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Por que eles são
indispensáveis?

Educadores discutem reflexos diretos do aumento do
número de mestres e doutores nas universidades privadas

s anos 90 foram de mudanças radicais nas
instâncias regulatórias, de acompanha-
mento e avaliação do sistema de ensino
superior brasileiro. A nova LDB deu

maior autonomia às universidades, ao mesmo tempo
em que criou um patamar mais exigente de perfil aca-
dêmico para o credenciamento (e, pela primeira vez,
recredenciamento) dessas instituições. Pela nova LDB,
todas as universidades precisam ter ao menos um terço
de seu corpo docente com titulação mínima de mestre
e uma carreira institucional que incorpore esses crité-
rios para promoção profissional.

O novo cenário, surgido a partir da abertura da
economia, e os processos de reestruturação do merca-
do de trabalho fortaleceram a percepção do ensino uni-
versitário como um instrumento de capacitação pro-
fissional e qualificação geral da força de trabalho; afas-
tando-se da perspectiva que associava o ensino supe-
rior à conquista de credenciais que permitem o acesso
a nichos restritos do mercado de trabalho.

A perspectiva credencialista ainda é forte no merca-
do de trabalho, mas essa estratégia de ascensão social está
enfraquecida. Nas palavras de Simon Schwartzman, em
A Revolução Silenciosa do Ensino Superior, "os benefícios

associados aos mecanismos corporativos e credencialistas
do sistema educacional e profissional começam a escas-
sear, sendo substituídos pelos benefícios reais associados
às habilidades e capacidades efetivamente aprendidas e
valorizadas pelo mercado de trabalho".

Os esforços do governo anterior para dar visi-
bilidade aos processos de avaliação, implementados
na esfera federal, e também as reportagens da mídia
tenderam a fortalecer junto à opinião pública a no-
ção de que a qualificação do corpo docente (medi-
da pela sua titulação) é o melhor indicador da qua-
lidade do ensino.

O ensino superior particular respondeu rápido. Se-
gundo dados no Ministério da Educação, nos últimos
12 anos, no que diz respeito à absorção de professores
com mestrado, houve uma inversão da participação do
setor privado em relação ao setor público. Se em 1994 o
setor público absorvia 63,4% desses profissionais, em
2004, o segmento privado passou para a condição de
maior empregador, absorvendo 72,2% dos professores
com essa titulação. Também houve substancial aumen-
to das contratações de doutores que, no setor privado,
passou de 21% para 37%.

Em 2003, o Núcleo de Pesquisa sobre Ensino Supe-
rior da USP (Nupes) realizou a segunda Pesquisa Nacio-
nal sobre a Profissão Acadêmica, entrevistando mil pro-
fessores de todas as regiões e tipos de instituições de
ensino superior do Brasil. Os resultados dessa pesquisa
permitem observar quão dramáticas foram essas mu-
danças no setor privado.

No estudo, foi avaliado o perfil dos professores
de ensino superior brasileiro quando se considera a
atividade de pesquisa. Para isso, foram utilizados três
critérios: se o professor estava, de fato, envolvido em
alguma atividade de pesquisa no momento da entre-
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vista; se recebeu algum tipo de apoio financeiro ex-
terno à sua instituição para as atividades de pesquisa
nos últimos três anos; qual sua produção acadêmica
nos últimos três anos.

Uma análise detalhada da distribuição conjunta
dessas variáveis permitiu-nos selecionar um conjunto
de professores profissionalizados na pesquisa. São pro-
fessores que não apenas estavam fazendo pesquisa na
época da entrevista, mas estiveram atuantes nos três
últimos anos, recebendo apoio financeiro externo para
suas atividades como pesquisador, e, nesse mesmo es-
paço de tempo, tiveram também produção acadêmica
dotada de alguma visibilidade. Ao total, 33% estavam
envolvidos em pesquisas (nacionais ou internacionais)
com produção científica e financiamento externo.

DOUTORES POUCO ATUANTES

Em outro extremo, temos um conjunto de profes-
sores que são inatuantes em todas as medidas. Do total,
29,4% não apenas não estavam fazendo pesquisa no
momento da entrevista como também não obtiveram
apoio externo para esse tipo de atividade e declararam
não ter nenhuma produção acadêmica dotada de algu-
ma visibilidade publicada nos últimos três anos.

Somamos as três variáveis descritas à participação
dos docentes em projetos de pesquisa desenvolvidos em
colaboração com pesquisadores de outros países. Com
base nesses resultados, construímos uma escala de
profissionalização do professor universitário brasileiro
na atividade de pesquisa. Comparando os resultados,
podemos constatar o crescimento global do processo
de profissionalização da pesquisa em todos os contex-
tos institucionais.

No caso de instituições do contexto de pesqui-
sa (as grandes universidades de pesquisa bra
ras), o incremento mais importante se ver
cou na internacionalização da pesquisa, em
que o crescimento relativo foi de 19,6%
Nota-se também um decréscimo expressivo
(63,9%) na proporção de professores que
publicam sem alcançar apoio para suas pes-
quisas. O mesmo ocorreu no último pata-
mar, de professores inatuantes, o que de-
nota o enfraquecimento desses perfis nes-
sas instituições na última década. Portanto,
entre as universidades de pesquisa, o aumen-
to da internacionalização dos pesquisadores
é acompanhado de uma forte redução dos pes-
quisadores com baixa atividade de pesquisa.

No caso do contexto regional (as demais univer-
sidades públicas, com uma orientação regional mais
pronunciada), o crescimento relativo em cada pata-
mar foi, em geral, menos pronunciado do que o ob-
servado para o contexto de pesquisa. Nas instituições
desse contexto, o crescimento esteve concentrado nos
dois patamares mais altos, que marcam o financiamen-
to da pesquisa por recursos externos (8,6%) a sua
internacionalização (4,6%).

As instituições particulares, por sua vez, evidenciaram
um crescimento modesto, mas não distante daquele ob-
servado nas instituições do contexto regional. Os três pa-
tamares que tiveram maior crescimento relativo foram:
envolvimento com pesquisa sem publicação e financia-
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mento (7,5%); publicação sem financiamento (10,7%); e
pesquisa com produção e financiamento (6,6%).

Essa análise se completa ao levarmos em considera-
ção a proporção de doutores em cada contexto
institucional. O título de doutorado não significa que
se trata de um profissional treinado para a pesquisa,
mas também é pré-requisito para que o pesquisador
alcance apoio financeiro para seus projetos nas agên-
cias governamentais de apoio à pesquisa. Com os da-
dos, é possível calcular em que medida o aumento pro-
porcional de doutores se traduziu em aumento de pes-
quisadores atuantes em cada contexto institucional.

Analisemos os números das particulares. Em 1992, a
proporção de doutores era de 9,9%, número que passou
para 22,7% em 2003. A diferença registrada foi de 13,2
pontos percentuais (A). Ao mesmo tempo, a proporção
de pesquisadores passou de 9,7% para 17,6% - diferen-
ça de 7,9 pontos percentuais (B). Para encontrar o índice
que correlaciona o crescimento do número de pesquisa-
dores proporcionalmente ao crescimento do número de
doutores, foi dividido B por A. Isso foi feito com base
nos valores obtidos nos três contextos institucionais.

Os resultados das instituições particulares são im-
pressionantes: o aumento de cada ponto percentual na
proporção de doutores resultou num aumento em pon-
tos percentuais de 0,60 na proporção de pesquisadores
atuantes. Esse resultado não está longe do observado
nas grandes universidades de pesquisa: 0,66 pontos
percentuais, sendo maior do que aquele observado para
as instituições do contexto regional: 0,50. Esse resulta-
do evidencia o dinamismo do novo professor incorpo-
rado pelas instituições particulares na última década.

À medida que as instituições particulares tenderam,
ao longo da última década, a dar prioridade aos professo-
res com titulação acadêmica, essa orientação foi
interiorizada por seu corpo docente. Nos últimos anos,
uma proporção crescente dos professores dessas institui-
ções investiu na sua própria titulação, na expectativa de
salários maiores, melhores condições de contrato e maio-
res perspectivas de ascensão profissional. Da mesma for-
ma, cresceu a demanda por titulados também em função
do interesse dos alunos em instituições que dispõem do
prestígio trazido pela titulação de seus professores.

A despeito desses resultados, a incorporação desse
novo perfil de professor no setor privado não está isen-
ta de dificuldades. A principal delas se relaciona com os
crescentes custos do quadro docente, já que professo-
res mais titulados não apenas recebem mais por hora-
aula, como também, não raro, são contratados em re-
gimes diferenciados, o que implica o pagamento de
horas de trabalho fora das salas de aula. O envolvimento

desses profissionais em pesquisas produz, em menor
escala, pressão para que a instituição custeie, mesmo
que parcialmente, tais atividades.

Todavia, a base de financiamento dessas institui-
ções continuou inalterada: elas permanecem financia-
das essencialmente pelos ingressos oriundos do paga-
mento das mensalidades de seus alunos de graduação.
Essa base sempre tem baixa elasticidade, já que as insti-
tuições particulares, graças à excepcional peculiarida-
de do caso brasileiro, estão imersas no ensino de massa
(disputam até alunos de baixa renda) e destituídas de
subsídios do Estado. Assim sendo, dificilmente essas
instituições conseguiriam repassar esses custos integral-
mente para o aluno que paga seus estudos de gradua-
ção. Esse quadro tendeu a se agravar nos últimos anos,
com o aumento da inadimplência e a restrição na pro-
cura por vagas no ensino superior.

DOUTORES: PARTE DA SOLUÇÃO?

O dilema enfrentado pelas IES particulares, e espe-
cialmente as universidades, diante do aumento descon-
trolado da proporção de doutores no seu corpo docen-
te, apresenta algumas semelhanças com a necessidade
de ajuste a que foram confrontadas as universidades
européias a partir do final da década de 80. Ali, as uni-
versidades presenciaram o esgotamento de sua prin-
cipal fonte de receita (financiamento garantido pelo
Estado), baseada na expansão constante da matrícula
nos cursos de graduação. Mais que isso, os novos re-
quisitos para garantir a receita criaram um sistema de
avaliação externa extremamente rigoroso.

A maioria das universidades, especialmente as gran-
des instituições visceralmente ligadas por redes infor-
mais às elites tradicionais, deu uma resposta política às
novas diretrizes dos governos. Resistiram o quanto pu-
deram às reformas e, com isso, foram ganhando tempo
para aprender e ajustar-se com menor custo aos
parâmetros. Isso não estava ao alcance das universida-
des menores, marginais ao sistema universitário tradi-
cional e sem laços centenários com as elites. Estas tive-
ram que se ajustar sem rede de segurança.

Foi para um grupo de universidades desse tipo, que
se ajustaram com sucesso, que o sociólogo Burton Clark,
da Universidade de Oxford, deu o nome de Universida-
des Empreendedoras. Elas cresceram adotando políticas
inovadoras no ensino, na pesquisa e na prestação de ser-
viços, formaram parcerias bem-sucedidas com organi-
zações e empresas da comunidade local e regional e pas-
saram a competir, às vezes com vantagem, com suas ri-
vais maiores e mais tradicionais. Segundo Clark, uma das
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mais respeitadas autoridades em ensino superior, o que
distingue as universidades empreendedoras é o fato de
terem partido de uma situação de desvantagem compa-
rativa para desenvolver vantagens competitivas. Fizeram
isso transformando fatores desvantajosos (como locali-
zação) em bases para superar suas rivais na captação, não
somente de alunos, mas de recursos em geral.

Clark apóia-se em estudos realizados em vários
países para concluir que um conjunto de elementos
organizacionais foi compartilhado por todas essas uni-
versidades que se destacaram pelo empreendedorismo.

Vamos nos ater a dois desses elementos, que pare-
cem mais essenciais ao caso das universidades particu-
lares brasileiras. O primeiro deles é a "cultura empreen-
dedora", que aparece nessas universidades como uma
busca de receita própria, por oposição à receita garan-
tida, de origem governamental. A cultura empreende-
dora se traduz em dar prioridade a atividades que pro-
duzam receita própria destinada, não somente a cobrir
os custos, mas a proporcionar receita adicional, a ser
revertida em ganhos para a universidade como um todo.

O segundo é a política de diversificação de receitas.
As universidades empreendedoras européias buscaram,
deliberadamente, diminuir sua dependência com rela-
ção à receita proveniente das dotações orçamentárias
do governo. As mais bem-sucedidas chegaram a esta-
belecer uma proporção de mais de 50% de receita pró-
pria, obtida junto a fundos de pesquisa ou mediante
contratos com ministérios, contratos com o setor pro-
dutivo, serviços à comunidade local e novas modalida-
des de ensino.

O estancamento ou declínio da demanda aumenta
a ociosidade relativa do corpo docente e tende a au-
mentar os custos com recursos humanos. Diante disso,
há duas alternativas: diminuir os custos, cortando dras-
ticamente as despesas com a folha de pagamentos do
corpo docente para ajustar-se ao declínio das mensali-
dades; ou diminuir a dependência relativa às receitas
provenientes da graduação.

A primeira hipótese gera três dificuldades: a des-
valorização da instituição (o consumidor pode enten-
der a retração como perda de qualidade ou quebra de
compromisso), uma reversão de expectativas do cor-
po docente (o que pode gerar frustração entre eles) e
levar a instituição ao mercado de commodities (falta
de diferenciação em relação à média do mercado, ten-
dendo a reduzir seu estoque de competências ao de-
nominador comum). Assim, o único instrumento de
inserção no mercado de ensino superior passa a ser o
preço e a localização. Nessa posição, a universidade
enfrenta um ambiente de competição acirrada, restri-

ta ao público de baixa renda, com a decorrente alta
vulnerabilidade à inadimplência.

Na segunda alternativa, a diversificação da receita sig-
nifica redirecionar a universidade para o crescimento
dinâmico, acompanhando necessidades do setor produ-
tivo, das organizações e da sociedade. Apenas conside-
rando a atividade de ensino, há muito a fazer em termos
de extensão cultural e formação de competências. Servi-
ços de todo tipo podem ser oferecidos pelos professores
e alunos, desde assistência médica até pesquisa e desen-
volvimento de produtos e processos. Outra fonte de re-
cursos é oferecer toda natureza de projetos ligados à res-
ponsabilidade para organizações e empresas. A margem
para a obtenção de receitas adicionais é significativa.

O sucesso, e mesmo a sobrevivência, das universi-
dades particulares no Brasil dependerá de sua capaci-
dade de diversificar suas fontes de receita, de modo a
depender cada vez menos das mensalidades da gradua-
ção. Para tornar efetiva essa diversificação, a competên-
cia dos doutores é insubstituível, e as universidades que
souberem empregar produtivamente tais competências
sairão na frente. A revalorização dos doutores é opor-
tuna neste momento.

Se o ensino superior tiver algum papel no desen-
volvimento da competitividade nacional, esse papel
caberá às universidades particulares, na medida em que
diversifiquem sua receita, explorem criativamente o
potencial de competência da maior titulação de seu
corpo docente, oferecendo-lhes uma carreira ancora-
da na produtividade e no empreendedorismo e con-
dições adequadas de produção fora da sala de aula.
Assim, poderão equacionar problemas de receita e
contribuir para a inserção bem-sucedida do país no
mundo globalizado. •
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