrevistados, a saber: SIM, NÃO e EM PARTE 

Para estudar estatisticamente, se as respostas de cada pergunt3 

tinham a mesma proporção (1/3 para cada), foi aplicado o teste X2 que testou a 

hipótese nula ( Ho ) de que as respostas teriam a mesma proporção versus a 

hipótese alternativa ( H 1 ) de que as proporções eram estatisticamente diferentes 

Observamos que a grande malOna dos entrevistados, em muitas 

questões, teve dificuldade em optar pelo SIM ou NÃO, optando 

preferencialmente pela alternativa EM PARTE. Isto pode significar que a 

complexidade dos problemas vividos pelas Universidades Federais Brasileiras 

não permite a emissão de opiniões tão fechadas representadas pelo SIM e NÃO. 

Na la. pergunta, obtivemos como resultado X2
cal = 6,70 (P<0,05), o 

que mostra claramente que a maior percentagem dos entrevistados acredita que 

as pessoas que trabalham nas Universidades Federais Brasileiras, de um modo 

geral. se sentem em parte estimuladas com o trabalho que realizam, sendo que 

esta percentagem fica em tomo de 60%. Dos entrevistados, 12/20 responderam 

EM PARTE, o que significa que as pessoas que trabalham nas Universidades 



Fcderais I3rasileiras não estão totall11cnte "atisf'cit8s l11a" ta1l1hém ni'io ('''tão 

totalmente in~atisfeitas 

Com relação à 2" pergunta. <;e o salário é o f1tor principal da 

desmotivação existente, o X2
calc = 4,30 (P> 0,05) demonstra estatisticamente 

que não há discrepância entre as classes de respostas, isto é. embora 11/20 dos 

entrevistados acredite que EM PARTE o salário seja um dos fatores. esta 

percentagem não difere estatisticamente de 1/3. o que nos permite concluir que 

não é o salário o fator principal da desmotivação existente, 

Na 3a
, pergunta, obtivemos como resultado um X2

calc = 10,90 

(P<O.01) o que demonstra claramente que a maior percentagem dos 

entrevistados considera que o pessoal das Universidades Federais Brasileiras. de 

um modo geral, cumpre EM PARTE com suas obrigações, o que significa que 

este pessoal não deixa de cumprir com suas obrigações embora não as cumpram 

totalmente, 

Na 4a
, pergunta obtivemos como resultado um X2calc = 13,30 

(P<O,Ol) o que demonstra estatisticamente que a maior percentagem dos 

entrevistados considera que o processo de seleção de pessoal nestas Instituições 

deve ser alterado, 

Na 5a
, pergunta o X2calc = 3,70 (P>O,05) mostra que estatisticamente 

não houve discrepância entre as respostas, ficando indefinida por parte dos 



entrevistados, se a carreira docente é bem estruturada nas Universidades Federais 

Brasileiras 

Na 6". pergunta o X2
calc = 17,50 (P<O,OI) significativo, demonstra 

que a maior percentagem de entrevistados considera qUE' a estrutura da carreira 

de servidores técnicos administrativos deve ser melhorada. 

Na 73
. pergunta não houve diferença estatística nas respostas 

apresentadas e o X2calc = 5,20 (P<0,05) o que demonstra que não existe por 

parte dos entrevistados uma definição quanto a cobrança de resultados nas 

Universidades Federais Brasileiras. Mas, quando 8/20 dos entrevistados 

respondem que as Universidades Federais Brasileiras não cobram resultados das 

atividades realizadas por seus servidores (docentes e não docentes) e 10/20 

respondem EM PARTE, fica evidente uma falha no gerenciamento destas 

atividades. 

Na 83
. pergunta obtivemos um X2C31c = 1.90 (P>O,05) não havendo 

diferença estatística nas três classes de respostas Desta forma, não há uma 

definição muito clara por parte dos entrevistados sobre a eficiência do processo 

de qualificação docente dentro destas Instituições 

Na 9a pergunta a diferença estatística entre as classes foi marcante (' 

o X2calc = 16,30 (P<O,OI) mostrou claramente que maior percentagem dos 

entrevistados considera estatisticamente que o processo de capacitação dos 
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servidores não docentes nas Universidades Federais Brasileiras não é- hom. onde 

15/20 responderam Nl\O e 4/20 re~rondcram EM PARTE 

Também na 10". pergunta ohservamos o mesmo fE'''ultado (1::1 

pergunta anterior e o X2
calc = 16, 30 (P,O,O I) demonstra diferença estatística 

entre as respostas dadas, o que nos permite concluir que não há equanimidade na 

distribuição de tarefas entre os servidores das Universidades Federais Brasileiras 

conforme a opinião da maior percentagem de entrevistados. Tal conclusão 

evidencia também falha de gerenciamento na distribuição dessas tarefas. 

Na 11 a pergunta, que investiga a existência de sincronização entre o 

ensino. pesquisa e extensão. houve uma nítida tendência das respostas para a 

opção EM PARTE. O X2calc = 10,90 (P< 0,01) foi significativo o que nos 

permite concluir que parte das atividades se encontram sincronizadas e parte não, 

o que na verdade significa que a sincronização deixa a desejar. caso contrário a 

tendência das respostas seria para a opção SIM. 

Na 12a
. pergunta obtivemos um X2calc = 3,26 (P>O,05) que 

demonstra que não houve estatisticamente discrepância entre as respostas dadas. 

Isto significa também que as pesquisas realizadas pelas Universidades Federais 

Brasileiras. na opinião dos entrevistados, não estão divorciadas do interesse da 

sociedade, mas o percentual 10/20 para a resposta EM PARTE. demonstra 

problemas no ajustamento destas pesquisas aos interesses da sociedade. 



Na 133
. pergunta obtivemos como resultado um X

2
calc = 2,63 

(P'>O.OS) que evidencia não haver diferença e<;tatística significativa entre as 

respostas obtidas. Entretanto. quando 8/20 responderam EM PA RTF e R/2() 

responderam N.ÃO, podemos concluir que os entrevistados não consideram 

bom o nível de planejamento e coordenação dos departamentos. 

Na 14a
. pergunta obtivemos como resultado um X2calc = 12,70 

(P<O,OI) demonstrando diferença significativa entre as classes de respostas. 

quando 13/20 dos entrevistados responderam NÃO e 7120 responderam EM 

PARTE, o que nos permite concluir que os serviços meios das Universidades 

Federais Brasileiras, na opinião dos entrevistados, não nmcionam 

adequadamente. 

Na 153 pergunta que se refere ao equilíbrio da relação numérica 

professor-estudante e nmcionário-estudante nas Universidades Federais 

Brasileiras, obtivemos como resultado um X2calc = 2,89 (P> 0,05), não 

demonstrando diferença significativa entre as classes de respostas e que embora 

9/20 tenhanl respondido EM PARTE e 7120 tenham respondido NÃO, podemos 

concluir que esta relação não está totalmente desequilibrada 

Na 16a
. pergunta obtivemos como resultado um X2

calc = 2,00 

(P>0,05) o que significa que não houve diferença significativa entre as classes de 

respostas, o que nos permite concluir que na opinião dos entrevistados a relação 

custo-beneficio das Universidades Federais é I, embora 9/20 tenham respondido 

EM PARTE e 4120 tenham respondido NÃO. 
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Na 173 pergunta que investiga .;;e as Universidades FedE'rais 

Brasileiras possuem autonomia suficiente para resolverem seus problemas. () 

X\alc = 16,30 (P<O,Ol) foi altamente significativo quando 15/20 responderam 

NÃO e 4/20 responderam EM PARTE, o que nos permite concluir que, segundo 

a opinião dos entrevistados, estas Instituições não possuem autonomia suficiente 

para resolver seus problemas. 

A 183 pergunta investiga se as questões políticas decorrentes da luta 

pelo poder atrapalham a gestão destas Instituições Nesta obtivemos como 

resultado um X2calc = 1.90 (P>0,05)0 que não demonstra diferença significativa 

entre as classes de respostas mas considerando que somente 4/20 responderam 

NÃO, podemos dizer que realmente atrapalha. 

Na 19a
. pergunta obtivemos como resultado um X2calc = 17,00 

(P,O,Ol), bastante significativo o que evidencia que o clima organizacional destas 

Instituições, na opinião dos entrevistados, não é de progresso nem entusiasmo, 

onde 15/2(\ responderam NÃO e 5/20 responderam EM PARTE, o que nos 

permite concluir que o clima organizacional das Universidades Federais 

Brasileiras precisa ser alterado. 

A 203 e última pergunta se refere à sobrevivência destas Instituições 

e investiga se os entrevistados acreditam no futuro das Universidades Federais 

Brasileiras. O resultado obtido foi um X2calc = 34,30 (p<O,OI), altamente 

significativo, onde 19/20 dos entrevistados responderam SIM, o que nos permite 



concluir que a grande maioria acredita na superação da crise e na sohrevivência 

dessas Instituições 

v - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A situação de crise se mostra bastante evidente tanto na base teórica 

do estudo realizado como na investigação de campo. Tanto um estudo quanto o 

outro, demonstra que a crise das Universidades Federais Brasileiras possui 

aspectos múltiplos e variados. tratando-se portanto, de uma crise que é tanto 

mundial. em virtude das alterações dos padrões sociais e econômicos existentes; 

quanto in"titucionaL pela incapacidade de adequação destas Instituições às 

rápidas transformações que estão ocorrendo. 

Ficou evidente também nas entrevistas realizadas, que os dirigentes 

universitários percebem acentuada diferença na situação e na capacidade de 

cada uma das Universidades Federais Brasileiras, do que pode-se deduzir, que 

cada uma dessas Instituições possa estar vivendo graus diferenciados desta crise. 

Estes dirigentes entrevistados, em sua grande maioria (19120) demonstraram 



também no questionário aplicado, que acreditam na sobrevivência das 

Universidades Federais Brasileiras 

Tendo a cnse se configurRdo por aspectos múltiplos e variados, 

subentende-se que a mesma tem atingido as pessoas dentro dessas lmtituiçõe-: 

No entanto, o questionário aplicado demonstrou que as pessoa" que trabalham 

nas Universidades Federais Brasileiras não estão totalmente satisfeitas nem 

totalmente insatisfeitas e se sentem "em parte" estimuladas com o trabalho que 

realizam Entretanto, pode-se entender que este resultado possa se referir tão 

somente à situação dos próprios depoente" p por isso, o assunto mereceria uma 

outra investigação que pudesse ouvir um ;'pro maior de pessoas nos diversos 

segmentos da comunidade universitária. Esta colocação tem por base o fato de 

que o próprio questionário revela em outra questão que o clima organizacional 

das Universidades Federais Brasileiras deixa a desejar, quando 15/20 dos 

dirigentes entrevistados admitem que o clima atual não é nem de progresso nem 

de entusiasmo. 

Conforme a base teórica desenvolvida neste estudo, as pnnClpms 

causas da crise das Universidades Federais Rrasileiras na atualidade, residem nos 

drásticos cortes nos gastos públicos em educação superior e nas mudanças nas 

necessidades do mercado de trabalho, conforme colocação da UNESCO (1 C)C)5) 



As entrevistas, entretanto, apontam como principais causas da crise, 

a questão do financiamento, que coincide com a base teórica do estudo: e a 

questão administrativa, que afinal não deixa de englobar, em nossa opinião, a 

questão do financiamento Segundo a opinião dos depoentes a questão 

administrativa se centra na legislação vigente ou excesso de burocracia e na falta 

de capacidade gerencial. 

Os resultados obtidos através do questionário evidenciam problemas 

de ordem gerencial quanto aos seguintes aspectos: 

· falta de gerenciamento na distribuição e cobrança das atividades executadas no 

nível docente e não docente: 

· fimcionamento dos serviços meios: 

· seleção de pessoal: 

estmtura da carreira do servidor técnico administrativo. 

3. MISS;\O DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS 

De conformidade com a base teórica desenvolvida neste trabalho, 

uma instituição com a dimensão de uma Universidade precisaria estar muito 

consciente de sua missão e deveria estabelece-la em conformidade com suas 

caracteristicas essenciais e finalidades (DRUCKER, 1995: UNESCO, 1 C)95). 

Assim, depreende-se deste estudo que seria interessante que estas instituições 

pudessem corresponder às tendências contemporâneas de universalidade, 

pertinência e qualidade. 
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Na própria hase teórica. OSPINA (l q qO) chamR a Rtenção pRrR que R 

missão considere de forma estratéQica os seQuintes siQnos· Qlohalização. 
'- .... ... ,~ 

eficiência, decisão, criação de Imagens de füturo viável. fiSCO e pragmatismo 

responsável 

Tanto na base teórica quanto nas entrevistas realizadas neste estudo, 

verifica-se muita divergência sobre o que seria a missão das Universidades 

Federais Brasileiras. Isto também demonstra falha administrativa ao nível de 

gerência do sistema que ainda não reconheceu a importância de definir 

estrategicamente uma missão compatível com as tendênciRs do mundo 

contemporâneo. 

Nas entrevistas realizadas, 35% dos dirigentes universitários, 

considerou que a missão destas Instituições seria promover um ensino de alto 

nível. embora 15% considere que a missão já tenha sido estabelecida por lei e 

que por conseguinte seria implementar o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas 

10%, entende que a missão seria formar um cidadão. Todas essas missões 

citadas entretanto, não deixam de visar a transformação do próprio homem ou da 

sociedade. Desta forma, estas afirmações também coincidem com a dos 40% dos 

entrevistados restante, que entende que a missão das Universidades Federais 

Brasileiras é transformar a sociedade. Este conceito também foi defendido na 

base teórica por OSPINA (1990) quando afirma que a "missão da Universidade é 

a transformação: a construção de um novo pensamento social, político, técnico, 

de organização da sociedade do futuro através do crescimento do potencial 

humano". 
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Com base no estudo teórico realizado. uma lIniver"idadp. de verdC\de 

se concretiza através das atividades de ensino, resql.li"R e e'Ctensão <'.end0 

bastante evidente a dificuldade para alcançar o equilíbrio ou articulação entre 

estas atividades, bem como na calibragem entre pesquisa pura e aplicada e n(l 

adoção de mecanismos para repassar à sociedade os beneficios do conhecimento 

adquirido 

No que se refere à atividade de ensino, a investigação de campo nos 

possibilita verificar que a maioria dos depoentes considera o ensino como a 

atividade melhor estmturada nas Universidades Federais Brasileiras embora 

VEIGA (UFRRJ) afirme que uma Instituição Universitária só alcança 

competência e qualidade quando sua base está estmturada na pesquisa. 

Mas na base teórica, KERR citado por BROWNE (1987) afirma 

que o cfisinn é hoje uma atividade menos central do que foi outrora para a 

maioria dos docentes e que a pesquisa tenha se tornado mais importante a ponto 

de ter dado origem ao que ele denomina de "não-docente". Também, 

KOURGANOFF (1990) afirma que "infelizmente a atividade mais negligenciada 

é o ensino". No entanto, GU ARESCHT (1987) afirma que a ênfase nas 

Universidades Federais Brasileiras estava colocada no ensino e quase só no 

enSinO, o que coincide com a opinião dos dirigentes entrevistados. Isto 

entretanto, pode significar que a situação é pior do que podemos imaginar. 
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Quanto à atividade de pesqU1~a, verifica-se nas afirmações de 

MOURA (1987) que esta pode ser dividida em duas partes' pesqUIsa pura ou 

básica, e pesquisa aplicada A pesquisél pura aindR. pode tamb~m ser "uhrlivid:=l. 

em outras duas partes: atividade constante do professor que se recirla . e aqtJt'l? 

que constitui a base do saber. Já, a pesquisa aplicada seria aquela que repassaria 

de forma mais imediata o conhecimento à sociedade e que teria sido 

desenvolvida com o propósito de resolver algum problema mais específico 

Na investigação de campo pode-se verificar que a maior parte dos 

entrevistados ressaltou a relevância da atividade de pesquisa dentro das 

Universidades Federais Brasileiras, o que se confirma na base teórica do estudo. 

quando GU ARESCHl (1987) afirma que foram feitos investimentos de vulto em 

pesquisa nestas Universidades face à própria imposição da Lei, de decisões 

governamentais, do incentivo das agências de fomento, da implantação de 

centros de Pós Graduação e o recrutamento de pesquisadores em tempo integral. 

Mas, SOUZA (UFF) entende que a pesquisa não frutificou como se esperava no 

país apt'sar de todo o esforço empreendido e atribui a isso, a ânsia de copiar 

modelos existentes no meio científico brasileiro, muito preocupado com a 

aceitação internacional. o que teria dificultado o surgimento de uma pesquisa que 

ele chamaria de "nacional" e que equacionaria muito dos problemas que afligem 

nossa sociedade. Concordando com SOUZA (UFF), julgamos que este seria o 

caminho mais natural para uma articulação correta entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão. Concordando também com GUARESCHl (1987) pensamos que os 

resultados alcançados por este esforço de pesquisa no Brasil, é que algumas 



Universidades se transformaram hoje em centros de excel~ncia em pesquisa, o 

que se confirma na opinião de GOMFS (UFRJ) que no entanto, acrescent<l qtlf:' 

apenas poucas alcançaram este nível Isto também confirma ° pensamento de 

SOUZA (UFF) de que os esforços empreendidos não alcançaram os re"u1tado<; 

esperados. Entretanto, SOARES (UFFt PEIXOTO, (UFRRJL e ORTEGA 

(UFRJ) enaltecem a pesquisa desenvolvida pelas Universidades Federais 

Brasileiras e ressaltam o reconhecimento internacional de nossos pesquisadores 

Desta forma, pode-se entender que uma posição não invalida a outra e que de 

fato houve um avanço considerável em pesquisa nos últimos anos no país mas a 

falta de objetivação da pesquisa realizada pelas Universidades Federais 

Brasileiras, permitiu que os resultados não fossem tão significativos para a nossa 

realidade. 

No que se refere à atividade de extensão, verifica-se tanto na base 

teórica quanto nas entrevistas, que esta atividade se encontra em descompasso 

com as demais. SOUZA (UFF) chega mesmo a firmar que a academia ainda não 

está totalmente convencida de que a extensão é uma de suas tarefas 

Nos depoimentos coletados através das entrevistas ficou evidente 

uma grande indefinição de como se processaria de modo eficiente esta atividade 

de extensão nas Universidades Federais Brasileiras e de como se daria sua 

articulação com o ensino e a pesquisa. ORTEGA (UFRJ) descreve bem esta 

situação quando faz menção a uma nova concepção de extensão no país, onde as 

Universidades ao invés de se preocuparem apenas indiretamente com a 

sociedade, se viram obrigadas a se preocupar diretamente com a mesma. 



Segundo ele, a esta nova concepção de extensão. se deve a proliferação de 

cursos de extensão que qualquer um pode fazer e a assistência à comunidades 

carentes, acrescentando que precisa ser convencido da importância especial desta 

atividade assistencialista E ainda. contorme SOARES (UFF) as 1 Iniversidades 

Federais não podem incorrer no erro de sair em busca de uma tarefa que 

justifique sua inserção social, de qualquer maneira, como viu acontecer em 

algumas Universidades. Igualmente, na base teórica, encontra-se VELLOSO 

(1987) condenando a tendência mercantilista e assistencialista da extensão. 

Quanto à questão da indissociabilidade destas três atividade.;;. 

verifica-se através da base teórica deste estudo. que esta foi muito discutida no 

meio universitário do país ( UMA, 1987; NAGLE, 1987, BROWNE, 1987) e 

através da investigação de campo, que a articulação não foi alcançada. VEIGA 

(UFRRJ) chega a afirmar que esta indissociabilidade ficou muito discutida e 

pouco realizada, o que se confirma no resultado do questionário sobre esta 

questão que evidencia que a sincronização deixa a desejar. 

A base teórica deste estudo ressalta a importância da 

indissociabilidade entre as três atividades. que é também sentida na investigação 

de campo. onde quase todos consideram-na essencial. Mas BROWNE (1987) 

afirma que estas tarefas são em parte distintas e em parte indissociáveis e que a 

indissociabilidade se mostra mais patente nas estmturas dos cursos de Pós 

Graduação Entretanto, GOMES (UFRJ); VEIGA (UFRRJ) e REZENDE 

(UFRRJ) esclarecem que esta indissociabilidade é institucional e perfeitamente 

possível de ser alcançada, enquanto GUARESCHI (1987) afirma que se deve 
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respeitar a diversidade de cada instituição para que estas possam fazer as 

combinações que julgarem mais adequadas a seus objetivos. posição que vem de 

encontro às idéias de MENDONÇA DF PAULI\ n 'NI-RIO) sobre a questão 

Conforme a investigação de campo. a indissociahidade se Tno<.:;tr? 

mais frequente entre o ensino e a pesquisa. 

l j N I YI<: I~SII},\ I)I':S IIPrn \ ,'; 

BRASILEII~AS 

Tanto a hase teórica deste estudo quanto a investigação de campo. 

demonstram que este tem sido. na atualidade brasileira, um relacionamento 

dificil Assim sendo, SOUZA (UFF) verifica que existe uma queixa por parte das 

Universidades de que o governo não coloca as verbas que as Universidades 

Federais necessitam. Por outro lado, o governo se queixa que apenas paga as 

contas pois na hora de formular a política para este nível de educação, as 

Universidades Federais se dizem autônomas. No entanto, SANDER (1993) 

afirma que a responsabilidade sobre a educação nacional cabe à União. o que nos 

faz deduzir que a responsabilidade sobre o sistema federal de ensino superior no 

país também cabe ao Estado enquanto Governo. A ele. compete formular as 

políticas educacionais levando em consideração os anseios da sociedade e a 

opinião dos representantes destas instituições. 

Por outro lado. verifica-se na base teórica, como muito bem colocou 

LEITE (1988), que as Universidades Federais Brasileiras sempre tentaram 



sobreviver através de uma relação paternalista com o Estado. mantendo-se 

distanciadas da sociedade Quanto a esta situação. GOMES n TFRJ) afirma na 

investigação de campo. que as Universidades Federais Brasileiras não podem 

viver totalmente às custas do governo e que estR é 1.lmR páginR virRda 11(1. hí<:t/\ri? 

da economia mundial. 

Pode-se também depreender da base teórica do estudo, que as fontes 

de financiamento para este nível de educação estão escasseando, não só no país 

mas no mundo, segundo afirma a UNESCO (1995) Mas na investigRção de 

campo, SOARES (lJFF): FERNANDES (UFRRJ) E ORTEGA (UFRJ) 

percebem que o governo tenta se desobrigar de manter o sistema através da 

desqualificação das Universidades Federais Brasileiras. Entretanto, a maior parte 

dos depoentes. embora enfatize que o governo tenha responsabilidade sobre o 

sistema e não deva dele se afastar ou se desobrigar, entende também que não 

cabe exclusivamente ao governo o financiamento destas Instituições e aceita a 

idéia de parcerias com O setor privado. embora ORTEGA (UFRJ) e SOARES 

(UFF) se mostrem bastante pessimistas quanto a esta possibilidade. 

No entanto, VEIGA (UFRRJ) demonstra que a grande dificuldade 

encontrada neste relacionamento consiste na descontinuidade entre os objetivos 

do governo e o destas instituições pois. segundo ele, os governos estão vivendo 

no curto prazo e as Instituições Universitárias só são viáveis se pensadas do 

médio para o longo prazo. Enquanto PINGUELLT ROSA (UFRJ) afirma que a 

dificuldade de relacionamento consiste na incapacidade do governo em 

inspecionar estas instituições e corrigir suas falhas e conclui afirmando que o que 
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falta é administração pública no bom sentido da palavra, ('om o que ('oncordamo" 

plenamentE' 

Levando em conta a base teórica deste estudo, verifica-se que existe 

uma relação de reciprocidade entre a sociedade e a educação, segundo a qual, a 

sociedade limita a educação da mesma forma como esta limita àquela (SANDER, 

1993) 

Entretanto, ainda conforme a base teórica, é importante ressaltar que 

a sociedade contemporânea encontra-se debatendo numa de suas maiores crises 

(('APRA, 1982: PEREIRA, 1988: PRIGOGINE, 1989; ZAJDSZNAJDER, 

1994) Desta forma, o reflexo desta sociedade em crise, que desenvolve, 

conforme a UNESCO (1995), processos simultâneos de globalização, 

democratização, regionalização, polarização, marginalização e fragmentação, 

incide sobre o ensino superior, exigindo das Universidades um convívio 

continuado f'''m a mudança 

Mas, enquanto as expectativas da sociedade para com as 

Universidades crescem, os recursos diminuem, como verifica-se no tópico 

anterior e na própria base teórica. Isto, tem tornado o relacionamento da 

Universidade não só complicado com o governo mas com a sociedade como um 

todo. 



Na investigação de campo. a metade dos depoentes considera que 

esta relação deixa muito a desejar. Enquanto PREIS (UFF) ; FARIA (UFF) e 

MENDONÇ A DE PAULA (UNI-RIO) percebem que as Universidades Federais 

Brasileiras estão afastadas da sociedade e mais preocupadas com seus próprios 

problemas; VEIGA (UFRRJ); REZENDE (UFRRJ) e MAGAR.ÃO (UNI-RIO) 

verificam que a sociedade simplesmente ignora estas Universidades Assim 

sendo, na base teórica, RlBEIRO (1995) recomenda rever o sistema de ensino 

superior no Brasil, susbstituindo a formação de massa. por universidades 

regionais de pesquisa. Tal recomendação. em nosso entender, defende a prática 

da ciência aplicada. que afinal promoveria uma relação mais concreta entre a 

Universidade e a sociedade no país, resolvendo também boa parte da articulação 

ensino-pesquisa-extensão discutida anteriormente 

Entretanto, LEITE (UNI-RIO); LENZ (UNI-RIO) e PREIS (UFF) 

acreditam que este distanciamento entre as Universidades Federais Brasileiras e a 

sociedade se deva ao fato de que as Universidades não estejam sabendo divulgar 

seus resultados e exibir suas qualidades. enquanto REZENDE (UFRRJ) 

contrariando esta idéia, afirma que na verdade as Universidades não têm o que 

mostrar. 

No entanto. 25% dos depoentes da investigação de campo realizada, 

entende que as Universidades Federais mantêm uma boa interação com a 

sociedade e assim. ORTEGA (UFRJ) defende que a relação mais importante da 

Universidade com a sociedade reside no que ela tem de especial. que é o 

conhecimento. Da mesma forma. SOUZA (UFF) entende que as Universidades 
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Federais Brasileiras possuem uma inserção social culturalmente estabelecida. que 

é a formação da elitE' pensante brasileira. E' apenas isto. já justificaria sua 

existência Pensa também que elas possuem uma outra inserção social profunda 

no desenvolvimento da pesquisa e que apenas isto. também já justificaria <:ua 

existência. Mas. acredita que esta inserção deva ser ampliada sem que se perca 

de vista a destinação principal destas Instituições. com o que concordamos 

plenamente. 

Os outros 25%. no entanto. percebe que embora o relacionamento 

não seja ideal, estas universidades estão tentando aprimorar este relacionamento 

através da atividade de extensão. 

Dentro desta temática. verifica-se na base teórica do estudo 

realizado. a necessidade das Universidades Federais Brasileiras se relacionarem 

não só com a sociedade como um todo . mas também com um de seus 

segmentos específicos, que é o setor produtivo do país. Desta forma. GARCIA 

(1991) afirma que o modelo de Universidade existente não colabora para que a 

investigação realizada seja capaz de gerar resultados que possam ser 

incorporados pelo setor produtivo e transformados em bens e serviços 

disponíveis para a maioria da população. Isto, coincide com a opinião de 80% 

dos entrevistados na investigação de campo. que considera as Universidades 

Federais Brasileiras distantes do setor produtivo do País. 

ORTEGA (UFRJ) afirma que a percentagem de pesqUIsas 

financiadas por empresas privadas no Brasil. é ridícula e acrescenta que sempre 
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foi aSSIm; enquanto na Alemanha e no Japão as empresas gastam fortunas 

incalculáveis para financiar pesquisas universitárias e ainda, que esta relação é 

fomentada e organizada pelo governo. Mas FRAIZ JUNTOR (UFRRJ) explica 

este distanciamento de outra maneira. Segundo ele, o problema está contido 

num certo imediatismo do setor produtivo nacional que acredita que as 

Universidades devam fornecer pacotes já prontos de algo que deva ter aplicação 

imediata para que as empresas obtenham lucro, mas que esta postura, não faz 

parte da natureza das Universidades Públicas. Estas afirmações vêm comprovar 

a dificuldade deste relacionamento com o setor produtivo, que se daria através 

da pesquisa aplicada. 

Entretanto, PEIXOTO (UFRRJ) e GOMES (UFRJ) parecem 

discordar desta posição. PEIXOTO (UFRRJ ) afirma que o setor produtivo está 

dentro das Universidades de diversas maneiras e cita como exemplo os cursos 

de Pós Graduação que formam enorme contingente para as empresas. Enquanto 

GOMES (UFRJ) sintetiza a questão dizendo que basta visitar a Feira Rio

Negócios/96 para encontrar todas as Universidades Federais representadas com 

projetos de tecnologia dos mais interessantes e de altíssima repercussão social. 

Confirmando os resultados obtidos na investigação teórica e na 

investigação de campo, os dados obtidos através do questionário acerca do 

relacionamento das Universidades Federais Brasileiras com a sociedade, também 

demonstram que as pesquisas realizadas pelas Universidades não estão 

totalmente divorciadas da sociedade mas que existem problemas no ajustamento 

destas pesquisas ao interesse da sociedade. Por isso pode-se compreender que 
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este relacionamento deverá sofrer alteração e todas as tendencias de vincular (lS 

Universidades à sociedade deverão ser reforçada.;: 

Conforme a base teórica deste estudo, a diversificação é uma 

tendência desejável na educação superior (UNESCO, 1995. KERR, 1 o~Q) e o 

ensino superior, desta forma, pode ser ministrado tanto por Instituições Públicas. 

Privadas ou Mistas. Este pensamento também é defendido por FRAIZ JUNIOR 

(UFFRJ) na investigação de campo, quando afirma que numa sociedade 

democrática deve haver espaço para todo tipo de iniciativa quanto à educaç3.0 

supenor. 

A investigação teórica realizada neste estudo, demonstra que as 

Universidades Brasileiras se dividem em dois grandes blocos: as públicas e as 

privadas, sendo que as públicas incluem as federais, as estaduais e as municipais 

(DURHAM, 1988) 

Verifica-se também na investigação de campo, que a malona dos 

dirigentes entrevistados considera que o sentido social da Universidade Pública é 

diferente da Universidade Privada. No entanto, entendemos que ambas as 

instituições deveriam ter um sentido social hastante próximo que seria o de 

promover o melhor ensino possível aos jovens que ingressam neste nível de 

educação. e entendamos também que as Universidades Públicas e principalmente 

as federais devam ter um compromisso maior com o país já que s~o sustentadas 
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pelo contribuinte através do governo federal Seu compromisso social é também 

com a Nação e não só com o cidadão Pensamos também que esta questão diz 

respeito à definição da missão das Universidades Federais Brasileiras. que em 

nossa opinião é fundamental para equacionar os rumos das Universidades 

Federais no Brasil. 

Verifica-se também na investigação de campo. que a maior parte dos 

entrevistados (60%) não acredita que as Universidades Privadas possam investir 

em pesquisa nem se sustentarem no tripé ensino-pesquisa-extensão. alegando que 

o investimento é muito alto e que só as Universidades Públicas podem fazê-lo. 

embora alguns reconheçam que algumas universidades privadas. como as 

católicas. o façam 

Assim. FRAIZ JUNIOR (UFRRJ) afirma que o investimento em 

pesquisa básica é sempre muito alto e só o Estado pode banca-lo. Já. ORTEGA 

(UFRJ) afirma que a produção científica das Universidades Públicas é 

incomparavelmente maior que a das Universidades Privadas. e SOARES (UFF) 

chega a (lfirmar que 90% das pesquisas realizadas por universidades no Brasil. é 

proveniente de Universidades Públicas. No entanto. GOMES (UFRJ) ressalva 

que dentro deste universo de 90%. a USP que é uma universidade estadual. 

responde por quase a metade destas pesquisas. Segundo ele. apenas 11 

universidades brasileiras são responsáveis por 95% desses 90% anteriormente 

citados e que estas são: USP. UNICAMP. UFRGS. UNB. UFBa. UFMG. 

PUCIRJ. PUC/CAMPINAS. UFPe. UFSC, UFRJ. E acrescenta. que o trabalho 

de pesquisa de um dos professores da UFRJ. mostra que a produção científica 
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por área de conhecimento está quase totalmente centrada nestas Universidades e 

a participação das outras é pontual e depende de pequenns grupos de pesquisa 

Esta afirmação é preocupante pois apenas 7 universidades federRis se encontr:ml 

neste conjunto 

Ficou muito evidente por parte dos depoentes da investigação de 

campo, que as Universidades privadas estariam mais preocupadas com o lucro e 

ORTEGA (UFRJ) chega a declarar que elas estão interessadas na relação direta 

cliente-universidade, visando o lucro. que segundo ele. na verdade não estão 

tendo uma vez que os salários dos brasileiros são muito baixos e não permitem 

que mantenham seus filhos em universidades privadas. 

Mas. PREIS (UFF) ressalta que a proliferação de Universidades 

privadas é uma realidade no país e que estaria para ser aprovado o 

nmcionamento de mais de uma centena de novos estabelecimentos privados de 

ensino superior no país. 

Dos depoentes, 40% não percebe uma grande diferença entre as 

universidades privadas e as universidades públicas. principalmente no que diz 

respeito ao processo pedagógico, alegando que isto se explica pelo fato de que o 

docente de uma é o mesmo da outra. Sobre esta questão PREIS (UFF) comenta 

que as recentes aposentadorias precoces dos professores das Universidades 

Federais Brasileiras, que eram provavelmente os mais qualificados, serviram para 

qualificar e melhorar o padrão de ensino das universidades privadas 

Consideramos que esta. esteja sendo sem dúvida, uma perda lastimável para o 

?·u 



sistema de Universidades Federais Rrasileiras que investiu durante longos anos 

na capacitação docente e que na hora de colher os frutos deste inve<;timentn . 

transferiu-os de forma impensada para outro setor 

Na investigação teórica. ficou claro qUE' uma sene de deficiê-nc;(lc 

afeta os dois tipos de ensino superior no país (MEC 1985) Assim sendo, 

concordamos com a UNESCO (1995) quando afirma que todas as decisões 

destinadas a fomentar a diversidade do ensino superior devem lnsplrar-se na 

preocupação com a qualidade deste ensino e das Instituições 

Neste tópico procurou-se investigar se as Universidades Federais 

Brasileiras devem continuar sendo gratuitas ou não. Assim, verifica-se na base 

teórica deste estudo, conforme RISCHEBIETER (1989) que esta discussão 

esteve presente desde que as Universidades Brasileiras foram criadas. 

VELLOSO (1991) afirma que o ensino superior foi pago em seus primórdios e 

teve sua ~.!·~t!Jidade proibida no início do século XX, o que demonstra sua 

tendência de estar à serviço das classes mais abastadas da sociedade. Tendo essa 

gratuidade evoluindo para uma gratuidade condicionada à carência do aluno e 

posteriormente para uma gratuidade de fato, hoje entendida como de direito. 

Assim sendo, a investigação teórica realizada também nos 

demonstra, conforme VELLOSO (1991) que o 10 plano de governo após 1964, 

determinou cobrança de anuidades para o ensino superior cujas taxas foram 
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ficando tão defasadas que foram sendo, aos poucos abolidas, até que em 1 qRR a 

lei da reforma universitária não contivesse um só artigo sohre a questão 

Já, na investigação de campo deste estudo, verificamos que a .~!fande 

malOfla dos entrevistados (R"%) foi totalmente favorável á gratuidade 

Entretanto MENDON( A DE PAULA (UNI-RIO) entende, levando em conta a 

situação de carência de recursos em que se encontram as Universidades Federais 

Brasileiras, que os alunos poderiam contribuir com uma taxa, na medida de suas 

possibilidades e que a utilização dos recursos assim arrecadados poderia ficar () 

critério dos próprios alunos, desde que fossem utilizados para melhorar a<; 

condições de ensino. E, ORTEGA (UFRJ) embora favorável à manutenção dR 

gratuidade nestas Instituições, admite que as mesmas pudessem ser pagas se o 

salário ou a renda do brasileiro fosse melhor. Entretanto, GOMES (UFRJ) 

adverte que as Universidades Federais Brasileiras não podem discutir a 

gratuidade sem antes definir a missão dessas Instituições e a responsabilidade da 

sociedade para com estas Instituições Enquanto ALVES( UFRJ) defende que a 

gratuidade é um dado básico da não exclusão, do livre trânsito das inteiigências 

Percebemos entretanto, que embora a cobrança de mensalidades não 

pudesse resolver completamente a questão do financiamento destas instituições, 

poderia representar uma solução para resolver uma pequena parcela deste 

financiamento mas, o que desfavorece a adoção de uma medida desta natureza 

não é nem a baixa renda do brasileiro e sim a incapacidade da administração 

pública brasileira em bem administrar esta nova situação sem incorrer em maiores 

&;:torções na questão da justiça social ainda tão incipiente no país. 
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Na base teórica deste estudo, VFLLOSO (1991) afirma que as 

verdadeiras universidades não podem ser mantidas pela cobrança de anuidades. n 

que se confirma na investigação de campo quando SOA R FS ({ IFF) coloca qUE' o 

pagamento do aluno não cobre 30% dos gasto<; da llniver<;idéldE> e par? ('('hrir 

todos os custos, teria que se cobrar mensalidades astronômicas. Entretanto. 

GOMES (UFRJ) comenta que a UFRJ possui 40.000 alunos. e se cada um 

pagasse U$ 10.00 por mês ( que é o preço de 3 jornais). isso corresponderia a 

U$ 400.000.00 por mês. que corresponderiam a U~ 5 000000.00 por ano. que & 

aproximadamente o que a UFRJ gasta com seu programa de apoio aos alunos na 

graduação e que hoje não possui este recurso. Ma<; o próprio GOMES (UFRJ) 

entende também que não será este pagamento que irá resolver o problema das 

Universidades Federais pois. segundo seu entendimento. o custo destas 

Instituições é muito mais elevado pela atividade científica. do que pela formação 

de quadros. REZENDE (UFRRJ) embora também defenda a gratuidade. faz a 

ressalva de que o ensino é que é de graça. comida e cama não. E critica 

severamente a injeção de recursos públicos. muitas ve7es vultuosos nos 

restaunmtes universitários das Universidades Federais Brasileiras. Esta 

colocação de REZENDE (UFFRJ) nos chama de novo a atenção para as falhas 

de caráter administrativo que ocorrem nestas Instituições 

Verificamos portanto. que a situação é delicada. especialmente 

quando percebemos na base teórica deste estudo que as Universidades Federais 

Brasileiras que são gratuitas. recebem em sua maioria estudantes oriundos das 

classes mais abastadas do país (MEC JC)85; PAIVA. 19C)0: CHAUL 19C)4) 
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Sohre esta questão. a opinião dos entrevistados varié1 !:,nmdemente Desta forma. 

PEIXOTO (UFRRJ) e LEITE (tINI-RIO) afirmam que os mais pohre" é qut:' 

freqüentam ho.je as llniversidades Federais e PFIXOTO (UFRRJ) che~3 a 

afirmar que o. número. de aluno.s ricos é insignificallte Mas C)O% dos depoentPc 

percebe que a distorção. esteja o.co.rrendo emhora alguns per{'eh~m C]lW oeorrCl 

apenas em algumas áreas do. co.nhecimento, co.mo. medicina e engenhari<l 

Entretanto., fico.u bastante evidente também na o.pinião. do.s dirigentes 

entrevistado.s que as Universidades Federais não. po.dem ser respo.nsahilizadé1s por 

isso, co.mo. se se tratasse de uma de suas ineficiências Desta forma, FR i\ I 7 

JUNIOR (UFRRJ) afirma que a Universirlade não pode substituir o papel do 

Estado. como. distribuidor de renda. enquanto. ALVES (UFRJ) esclarece que isto 

é to.mar o. efeito. pela causa, considerando. que quando. a universidade abre um 

concurso para ingresso. de discentes. está apenas interessada em pesso.as 

inteligentes, que co.nsigam do.minar o.s código.s que as Universidades co.nstróem 

que são. to.do.s baseado.s na inteligência, na crítica, na agudeza, na pesquisa, não. 

sendo. respo.nsabilidade das Universidades que as pessoas que cheguem a este 

estágio. sejam as mais ricas E acrescenta que a Universidade não. é causado.ra 

disso. e esta é uma questão. a ser co.lo.cada para a so.ciedade civil. ela é que, em 

sua opinião., deve dizer se a gratuidade é justa o.u não. 

Ainda na o.pinião. da maio.ria dos dirigentes entrevistados, verifica-se 

que a baixa qualidade do. ensino de 10 e 2°. graus o.ferecido. pela rede pública do 

país é apontada como. causado.ra da disto.rção. E em nossa o.pinião. compete ao. 

governo. e não. as Universidades, co.rrigir esta disto.rção.. 
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Por tudo isso. concordamos com a UNFSCO (1995) quando 

demonstra na base teórica deste estudo. qut' a qut'stào da gratuidadt' faz partt' dE' 

um universo maior a ser discutido no país. qUE' É' a questão do fin3nciamento 

destas Instituições. o que também foi colocado por GOMFS (tTFRJ) A.S"jPl, q 

cobrança de matrículas. anuidades ou mensalidades incide em a"pectos da justiça 

social, mobilidade e equidade da educação e das políticas educativas. sociais e 

fiscais do Estado. 

9. A l\IASSIFIC\C\O 1>0 ENSINO ~:l!PI<H1n!~ 

Neste tópico procura-se investigar atÉ' que ponto a massificação do 

ensino superior vem afetando a situação das Universidades Federais Brasileiras. 

Na base teórica deste estudo. pode-se verificar que o número de 

alunos no nível superior de ensino vem aumentando significativamente em todos 

os países do mundo e mais velozmente nos países em desenvolvimento. Os 

dados estatísticos da UNESCO sobre esta questão. demonstram o fenômeno 

com muita clareza. 

Desta forma. ainda com base no estudo teórico. compreende-se que 

as Universidades de um modo geral. se transformaram em instituições de massa. 

como colocaram SCHARTMAN (1986): PAIVA ( 1990) e a UNESCO (1995). 
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Entretanto, ORTEGA (UFRJ) e PEIXOTO ((TFRRJ) afirmaram na 

investigação de campo que esta não é uma verdade completa com relaç~o ~" 

Universidades Federais Brasileiras. ORTEGA (lTFRJ) afirma inclusive, que o 

número de vagas para o cursn de economia dR 11FR I é o me"mn h~ m(li" de ')0 

anos. 

Mas, a maior parte dos depoentes (80%) percebe o fenômeno da 

massificação do ensino superior no país e aponta como causa a idéia generalizada 

na sociedade de que o diploma de nível supenor pode gerar ma10res 

oportunidades , melhor remuneração e fácil ascensão social. No entanto. 

SOARES (UFF) entende que o ponto de massificação nas Universidades 

Federais Brasileiras tenha passado, exatamente porque o diploma não garante 

mais nada e segundo ele, o eixo desta questão deve se alterar rapidamente Mas, 

ALVES (UFRJ) embora contrário à massificação do ensino superior. considera 

que as Universidades hoje, não podem ignorar este diálogo, pois, segundo ele, é 

o diálogo do nosso século, por vivermos em mega sociedades, as Universidades 

precisam estabelecer esta convivência com a sociedade de massa mas de forma 

que possam também preservar seus espaços de excelência e complexidade. 

O estudo teórico realizado, nos conduz a pensar que as 

Universidades Federais Brasileiras, precisarão introduzir parâmetros de qualidade 

numa educação, que conforme a UNESCO (19QS) tende a ser massiva. E esta 

preocupação com a qualidade é também sentida na investigação de campo com 

relação ao assunto, pois todos os depoentes consideram que a massificação 

compromete a qualidade deste nível de educação, comprometendo um dos 



princípios hásicos da Universidade que é a e'\celência PFl XOTO (lIFR R.I) 

afirma que a massificação é totalmente contrária á idéia de {fniver"idade e 

ALVES (UFRJ) ratifica este pensamento quando afirma que a Univer"idade & em 

si. um lugar de e'{cel~ncia_ e no dia em que 3S e'{cel~ncias forem rna""ificada" não 

haverá mais Universidade 

10. A QUESTf\O DO CORPORATIVISI\IO 

Tanto a hase teórica deste estudo quanto a investigação de campo 

demonstram fragmentação da temática_ isto talvez se explique através da 

colocação de VEIGA (UFRRJ) quando afirma que o corporativismo é um tema 

complexo porque pode ser visto e estudado por diversos ângulos. Desta forma é 

interessante ressaltar que o interesse pela temática nesta investigação, consiste 

em verificar até que ponto este corporativismo interfere na situação de crise das 

Universidades Federais Brasileiras. 

De conformidade com a base teórica_ verifica-se que existem vários 

gmpos que nodem ser considerados corporativistas dentro das Universidades_ 

emhora ela mesma, como um todo, possa tamhém ser considerada um gmpo 

corporativo Os gmpos mais comuns são normalmente os sindicatos e 

associações de professores e funcionários, os diretórios acadêmicos dos 

estudantes em suas diversas áreas_ o segmento conhecido como "alto-clero" 

formado pelos acadêmicos clássicos e o "baixo-clero" formado pelos professores 

com baixa titulação, o próprio segmento dirigente da instituição ou ainda_ os 

gmpos político-partidários dentro da academia. 
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.A.inda na base teórica desenvolvida. veritica-se que as C1niversidade<; 

Federais têm sido constantemente acusadas de não realizarem as mud::mçac.: 

necec;;sárias ao seu aperfeiçoamentn. devidn Ctn ('nrporat;v;"mn 1:',<;c.tE'nt,=, 

(DURHAM. 1989: GIANNOTT1. 19Q O) 

Na investigação de campo. verifica-se que todos os dirigentes 

entrevistados admitiram que as Universidades. de fato. são corporativistas. Ma<:_ 

enquanto alguns defenderam este corporativismo. alegando que o mesmo 

defende a Instituição. outros o condenam por exatamente. impedir as mudanças 

desejadas E outros ainda. chegam a afirmar que existem nas Universidades 

Federais dois tipos de corporativismo. o que ajuda e o que atrapalha. o que 

também se confirma na base teórica conforme VELHO (1994)_ 

De conformidade com a base teórica. a visão corporativista é elitista 

em relação ao ambiente externo e conservadora em relação à mudança interna 

(KERR. 1982) Encontra-se exatamente a descrição deste quadro no 

depoimen1() -lI:' MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) quando afirma que as 

Universidades Federais Brasileiras se perderam por causa de uma certa 

arrogância acadêmica que se recusa a reconhecer que o próprio contexto onde 

atuam tem subsídios importantes para torna-Ias melhor: e de REZENDE UFRRJ) 

quando afirma que, se perguntarmos a cada professor. individualmente. se ele é 

a favor de uma avaliação, 100% responderá que sim Entretanto. segundo ele. se 

tentarmos organizar este esquema de avaliação, ele irá bem até certo ponto. mas 



à medida que esta avaliação se aproximar do indivíduo. ele <;e sente amE'açado e 

dificulta o processo 

Esta afirmação de REZENDE (tIFR RJ) no<; fa? concordar com 

PAIVA (l0qO) quando afirma. na ba<;e teórica de<;te estudo. (lUe nr~~",~" 

Universidades estão bem plantadas sobre tradições que nada têm a ver com o 

acadêmico. mas com o político e seguem os apelos do patrimonialismo. do 

c1ientelismo e do populismo. 

Na investigação de campo. verifica-se também que 50% dos 

entrevistados aceita o corporativismo que defende a instituição quando atacada 

externamente. Todos os dirigentes entrevistados. entretanto. condenam o 
'-

corporativismo representado por gmpos monolíticos que se fecham e impedem o 

crescimento destas Instituições. Assim. SOARES (UFF) afirma que o 

corporativismo cego. está sendo praticado pela minoria. pois as Universidades 

Federais Brasileiras já estão acordando para que este corporativismo deixe de 

existir. Mas. KERR (1 (82) explica este esvaziamento de outra forma e afirma 

que a esmagadora predominância do novo sobre o velho fez com que o mundo 

dos docentes passasse a viver a perda da unidade intelectual e comunaL 

tornando as pessoas números numa multidão solitária. que só consegue se reunir 

em torno de uma queixa Enquanto ALVES (UFRJ) traz mais uma contribuição 

interessante. quando afirma que este corporativismo só tem curso quando as 

lideranças são frágeis mas quando estas estabelecem objetivos precisos e metas 

bem definidas. este corporativismo não tem curso. e conclui dizendo que é uma 

questão de gerenciamento Esta afirmação de ALVES (UFRJ) nos leva 



novamente a compreender a importânria dél questão administnltivél no C'('nte':to 

hoje vivido pelas Universidades Federais Brasileinls 

tI. A AlITONOl\tL\ UAS lINI\TI~~"J)AHI.~; I, I'.DI.R\L·; 

8RASILEIRAS 

Verifica-se na base teórica deste estudo. que as Universidades 

Federais Brasileiras vêm reinvindicando há tempos. a autonomia universitária 

(ANDIFES. lqq): MARTINS FILHO. lqqS) 

A primeira questão da temática é entender exatamente o que seria 

esta autonomia. Conforme a ANDIFES (I qqS) a autonomia reinvidicada pelas 

Universidades Federais é tanto pedagógica quanto financeira e administrativa. 

conhecida também como autonomia plena. E a conquista desta autonomia plena 

é também defendida pelos dirigentes universitários entrevistados. 

Entretanto. é importante esclarecer que a autonomia universitária foi 

reconhecida por dispositivo legal contido no Artigo 207 da Constituição 

Brasileira de 1988, embora sua regulamentação ainda se encontre pendente. 

como verificamos na base teórica deste estudo, o que levou FRAIZ JUNIOR 

(UFRRJ) a afirmar que ela não pode ser apenas um artigo na Constituição 
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No entanto, conforme a investigação ':1e campo, o governo parf:'ce 

acenar com a possihilidade de conceder uma autonomia para as {lniver<;idRne" 

Federais Brasileiras. mas percehe-se que esta autonomia não é exatamE'nte aquela 

desejada pelos dirigentes universitários 

FRAIZ JUNIOR (tJFRRJ): ALVFS (IlFR.l): PFIXOTO n IFRRJ) e 

PINGUELLl ROSA (UFRJ) percebem que a autonomia proposta pelo governo 

parece desobrigar o Estado de seu compromisso com a educação superior no 

país. Desta forma PTNGUELU ROSA (UFRJ) não considera correto dar à<: 

Universidades poder de gerir recursos que elas não possuem. alertando que a 

autonomia proposta pelo governo pode ser uma armadilha 

GOLDEMBERG (1988) e MACEDO (1 (96) ressaltam na 

investigação teórica, a importância da autonomia para o aperfeiçoamento destas 

Instituições, o que se confirma na investigação de campo através da opinião de 

90% dos depoentes e no resultado do questionário que conclui que estas 

Instituições não possuem autonomia suficiente para resolverem seus problemas 

ou corrigir suas falhas. Mas, verificamos tamhém, que 10% dos entrevistados 

consideraram a autonomia uma questão muito complicada. 

A complexidade da questão foi demonstrada por SOUZA (lIFF) 

quando descreve que num dos extremos, temos um governo doido para se livrar 

de uma série de obrigações com as Universidades Federais Brasileiras e no outro, 

temos as Universidades que querem autonomia para dizer quanto dinheiro 

precisam e poder gastar sem que ninguém possa ter nada com isso No seu 



entender, com o quai concordamos plenamentE'. as duas visões estão 

equivocadas e será necessário chegar a um pl'lrâmetro que inclua muito mais 

responsabilidade de ambas as partes. 

Ainda sobre a complexidade da questão. VEIGA (trFRRJ) c010CR 

que a autonomia proposta pelo governo para as Universidades Federais. está 

acontecendo no sentido inverso, porque está sendo imposta visando atender 

determinados mmos que tendem a não ser os caminhos naturais que esta" 

Universidades têm potencial para trilhar. Segundo ele, outro problema consiste 

no fato de que as Universidades Federais possuem várias maneiras de ver esta 

autonomia e não possuem um pensamento uniforme a respeito da questão. Neste 

sentido, FERNANDES (UFRRJ) entende que forças políticas dominantes 

interferem no sistema de Universidades Federais Brasileiras e querem manter o 

sistema como é, a todo custo. Por outro lado, verifica que estas Instituições não 

se preparam para a autonomia Segundo ele, apenas conversam sobre o assunto 

mas a autonomia de fato implica numa série de modificações que estas 

Universidades ainda não pensaram nem discutiram suficientemente. Portanto 

VEIGA (UFRRJ) e FERNANDES (UFRRJ) consideram, pelo fato das 

Universidades Federais não possuírem uma definição clara da autonomia que 

desejam, que as mesmas deverão ser atropeladas pelo governo nesta questão. 

Já, MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) e SOUZA (UFF) 

condicionaram a autonomia universitária a um processo de avaliação externa 

destas Instituições com o qual concordamos por julgarmos necessário para 

preservar e aperfeiçoar o sistema federal de ensino superior no país, entendendo 

7'ió 



que esta avaliação externa deve ser feita tanto pelo governo quanto por diversos 

segmentos da sociedade 

Por outro lado, SOARES ({ TFF), PRFIS (UFF);SIl.v t\ FILHO 

(UFF) e FARTA (UFF) condicionaram a autonomia universitária a um proceS s0 

de aprimoramento destas Instituições, o que julgamos ser extremamente salutar, 

especialmente se acatada a sugestão de FARIA (LTFF) para que haja uma maior 

conscientização da comunidade universitária sobre o que realmente significa um 

processo de autonomia. Observamos nestas últimas colocações que existe uma 

diferença entre avaliar e aprimorar, embora consideremos que o processo de 

avaliação quando bem conduzido, acabe levando ao aprimoramento e as duas 

ações se completam, uma não invalidando a outra. 

Tanto na investigação teórica quanto na de campo, pode-se 

compreender que a questão da autonomia universitária está diretamente ligada, 

no momento, à questão do financiamento destas Universidades. tanto que foi 

aberto mais um tópico quando trabalhou-se os depoimentos dos entrevistados 

para tratar (h questão do financiamento das Universidades Federais Brasileiras. 

Desta forma, é importante colocar, que todos os dirigentes universitários 

entrevistados, afirmaram não caber exclusivamente ao governo o financiamento 
'-

das Universidades Federais Brasileiras, embora todos, também entendam que 

cabe ao governo garantir o funcionamento pleno dessas Instituições e assim. não 

admitem que o Estado se ausente de maneira alguma de seu compromisso com a 

educação pública superior, até porque entendem também, que as Universidades 
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Federais Rrasileiras não podem ahrir mão da ajuda financeira do governo. uma 

vez que a iniciativa privada no país não investe em pesquisa pura e aplicada 

GOMFS (UFRJ) afirma que sohre a que<:tão - élutnnnmia - as 

Universidades Federais Brasileiras estão, na verdade. diante de uma grande 

interrogação. 

12. AS AVALIAÇÕES DO SISTEMA FEDEI~AL DE ENSINO 

SllPEnlon NO PAís 

E hastante evidente em todo este estudo a necessidade de se 

estabelecer nm processo de avaliação que possa medir o desempenho das 

Universidades Federais Brasileiras 

Na base teórica, verifica-se que a avaliação das Universidades está 

diretamente vinculada à questão do controle social no país como bem coloca 

PR ISCO (1986) Depreende-se também que este processo de avaliação diz 

respeito ao aprimoramento destas instituições. 



No estudo teórico. duas questões colocadas por OURHAM (I Q88). 

pareceram importantes para compreender a questão das avaliações· a 

complexidade do sistema de Universidades Federais Brasileiras com suas 

diferenças regionais, estruturais e conjunturais, que exige uma postura flexível e-

diversificados processos de análise: e a legitimidade dos órgãos avaliadores pois 

como muito bem coloca a UFRJ (1995), os julgamentos podem ser elaborado" 

de múltiplas maneiras e a complexidade das questões humanas e sociais nas quais 

se inserem os temas educacionais, desafiam as abordagens avaliativas oriundas de 
~. 

rigorosas metodologias de pesquisa pois juízos e decisões emergem enfrentando 

pressões sociais, políticas. financeiras e de tempo. 

o modelo de avaliação matemático ou quantitativo a que têm sido 

submetidas as Universidades Federais Brasileiras. foi severamente criticado na 

investigação de campo por MENDONÇA DE PAULA (UNI-RIO) e PREIS 

(UFF). Entretanto, REZENDE (UFRRJ) afirma que, com relação às 

Universidades Federais, não existe avaliação alguma, e entendemos que quando 

assim se expressa, queira ressaltar a ineficácia das avaliações existentes. 

De conformidade com a investigação teórica e com base exatamente 

nas afirmações da UFRJ (1995) sobre a questão, compreende-se que avaliar uma 

Universidade é identificar valores muito além dos dados, de forma que estes 

valores possam dar correto suporte às decisões. 

Assim sendo, tanto a base teórica deste estudo quanto a investigação 

de campo, apontam para a importância de um processo contínuo de avaliações 
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que possa respeitar cada momento e cada circunstância Consequentementt'. o 

objetivo maior deste processo deve ser o aperfeiçoamento destas Instituições. o 

que nos faz concordar ainda com a UFRJ (1905) quando afirma que este 

processo deve desafiar e provocar as transformações necessárias ao cre<;cimento 

dessas Instituições. 

Na investigação de campo. REZENDE (UFRRJ) explica que a 

avaliação é um processo educativo. sendo portanto. um processo lento. onde 

primeiro deve-se estabelecer os indicadores e este indicadores por sua vez. são 

muitos. LENZ (UNI-RIO) e FARIA (UFF) esboçaram um pensamento 

semelhante. 

Verifica-se também na investigação de campo, que a avaliação 

proposta pelo governo provocou preocupação na grande maioria dos 

entrevistados (90%), evidente na colocação de MENDONÇA DE PAULA 

(UNI-RIO) quando diz que desta forma como estão propondo a avaliação. as 

boas vão ficar cada vez melhores e as que não estão bem, vão ficar piores e 

talvez até sejam marginalizadas ou destmídas: ou na colocação de REZENDE 

(UFRRJ) quando diz que a avaliação existente é um engodo e que as 

Universidades Federais precisam ser avaliadas pelos resultados: ou na colocação 

de LEITE (UNI-RIO) quando diz que assim como o MEC está fazendo parece 

mais auditoria do que avaliação: ou quando VEIGA (UFRRJ) coloca que no 

futuro a avaliação que está sendo proposta pelo MEC vai se mostrar 

completamente inadequada 



No entanto, os dirigentes entrevistados SRO completamente 

favoráveis à implantação de um correto proceSS0 de avaliação I sto ficou patente 

quando alguns sugeriram que o governo desenvolva para a Graduação o mf..'smo 

processo que existe para a Pós Graduação, ou quando salientam que & necesssrin 

medir a qualidade: que o processo deve ser contínuo. que os resultados sejam 

divulgados, que contemple vários indicadores e várias circunstâncias. que tenha 

conseqüência, corrigindo exatamente o que não está funcionando bem. 

Ter conseqüência nos parece ser a questão essencial do processo de 

avaliação. Consideramos a correção das falhas, a razão de ser de qualquer 

processo de avaliação e verificamos que as avaliações até então existentes 

nmcionavam apenas como figura de retórica, uma rotina que se cumpria e que 

não tinha sentido pois não conseguia captar sequer a realidade vivenciada nestas 

Instituições Isto também nos leva de novo a verificar que o cerne do problema é 

a questão administrativa Em administração. avaliar faz parte de qualquer 

processo gerencial eficiente, sendo a avaliação o feed-back que provoca o 

aperfeiçoamento do processo. Desta forma. concordamos com REZENDE 

(UFRRJ) quando diz que a crise existente nas Universidades Federais Brasileiras 

é causada pela falta de um competente processo de avaliação. 

261 



VI - CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em decorrência da investigação realinda. concluo que: 

1. As Universidades Federais Brasileiras estão vivendo graus diferenciado'" n" 

uma crise que reside na incapacidade de adequação destas Instituições às 

rápidas transformações que estão ocorrendo na sociedade contemporânea. 

Considero também que a cnse vivida hoje pelas Universidades 

Federais Brasileiras é um desdobramento da cnse em que se encontram (I" 

Instituições Públicas do País. As distorções se iniciam na área do 

governo federal, passam pelos procedimentos adotados pelo próprio sistema 

burocrático, caminham pela deterioração dos valores inicialmente 

estabelecidos e a não definição de outros, até atingir as pessoas e 

consequentemente as Instituições. 

Com relação a esta crise percebo que a pnmelra questão a ser 

respondida deveri(l ser: 

- Qual é a importância das Universidades Federais Brasileiras 

para o País? Ou 

O que significam as Universidades Federais Brasileiras para o 

desenvolvimento do País. para o futuro de nossos cidadãos? 

Dependendo do segmento da sociedade que responda a esta questão. 

as respostas serão extremamente diversificadas. Isto significa que não há um 

valor determinado e aceito pela maioria dos segmentos de nossa sociedade sobre 



este sistema de educação no País r fundamental portanto, que o "alor deste 

sistema seja determinado e internalizado pela maioria dos segmentos sociaic: 

Outra questão a considerar é: 

- De que forma vai ser determinado este valor'} - O que de\,pr~ c;;pr 

considerado? - O patrimônio já existente? Os recursos já empregados? O 

potencial que o sistema representa em termos de progresso_ geração de 

conhecimentos e desenvolvimento? A capacidade de preparar e qualificar 

profissionais? A capacidade de recursos do governo com a manutenção do 

sistema? Qual a prioridade dada ao sistema em termos de ações do governo? 

Onde se encontra o ensino superior federal na escala de valores do governo ? 

Onde se encontra o ensino superior ministrado pelas Universidades Federais 

Brasileiras na escala de valores da nossa sociedade? 

Considero que sem responder a estas questões não há como vencer 

a CrISe. Desta forma, é fundamental que a Universidade Federal Brasileira 

se situe no contexto de seu próprio País, tome consciência de si mesma e 

reconheça sua própria ima~em. 

2. Esta cnse compromete a sobrevivência de algumas dessas Instituições, 

especialmente aquelas que não se anteciparem às ações governamentais para 

criar condições de administrar duas finalidades que se opõem e se 

completam ao mesmo tempo: o humanismo universal e o 

desenvolvimento econômico ou seja, a democracia e a tecnocracia. com 

vistas a alcançar eficácia e qualidade. 



3. As principais causas da crise são: 

- a questão do financiamento destas InstituiçõE.'" 

- e a questão administrativa 

A questão do financiamento reside nns clr~sti('o<; ('nrtes 110<; ~a"tns 

públicos com conseqüente escassez de recursos pan~ a manutenç~0 0::1'" 

atividades das Universidades Federais Brasileiras. 

A questão administrativa apresenta falhas na administração do 

sistema por parte do governo federal e falhas no gerenciamento interno da" 

próprias instituições 

As principais falhas na administração do sistema por parte do 

governo federal são: 

- a não avaliação dos resultados: 

- a legislação vigente: 
~ ~ 

- o excesso de burocracia ou controle ineficiente: 

- a centralização excessiva: 

As principais falhas no gerenciamento interno dessas Instituições são: 

- o não estabelecimento da missão: 

- o não estabelecimento de objetivos e metas claras e bem definidas: 

- a falta de avaliação interna consequente: 

- a falta de interação com a sociedade: 

- a falta de articulação entre o ensino, pesquisa e extensão: 

- a não cobrança de resultados: 

- a ausência de racionalidade na execução das atividades e na aplicação dos 

recursos 
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A questão gerencial considerada como importante causa desta crise 

esharra na legislação vigente e na capacitação de pessoal tanto na áre? ôo 

governo quanto no âmhito do próprio sistema. para realiza\,ão de 11m 

gerenciamento mais condizente com as mudanças contemporâneas. capaz c1~ 

realizar o que Peter Dnrcker descreveu como o protótipo da org::H1i7ação 

moderna - "a orquestra sinfônica. onde cada um de seus memhros é especialista 

de alto nível e contudo nenhum deles. sozinho, faz a música, cabendo a orquestra 

fazê-lo E esta, nmciona somente se todos tiverem a mesma partitura P. se 

subordinarem suas especialidades a uma tarefa comum". 

4 A missão do Sistema Federal de Universidades no Brasil precisa ser repensada 

pois como muito bem colocou MENOON( A DE PAULA. um dos depoentes 

deste estudo. "se não sabemos para onde vamos qualquer caminho serve". Os 

objetivos e metas também precisam ser claramente definidos pois sem 

conhecermos o valor do sistema, sua missão e seus objetivos e metas. não 

sabemos o que somos nem para onde vamos. O sistema precisa não só se 

definir bem fomo redefinir sua missão levando em consideração ns 

tran~formações da sociedade contemporânea e a importância que possui 

para a Nação. 

" O tripé ensino-pesquisa-extensão não se encontra devidamente articulado e 

esta articulação deve ser perseguida. Percebo que a articulação tem sido 

procurada no sentido ensino-pesquisa-extensão ou pesquisa-ensino-extensão 

mas as dificuldades de relacionamento com a sociedade evidenciadas neste 

estudo me orientam a su~erir a inversão deste sentido, e teríamos então 
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rxtrnsão-prsqllisa-rnsino, fom rrsultados mais oh.jf'tivado~ .. já qur o 

estudo rt'alizado tamhém dt'monstra um dt'sfompasso t'ntrt' a realidarlf' 

sodal (' o sistema de Univt'rsidadrs Frdrrais no PnÍs. 

6. O relacionamento atual das Universidades Federais com o Govern~ "':" 

apresenta fragmentado porque a definição do sistema não está dara ou 

não existe. Um sistema no entanto, justamente se define pela reunião de 

vários elementos formando um conjunto coerente com finalidades e 

objetivos pre-estabelecidos. A existência deste sistema pressupõe também a 

existência de uma política educacional para este nível de ensino no País 

7. A grande diferença entre as Universidades Públicas e Privadas no país, 

consiste na articulação ensino-pesquisa-extensão praticada pelas 

Universidades Públicas, embora esta articulação tenha que ser aperfeiçoada. 

8. A questão da gratuidade só podt' ser definida depois de resolvida a 

questão do financiamento destas Instituições, até lá, as Universidades 

Federais devem continuar sendo gratuitas pois as desigualdades sociais no 

País são ainda muito grandes e a renda per capita do brasileiro é muito baixa. 

9 O ensino nas Universidades Federais Brasileiras não se encontra massificado, 

mas também não pode ser considerado de alto nível a ponto de satisfazer as 

expectativas da sociedade e as exigências do mercado de trabalho, existindo 

quanto à isto apenas algumas poucas exceções dentro do sistema, o que 

significa que a maior parte do pott'ncial está sendo dt'sperdiç?do 
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10 O corporativismo existente nestas instituições dit1cultou o processo natural e 

gradativo de mudança mas este proce5so de mudança agora se impõp como 

questão de sobrevivência, por isso a consistência deste corporativismo está 

sendo alterada em virtude da impossibilidade de se sustentar tal COP10 se 

apresentava, enclausurando estas Instituições. Este corporativismo no 

momento. está totalmente desorientado e tenta fazer a defesa desta~ 

Instituições que estão sendo atacadas externamente. tentando atenuar 

ou corrigir a severidade das críticas que estão sendo realizadas. 

lI. As Universidades Federais Brasileiras necessitam de autonomia plena 

(administrativa, financeira e pedagógica) para demonstrarem seu potencial 

mas nem todas estão preparadas para viverem esta nova situação. Desta 

forma, penso que a autonomia a ser concedida deve estar atrelada a um 

sério processo de avaliação destas Instituições e as Universidades Federais 

Brasileiras devem ter tanto mais autonomia quanto melhor desempenho 

demonstrarem no cumprimento de suas metas e objetivos essenciais. 

12. Um justo, sério e criterioso processo de avaliação preCIsa ser implantado 

com urgência. Sem ele, estas Universidades não conseguirão encontrar seus 

caminhos Este processo de avaliação. se bem elaborado. contendo 

vários indicadores e exercido por vários segmentos da sociedade, 

inclusive o governo, seria capaz de dar início ao processo de mudança 

tão necessário ao Sistema de Universidades Federais Brasileiras. Ele 

permitiria uma transformação progreSSIva onde momentos de instabilidade 

")(,7 



ainda seriam vivenciados até que estas Instituições alcançassem estahilidade 

que, na põs- modernidade. deve ser entendida sempre. como reh1tiv" 

Para finalizar, quero concordar com Gramsci 19 quando afirma que a 

crise consiste justamente no fato de que o velho morre e o no\'o ainda não pod~ 

nascer. E com"luo que uma nova ronct'pção dt' LTnivt'rsidadt' Ft'dt'nll no 

Br'asil precisa nascer e deve ser concebida a partir da EFICÁCIA e da 

QUALIDADE. 

V 11- BIBLIOGRAFIA 

,,\ ADMINISTRA.Ç ÃO DAS UNIVERSIDADES Fortaleza: Universidade 

Fed('r~1 do Ceará. 1981. 

ALENCAR FILHO, C Intervenção dos debatedores, In: REUNIÃO 

PLENARIA DO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES 

BRASILEIRAS. 48, Curitiba. 1989, Anais... Brasília. 1989 

ANDIFES Pt'la autonomia universitária. Canela (RS),1995 

)'0 Referência a Antônio Gramsci. político e filósofo italiano O~91-1937) 

268 



ANTUNES, L r ror uma trnivE'rsiclacle rE'nO\.'(lda In: REl\U7 \çÔrS F\1 

BARROS, 1\1 LB, A reforma do Estado e o novo projeto de t ln;"~r"i(l:de !n 

CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASil EIRAS 

Universidade, Estado e Sociedade. Brasília, 1990 

BENNIS, W.a. O desenvolvimento organizacional: sua natureza. origens e 
~ ~_. 

perspectivas. São Paulo: Edgard BlücheL 197'2 

BRANDAo, E. Debates em plenário. In: REUNIAo PLENÁRIA DO 

CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 

45. Rio de Janeiro, 1987. Anais ... Brasília:CRUR 1987 

BROWNE, G. A indissociabilidade do ensino e da pesquisa. In: REUNT:\O 

rl,ENARL\ DO CONSEI JIO DF REITORES DAS UNIVERSIDADES 

B~\SILEIRAS, Rio de Janeiro, 1987. Annis... Brasília:CRUB, 

1987. 

BUARQUE, r Na fronteira do futuro: o proJeto da UNB. Brasília, 

UNS. 1989 

C ANDOTTL E Ciência no fogo cnIzado. .Jornal do Brasil: caderno 

idéias/ensaio. Rio de Janeiro. n.l06, 1 9q 1 

)()9 



CANTO. OA M. A autonomia é fundamental rara a Pniversidade. .Jornal 

da ANOIFES. Brasília \' I.n 1.p8-0. dez 1 aOS 

CAPRA. F. O ponto d .. mllt:H;ão. Si'io P,Hlh ('\lltri'(. 10 82 

CARNOY. M Estado e teoria política. Campinas: Papyrus. '90 0 

CHAUÍ, M. Ética e Universidade. Ciência Hojt'. Rio de Janeiro, 

v18.n lO2. p.38-42. 1994 

CHOMSKY. N The functions ofthe University in a time of crisis. The great 

idE'as today. 1969. p.45 

COELHO. E.C A sinecura acadêmica: a ética universitária em questão. 

São Paulo: Vértice. 1988. 

COELHO. F T P Autonomia: depoimento dos ex-presidentes CRUB 

Informa. Brasília. v3.n.42.p3. maio. 1996 

COSTA, LF. C. Enquete Universitária: Introdução. Estudos. SodedadE' E' 

A~ricultura. Rio de Janeiro N1. nov 1094 

COSTA M. J Política E' administração da produção das Ifes: o caso da 

UFRR.J. São Paulo: FGV/EAESP. 1991 (tese de doutorado) 

770 



CRUA. Uni"f'rsicf:tdf'. Estmto f' Sorit"cf:tcff' na ffé'r:tri:t ri.- 90. Rrrlsíli(l, loon 

CUNHA L. A . A gratuidade no ensino superior: d(l rroihiç110 ~ g(lr~nti(l 

, , 

constitucional. In: l TNIVERSID.\Or Pl rm ,JC:\, POI IT1C·'\, 

DESEMPENHO E PERSPECTIVAS. C<lmpimls' Papvms, 10°1 P 1~~-

251. 

DEMO, P Formação superior e trahalho. In: CONGRESSO DA 

ORGANIZA\, ÃO llNIVERSITARIA,3. Srllvador' UniversidéJ(k 

Federal da Bahia, 1983 

DEUTCH, K Política e governo. Brasília: Universidade de Brasília, 1979. 

DREZE, j. & DEBELLE,1. Concepções da Universidade. Fortaleza: 

Universidade Federal do Ceari1983. 

DRUCKrR. P. Sociedade pós-capitalista. Rio de Janeiro: Pioneira, 1995. 

DURHAM, E. Avaliação de sistemas de Ensino Superior In: AVALlAÇ.ÃO 

DO ENSINO SUPERIOR Brasília: MEC 1988 

DURHAM, E. Autonomia e democratização In: REUNIÃO PLENÁRIA DO 

CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS. 

"18. Curitiba, 1989. An:tis... Brasília:CRUR 1989. 

271 



FAGNANI. F &. QUA.DROS, W L O governo tederal e o financiamento da 

educação na Nova república In' UNIVERSIDADE P('BUCA' 

POLlTIC Â, DESEMPENHO E PERSPFTTl\' ·\S 

1 qq I P I 37- 1 60 

FOUCAULT M. A mirrofisica do poder. 5.ed Rio de janeiro: Record. 

1985. 

FRANCO. (a) M. A. C O vestibular e o acesso à universidade pública: um 

problema de seleção ou urna questão de autonomia? In' 

UNIVERSIDADE PÚBLICA: POLÍTICA DESEMPENHO E 

PERSPECTIVAS. Campinas: Papyms, 1q9L p. 107-136. 

FRANCO, (b) M.ED.P. O papel do ensino superior na sociedade de hoje: 

desafios e perspectivas. Revista Brasileira de Administração da 

Educação. Brasília, v. 7,n.1 e 2, p.28-4 L jan/dez, 1991 

FREIRE. P Extensão ou comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1 qR2 

GARCIA W.E A política nacional de educação e os desafios sociais e 

tecnológicos RE"vista Brasileira dE" Administração da Educação. 

Brasília. v 7,nl e 2, p.1 0-15, jan.ldez .. 1991 

277. 



GIANNOTTI. J A. trniversidade_ Ciência e Civilinção In' CONSFLHO 

DE REITORES DAS UNIVFRSIDADES RRt\SILEIRI\S 

Univt'rsidadt'. Estado e Sodt'dade na df.('arla rlt' 90. Brasíli:L 19Q() 

GTI., A C MHodos e tf.cnicas dt' pesquisa sodal. São Paulo' A.ths 1 Q~7 

GOLDEMBERG, J A Universidade em busca de si mesma. Ci~nda HO.it'. 

Rio de Janeiro. ago.1988 

GRAClANI, M S S O ensino superior no Brasil: a estrutura de poder 

na Universidade em qut'stão. Petrópolis: Vozes. 1984. 

GUARESCHL E. A. A indissociabilidade do ensino e da pesquisa. In: 

REUNIAo PLENARIA DO CONSELHO DE REITORES DAS 

UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 45. Rio de JaneiroJ987 

Anais ... Brasília: CRUS, 1987. 

HAGE, 1 Democratização da administração e do plane:iamento das 

universidades. In: CONGRESSO DA ORGANIZAÇ ÃO 

UNIVERSIT.ÁRIA. 3. Salvador: Universidade Federal da Bahia_ 1983. 

HALL RH Organizações, estruturas e pro('t'ssos. Rio de Janeiro: 

Prentice HalL 1984 

HEISENBERG, W. Física e filosofia. Nova York: Harper. 1962. 



HENDERSON, H CrE"ating altE"rnativE" fntnrf's. New York" Ptltn~m, 1 c)7S 

HERRERA. A . O La ciencia e el desarrolo de /\meric3 ',atina F'studio .. 

Internarionales. Santiago, v.2,n 1, 1968 

HOFFMANN,1. Avaliação: mito e desafio: uma perspectiva construtivista. 

11.ed. Porto Alegre: Educação e Realidade, 1993. 

JANNE(a). H Princípios gerais de plane,jamento universitário. Fort~lez~· 

l Jniversidade Federal do Ceará, 1981. 

___ ~ (b). A Universidade e as necessidades da sociedade 

('ontem porânea. Fortaleza: Universidades Federal do Ceará, 1981. 

KERR. C. Os usos da llniversidade. Fortaleza: UFC 1982. 

KOlTRGAl'JOFF. \V A fact' oculta da Universidade. São Paulo: Ul'..JESP. 

1990 

KUJAWSKI, M. A cdse do século XX. São Paulo: .r\tica, 1988. 

KUNH. T S. A estrutura das revoluções rientífi('as. São Pau\o' 

Perspectiva, 1992 

27.+ 



LEITE, RC A trniversid~de em busca de si mesm<l. Ci~nfia Ho,iE'. Rio de 

Janeiro. V8,n45. ago.1988. 

Ut-..·1A N Comunicaç8o In: RFPNIAo PLENARL\ DO CONSEI .HO DE 

REITORES DAS UNIVERSIDADES BRA.S1LEIRA.S. 15 Rio de 

Janeiro, 1987 Anais... Brasília:CRUB. 1 q87 

UPPITT, C ThE' consnltin~ processo in action. San Diego: Universities 

Associates, 1978. 

MACEDO, A . R. Universidade, autonomia e responsabilidade. O Estado 

de São Paulo. 8 de maio de 1996, p. 2. 

MARANHÃO, E.A. Autonomia: depoimento dos ex-presidentes. CRlJR 

Informa. Brasília. v.3, n.92, p.2, maio, 1996. 

MARTINS FILHO,l Autonomia. CRUR Informa. Brasília. v.3,n42, 

p 4. maio, 19q6 

t-..1EC. Uma nova política para a educa(,'ão superior brasileira. Brasília, 

1985. 

MINOGUE, K. O conceito de Universidade. Brasília: Universidade de 

Brasília, 1981. 



MORGAN, G Imagrs of Organization. London: Sage, 1986 

MOSCOVICL F. Renascença or~:mi7.acional. Rio de Janeiro· livro" 

Técnicos e Científicos, 198R 

MOURA, L. O Debates em plenário. In: REUNIÃO PLEN ÁRl.l\ DO 

CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 

45. Rio de Janeiro, 1987. Anais... Brasília, CRUE, 1987 

MOTTA, P.R. Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente. 

Rio de Janeiro: Record, 1991 

NAGLE, J. Intervenções dos debatedores. In: REUNIÃO PLENÁRIA DO 

CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 

45. Rio de Janeiro, 1987. Anais ... Brasília: CRUB, 1987. 

NÉRICI, T.G. Metodologia do Ensino Superior. Lisboa: Fundo de Cultura, 

1967 

NISKIER, A . O que é uma Universidade? Jornal O Globo. Rio de Janeiro, 

04 de abril de 1996. 

OSPINA, G.L Definição de uma agenda para a educação superior nos anos 90. 

In: CRUB. Universidade. Esatdo e Sociedade na década de 90. 

Brasília, 1990 

276 



ORTEGA Y GASSET Mission de 1:1 Universidad. Madrid, 1930 

P;\GÉS, M, BONETT1. 1\1 . G;\{TI FL\C W . nF~('FNnRF. n O podeI' 

das organizações. São Paulo: Atlas. 1 Q87 

PAIV A, V. Reforma do Estado e Universidade. In: CONSELHO DF 

REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS. 

Universidade. Estado e Sociedade na década de 90. Brasília. 1 qqO 

PENTEADO, S.A. T. Participação na Universidade: retrato em preto e 

branco. São Paulo: Pioneira, 1991. 

PEREIRA, MJ.LB. Mudança nas Instituições. São Paulo: Nobel, 1988 

PIt-..1ENTA. A. Debates em plenário In: REUNIAo PLENÁRJA DO 

CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 

45. Rio de Janeiro. 1987. Anais... Brasília:CRUB. 1987. 

PIMENTA, A. A Universidade: a destruição de uma experiência 

democrática. 2.ed. Petrópolis: Vozes. 1985 

PRlGOGINE. 1. A ordem nasceu do caos. In: SORMAN, G. Os 

verdadeiros pensadores do nosso tempo. 2.ed. Rio de Janeiro: Imago 

1989 pA 1-47. 

777 



:\ nvaliaç5n d(l C]w11idnd(' do ('n<;inn In'" \':\' J :\r ,\0 no , . 

ENSINO SUPERIOR Rrasília: MEC 19RR 

RATTNER, H Considerações sohre rolític(l científicél e tecn0!0.eic:1 Rf'vi"t!l 

de Administração de Empresas. Rio de Janeiro V 17,n 4.p.45-:'7. 

jul.lago.,1977. 

RIBEIRO, D. Utopia Brasil. Rumos do desenvolvimrnto. Rio de 

Janeiro. jul. p.5-10, 1995 

RIBEIRO, N. F. Administração Acadêmica tTniversitária. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977. 

RIBEIRO, R. 1. Corporativismo e Universidade: debate. Ciência HO.ie. 

Rio de Janeiro. VI8,n.l02,p.45,ago.1994. 

RISCG13IETFR, K Autonomia e democratização. In: REUNIÃO 

PLENARIA DO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES 

BRASILEIRAS. 48. Curitiba. 1989. Anais ... Brasília, 1 <)89 

ROSSETTL 1. P Transição 2000: trndênrias. mudanças e estratégias. 

São Paulo: Macgraw-hilL 1993. 

!7R 



RUBIM_ A . A Como falar em paradigméls da edllcação Rt'vista Brasilt'ira 

maio/ago.1993. 

SANDEK B Sistemas e anti-sistemas na educação hrasileira Rt'vistn 

Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília v 74_ n.177, p 13"-170_ 

maio/ag.o, 1993. 
'-

SANTOS,lH. 1\ Universidade e a cultura brasileira In: CONSELHO DF 

REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS tTniv('rsidad{'. 

Estado e Sociedade na década de 90. Brasília. 1990 

SAVIANI, D. Ensino público e algumas falas sobrt' Univt'rsidade. São 

Paulo: Cortez. 1986. 

SCHARTZMAN_ 1 Corporativismo & Universidade: debate. Ciência Hoje. 

Rio de Janeiro. V 18, n.l 02,p 44, ago.1994. 

SCHARTZMAN_ S. Avaliação do desempenho das Instituições de Ensino 

Superior. In: AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Brasília:MEC. 

1988 

Ci~nria, Universidadt' e ideologia= a política do 

conhecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. 

)79 



& C ASTRO, CM. PrsfJuisa universitária rm questão 

Campinas: UNICAMP, ]986 

SCHEIN, E. H. Consultoria de procedimentos São Paulo: Ed2:ard 

Blüche~ 1972 

SCHILUNGER, A .G. As Universidades e as indústrias enfrentam novos 

problemas: educação, desenvolvimento tecnológico e controle d(1 

tecnologia. In: CONGRESSO DA ORGANIZAÇÃO 

UNIVERSIT ÁRIA,3. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 1983 

SERPA, L.F.S. Quem financia universidades aqui e no exterior? Jornal rlo 

Comércio. 1996. 

SETTE, A M. A. Ensino de graduação: questões atuais. In: REUNIÃO 

ANUAL DA SOCIEDADE PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA, 40. 

São Paulo: Universidade de São Paulo, 1980. 

SILVA, E. M P A Universidade e o desenvolvimento científico e 

tecnológico. In: CONSELHO DE REITORES DAS 

l TNIVERSIDADES BRASILEIRAS. Univ('rsirlarl(', Estado (' 

Sociedade na década de 90. Brasília, 1990 

SIL V A, EP.C et alii. Propostas para uma Universidade no terceiro 

milênio. Rio de Janeiro: FUJO, 1991. 



SILVA,.l (' A Alltonnmicl" dernimentn dos ex -presidentes CR (1 B 

Inform:l. Rrasília v 1. n 42, p 1, maio. 1 QQ6 

SOARES, E A. A importância da iniciação cientítica In' RF'\U7.'\(()r~ 

EM PESQUISA F PÓS-GRADIL\(AO Rio de Janeiro:Urr. l()()') 

SOUZA, p.R.e Autonomia e democratização: palavras de um reitor In' 

REUNIÃO PLENARIA DO CONSELHO DE REITORES O:'\S 

UNIVERSIDADES BRt\.SILEIRAS, !f8. Curitiba, 1989 

Brasília, 1989. 

An:tis ... 

SUCUPIRA, N. A idéia da Universidade. Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos. Brasília. n.100, 1996. 

TRINDADE, H Corporativismo & Universidade: debate. Ciência Hoje. 

Rio de Janeiro. V 18,n.l 02,p.51 ,ago, 1994 

UFMG. Informativo da Universidade. Belo Horizonte. V23,n.l100, 

mar.1996 

UFRJ Avaliação da Universidade Federal do Rio de .Janeiro. Rio de 

Janeiro, 1995 

Informe Pessoal. Rio de Jilneiro. v2,n7, abr, 1996. 

2Rl 



UNESCO. Docume-nto de política para a mud:mça t" o dest"nvolvimento na 

educação superior. Caracas. I 99'j 

A UNIVERSIDADE EM BUSCA DE SI JVlESMA Ciência Ho,ir. 

Ago.1988. 

VELHO, G. Corporativismo & Universidade: debate. Ciência Hoje. Rio de 

Janeiro. v.18,n.1 02,p44, ago.1994. 

VELLOSO(a).1. Custos reais e custos contábeis da Universidade Pública. In: 

UNIVERSIDADE rÚBUC A: POLÍTICA, DESEMPENHO E 

PERSPECTIVAS Campinas: Papyms. 199Lp. 161-176. 

(b). Introdução. In: UNIVERSIDADE PÚBUC A: POLÍTICA, 

DESEMPENHO E PERSPECTIVAS. Campinas: Papyms, 1991. P 9-

30. 

VELOSO, C As implicações da indissociabilidade para a administração e 

extensão universitária. In: REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE 

REITORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS, 45. 

Rio de Janeiro, 1987. Anais... Brasília: CRUE, 1987. 

Discutindo a Universidade Pública Brasileira. Revista Educação 

Brasileira. Rio de Janeiro. v.l Ln.22,p.155-164, 1989. 

7R2 



VERGARA, S (' T eorié'l prMica edllcé'lcional: da técnica ~ ética. R{'vj~t!l 

Forum Educacional. Rio de Janeiro v J 3,n3,p.66-74, jun/ago., 1 O~O 

Em busca da visão de totalidade Rrvista Administr::tç~o dr 

Empresas. São Paulo. v 33, n 6, p.34-41, nov./dez , J 993 

VIEIRA S. L. O (dis) curso da (rf")forma univf"rsitária Fortaleza: 

Universidade Federé'll do Ceará, 1982 

WEIL P. As fronteirns da evolução e da morte. 4.ed Rio de 

Janeiro: Vozes. 1979. 

Organizações f" tecnologias para o tf"rcf"iro mil~nio. Rio de 

Janeiro: Rosa dos Tempos. 1991. 

WOLF, RP O ideal da universidade. São Paulo: UEP, 1993. 

ZAJDSZ!'JAJDER L Ser ético. Rio de Janeiro: Gryphus, 1994. 

A travessia do pós-moderno. Rio de Janeiro: Gryphus, 1992 

ZAGOTTTS, D.A. Qualidade e relevância da pesquisa universitária. In: 

REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE PARA O PROGRESSO DA 

CIÊNCIA. 40. São Paulo: USP, 1988. 



LISTA DOS ENTREVISTADOS 

ALVES, Carlos Alberto Sepúlveda 
Formação acadêmica: Graduado em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira: 
Mestre e Doutor em Teoria Literária: Pós Doctor em Avaliações 
Funções exercidª~_atuall1lente, assessor da Reitoria da l Inivcrsidade Federal do Ri() 
de Janeiro; Decano do Centro de Letras e Artes da Universidade Federal do Rio ck 
Janeiro; Conselheiro da Fundação José Bonitacio. 

CRUZ, Carlos Alberto Gonçalves da 
Formação acadêmica: Engenheiro agrônomo; especialista em herpetologia: 
Mestre e Doutor em Zoologia. 
Funções exercidas: Chefe do Departamento de Biologia Animal da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro por dois mandatos; Coordenador da área de 
Biologia do Instituto de Biologia da UFRRJ; atualmente Diretor do Instituto de 
Biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

FARIA, Maria Helena da Silva Paes 
Formação acadêmica: Pedagoga; Mestre em Administração de Sistemas 
Educacionais, 
Funções exercidas: Coordenadora do Curso de Pedagogia da Universidade federal 
Fluminense; Diretora da Faculdade de Formação de Professores; Diretora da 
Faculdade de Educação da UFF; Diretora do Centro de Estudos Aplicados da UFF; 
atualmente Pró-Reitora de Assuntos Acadêmicos da Universidade Federal 
Fluminense, 

FERNANDES, Mânlio Silvestre 
Formação acadêmica: Engenheiro agrônomo; Mestre e Doutor em Ciência do Solo. 
Funções exercidas: Assessor Técnico da Secretaria de Agricultura do Maranhão; 
Chefe da Divisão de Planejamento da Superintendência de Desenvolvimento do 
Maranhão; ('hefe do Setor de Controle e Avaliação de Projetos da Diretoria 
Estadual do Ministério de Agricultura do Maranhão; Chefe do Departamento de 
Solos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Vice Diretor do Instituto de 
Agronomia da UFRRJ; Conselheiro da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; 
Decano de Pesquisa e Pós Graduação da UFRRJ; Vice presidente da Sociedade 
Brasileira de Fisiologia Vegetal; Diretor do Instituto de Agronomia da UFRRJ; 
Presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia 
Vegetal; atualmente Reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

284 



FRAIZ JUNIOR, Silas Varella 
Formação Acadêmica: Graduado em Farmácia e Bioquímica; Mestre e Doutor em 
Química Orgânica. 
Funções exercidas: Coordenador da Área de Química Orgânica do Departamento de 
Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Coordenador Substituto do 
Curso de Pós Graduação em Química Orgânica da UFRRJ; atualmente Diretor do 
Instituto de Ciências Exatas da UFRRJ. 

GOMES, Paulo Alcântara 
Formação Acadêmica: Engenheiro Civil; Especialista em Estruturas; Mestre e Doutor em 
Engenharia. 
Funções exercidas: Chefe da Área de Estruturas do Programa de Engenharia Civil da 
COPEEIUFRJ; Chefe do Departamento de Mecânica Técnica da Escola de Engenharia ela 
UFRJ; Vice Coordenador do Programa de Engenharia Civil da COPEE/UFRJ; Sub
Diretor de Projetos e Convênios da COPEEIUFRJ; Diretor da COPEE/UFRJ; Diretor 
Adjunto de Ensino da Escola de Engenharia da UFRJ; Vice Diretor da Escola ele 
Engenharia da UFRJ; Sub Reitor de Ensino para Graduados e Pesquisas da UFRJ; 
Membro do Conselho Federal de Educação; Presidente do Comitê Interamericano de 
Educação em Engenharia e Tecnologia; Membro da Comissão de Especialistas de Ensino 
de Engenharia do MEC; Vice Reitor da UFRJ; e atualmente Reitor da Universidade 
Federal do Rio de janeiro. 

LEITE, Josete Luzia 
Formação Acadêmica: Graduada em Enfermagem; Graduada em Filosofia; Mestre e 
Doutora em Enfermagem. 
Funções exercidas: Chefe do Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgica da UNI
RIO; Coordenadora do Curso de Mestrado em Enfermagem da UNI-RIO; atualmente Pró 
Reitora de Pesquisa e Pós Graduação da Universidade do Rio de Janeiro por dois 
mandatos consecutivos. 

LENZ, Lino Lima 
Formação Acadêmica: Médico; Livre Docente em Urologia. 
Funções exercidas: Vice Diretor da Escola de Medicina da UNI-RIO; atualmente Decano 
do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do Rio de Janeiro por dois 
mandatos consecutivos. 

215 



LUGARINHO, Regina 
Formação Acadêmica: Médica; Especialista em Clínica Médica; Especialista em 
Administração Universitária; Mestre em Ciências Biológicas; Doutoranda em Genética. 
Funções exercidas: Coordenadora de Pós Graduação e Pesquisa ela UNI-RIO; Chefe da 
Divisão de Ensino de Pós Graduação da UNI-RIO; Diretora do Núcleo de Vestibular da 
UNI-RIO; Pró Reitora de Ensino de Graduação da UNI-RIO, atualmente Vice Reitora da 
Universidade do Rio de Janeiro. 

MAGARÃO, Sérgio Luiz 
Formação acadêmica: Médico; Especialista em Administração Hospitalar; Especialista em 
Pneumologia e Tisiologia. 
Funções exercidas: Coordenador do Curso de Especialização em Pneumologia da Escola 
de Medicina e Cirurgia da UNI-RIO; Diretor do Hospital Grafrée e Guinle da UNI-RIO; 
atualmente Reitor da Universidade do Rio de Janeiro. 

MENDONÇA DE PAULA, Affonso Celso 
Formação acadêmica: Graduado em Letras Clássicas; Graduado em Biblioteconomia; 
Especialista em Administração; Especialista em Ciência da Informação; Mestre em 
Estudos Brasileiros. 
Funções exercidas: Chefe do Setor de Informação Técnica e Propriedade Industrial da 
PETROBRÁS; Diretor da Escola de Biblioteconomia da UNI-RIO; atualmente Decano 
do Centro de Ciências Humanas da Universidade do Rio de Janeiro. 

PINGUELLI ROSA, Luiz 
Formação Acadêmica: Doutor em Física 
Funções exercidas: Membro do Conselho Deliberativo do CNPq; Secretário do Conselho 
da Sociedade Brasileira de Física; atualmente Diretor da COPEE/UFRJ. 

ORTEGA, José Antônio 
Formação Acadêmic~Graduado em Engenharia Elétrica; Mestre e Doutor em Engenharia 
de Sistemas e Computação; Pós Doctor em Economia Matemática pela University of 
Califórnia. 
Funções exercidas: Coordenador de Pós Graduação do Instituto de Economia lnsdustrial 
durante 6 anos; atualmente Decano do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

PEIXOTO, Ariane Luna 
Formação acadêmica: Graduada em História Natural; Mestre e Doutora em Botânica. 
Funções exercidas: Curadora do herbário da reserva Florestal de Linhares da Cia Vale do 
Rio Doce; Coordenadora do Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de 
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Janeiro; Presidente da organização Flora Neotrópica; atualmente Decana ele Pesquisa e 
Pós Graduação da UFRRJ. 

PREIS, Aidyl 
Formação acadêmica: Graduada em Geografia; Graduada em História; Doutora l'lll 

História. 
Funções exercidas: Diretora do Instituto de Ciências Ilull1émas e Filosofia da lIniversidadc 
Federal Fluminense; Fundadora e Coordenadora do Curso de Pós Graduação em Ilisto! ia 
da UFF; Vice Reitora da UFF; Presidente da Associaçào de Professores Inativos da UFF; 
atualmente Pró Reitora de Extensão da Universidade Federal Fluminense. 

REZENDE, Hugo Edison Barboza de 
Formação acadêmica: Médico Veterinário; Mestre em Parasitologia Veterinária. 
Funções Exercidas: Coordenador do Curso de Pós Graduação em Parasitologia 
Veterinária da UFRRJ; Coordenador do PEAS/UFRRJ; Decano de Pesquisa e Pós 
Graduação da UFRRJ; Vice Reitor da UFRRJ; Reitor da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro no período de 1989 à 1992. 

SILVA FILHO, Walter P. da 
Formação acadêmica: Graduado em Ciências Contábeis. 
Funções exercidas: Diretor do departamento de Contabilidade e Finanças da UFF; 
atualmente Pró Reitor de Planejamento da Universidade Federal Fluminense. 

SOARES, Edmundo Antônio 
Formação Acadêmica: Engenheiro de Telecomunicações; Mestre e Doutor em Física; Pós 
Doctor em Física pela University of Califórnia. 
Funções exercidas: Chefe de Departamento da UFF; Coordenador de CUI so de Granuação 
e Pós Graduação da UFF; Diretor da Escola de Engenharia da UFF; atualmente Pró 
Reitor de Pesquisa e Pós Graduação da Universidade Federal Fluminense. 

SOUZA, José Leonardo Demétrio de 
Formação Acadêmica: Físico; Especialista em Administração Universitária; Mestre em 
Física. 

Funções exercidas: Responsável pelo Setor Acadêmico da Comissão Permanente de 
Vestibular da UFF; Membro da Comissào Assessora do Instituto de Física da UFF' , 
Diretor do Instituto de Física da UFF; atualmente exercendo o magistério. 
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VEIGA, José Antônio de Souza 
Formação Acadêmica Graduado em Ciências Fc()m)lllicas~ (ilnduado em 
Administração: Especialista em Administração Acadcmica: Especialista em 
Educação: Mestre em Economia EmfJresarial. 
Funções exercidas: Diretor do Depal1amento de ASSlIIlt(lS Estlldalltis e Regisl!() 
Geral do Decanato de Ensino de Graduação da UFRRJ: Decano de Fnsino de 
Graduação da UFRRJ: Vice Reitor da l'FRRJ ( 198<1- 1092 L recentemente eleil(l 
pela cOlllunidadt' para eXt'rcer a n.111\~() dê Reitor da llllivélsidade h'derétl Rural (\.) 
Rio de Janeiro a partir de mnrço de 1 ()()] 
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QUESTIONÁRIO 

1. As pessoas que trabalham nas Universidades Federais Brasileiras, de um modo geral, se 
sentem estimuladas com o trabalho que realizam? 

() SIM () NÃO () EM PARTE ( ) NÃO RESPONDEU 

2. O salário é o fator principal da desmotivação existente? 
() SIM () NÃO () EM PARTE ( ) NÃO RESPONDEU 

3. O pessoal das Universidades Federais Brasileiras, de um modo geral, cumpre as suas 
obrigações? 

() SIM () NÃO () EM PARTE () NÃO RESPONDEU 

4. O processo de seleção de pessoal para estas Instituições deve ser alterado? 
() SIM () NÃO () EM PARTE () NÃO RESPONDEU 

5. A carreira docente é bem estruturada nas Universidades Federais Brasileiras? 
( ) SIM ( ) NÃO ( ) EM PARTE ( ) NÃO RESPONDEU 

6. E a carreira dos servidores técnico-administrativos, é bem estruturada? 
() SIM () NÃO () EM PARTE () NÃO RESPONDEU 

7. As Universidades Federais Brasileiras, de um modo geral, cobram resultados das 
atividades realizadas por seus servidores ( docentes e não docentes)? 

() SIM () NÃO () EM PARTE () NÃO RESPONDEU 

8. O processo de capacitação de pessoal docente nestas Instituições pode ser considerado 
bom? 

( ) SIM ( ) NÃO ( ) EM PARTE ( ) NÃO RESPONDEU 

9. E o processo de capacitação de servidores não docentes, é bom? 
() SIM () NÃO () EM PARTE () NÃO RESPONDEU 

10. Existe equanimidade na distribuição de tarefas entre os servidores ( tanto docentes 
quanto não docentes)? 

() SIM () NÃO () EM PARTE () NÃO RESPONDEU 

11. Existe sincronização entre ensino-pesquisa-extensão? 
() SIM () NÃO () EM PARTE ( ) NÃO RESPONDEU 
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12. As pesquisas realizadas pelas Universidades Federais Brasileiras estão divorciadas dos 
interesses da sociedade? 

() SIM () NÃO () EM PARTE () NÃO RESPONDEU 

13. O planejamento e a coordenação das atividades departamentais podem ser consideradas 
de bom nível? 

() SIM () NÃO () EM PARTE () NÃO RESPONDEU 

14. Os setores e serviços meios ( transporte, biblioteca, telefonia, segurança, aquisição de 
material, etc.) funcionam adequadamente? 

( ) SIM ( ) NÃO ( ) EM PARTE ( ) NÃO RESPONDEU 

15. A relação numérica "professor-estudante" e "funcionário-estudante" é equilibrada? 
( ) SIM ( ) NÃO ( ) EM PARTE ( ) NÃO RESPONDEU 

16. A relação "custo-beneficio" nas Universidades Federais é aceitável? 
() SIM () NÃO () EM PARTE () NÃO RESPONDEU 

17. As Universidades Federais Brasileiras possuem autonomia suficiente para corrigir suas 
falhas? 

( ) SIM ( ) NÃO ( ) EM PARTE ( ) NÃO RESPONDEU 

18. A luta pelo poder e as questões políticas dela decorrentes atrapalham a gestão dessas 
Instituições? 

() SIM () NÃO () EM PARTE () NÃO RESPONDEU 

19. O clima organizacional dessas Instituições é de progresso e entusiasmo? 
() SIM () NÃO () EM PARTE () NÃO RESPONDEU 

20. Você acredita no futuro das Universidades Federais Brasileiras? 
() SIM () NÃO () EM PARTE () NÃO RESPONDEU 
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LISTA DE GRÁFICOS E TABELAS 

QUADRO I - CRESCIMENTO MUNDIAL DO NÚMERO DE MATRÍCULAS 
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LISTA DE SIGLAS 

ANDIFES - Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino 
Superior 

CAPES - Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior 

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

EE.UU - Estados Unidos 

IES - Instituições de Ensino Superior 

IFES - Instituições Federais de Ensino Superior 

MARE - Ministério da Administração e Reforma do Estado 

MEC - Ministério da Educação 

PLC - Projeto de Lei Complementar 

UFF - Universidade Federal Fluminense 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

UNESCO - United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

UNI-RIO - Universidade do Rio de Janeiro 

R.U. - Restaurante Universitário 

USA - United States of America 
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