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A imprensa trouxe à luz um debate importante e que precisava ser feito: o papel das 
fundações e suas relações com a universidade 
 
HÁ MALES que vêm para o bem? Talvez. O fato é que o mundo do noticiário foi invadido há 
algumas semanas pelo espectro das fundações universitárias. Mas a imprensa trouxe à luz um 
debate importante e que precisava ser feito: o papel das fundações e suas relações com a 
universidade.  
 
As fundações são, em sua comparação com outras estruturas autônomas da sociedade civil, 
instrumentos recentes que atuam muito estreitamente com as universidades e, como tudo que 
é novo, devem aprender com seus erros para melhorar suas virtudes.  
 
Os erros foram apontados pela imprensa, que, com seu olhar implacável -e muitas vezes "lex 
talionis", por sua própria natureza-, falou em demasia das falhas do mecanismo. Falemos, 
agora, da preciosidade do sistema.  
 
Deve-se, por outro lado, atentar para o fato, nem um pouco irrelevante, de que as 
universidades têm se beneficiado dessas relações com as fundações. Principalmente na 
melhoria das pesquisas científicas e das condições de ensino e nas necessidades dos projetos 
de extensão -responsabilidades que têm sido historicamente negligenciadas em um país que 
não investe o que deveria investir nas atividades educacionais.  
 
Portanto, a universidade -e toda a sua comunidade, de maneira geral- tem, nos últimos anos, 
obtido ganhos diretamente, com construções de novos ambientes de serviços, seja na sala de 
aula e nos laboratórios, seja na melhoria de hospitais e custeio de museus. Além disso, tem 
obtido ganhos também indiretamente, no aprimoramento de professores e técnicos, seja na 
compra de equipamentos, seja com auxílio-viagem para participação em eventos no Brasil ou 
no exterior, seja em tantas outras áreas da economia acadêmica.  
 
As universidades cresceram muito nos últimos anos. Temos novas necessidades e novos 
desafios. Urge no seio acadêmico uma discussão que recoloque as coisas em seus lugares e 
que transmita sinais que indiquem os rumos que devemos seguir.  
 
Em todo o país, não só nas universidades e nas fundações, é urgente que retomemos os 
ensinamentos, que busquemos as salas de aulas, as pesquisas e os processos de construção 
para uma sociedade justa e equilibrada. As lições, quando são profundas, sempre vêm para o 
bem.  
 
A primeira lição que se deve aduzir de todas as últimas movimentações vem, portanto, do 
próprio ensino.  
 
Não houve aumento substancial dos repasses governamentais nos últimos anos e, por causa 
disso, as universidades federais ou estaduais atuaram como órgãos ampliados de uma 
ausência de políticas públicas em suas práticas de atendimento de pacientes das comunidades 
acadêmicas, o que posteriormente foi ampliado para as comunidades dos entornos, devido à 
"absentia" desses mesmos órgãos governamentais.  
 
No presente momento, os hospitais das universidades públicas atendem a milhões de 
brasileiros de qualquer parte do Brasil, pelo alargamento da não-presença dos órgãos 
governamentais ligados à saúde.  
 
E as contas? Quem as paga? A luz, a água, os insumos, os equipamentos, o pessoal? A lista é 
longa, e as extensões universitárias hoje se alastram para quase todos os setores da economia 
e das atividades civis.  
 



As universidades sabem disso. Os professores e técnicos, também, mas a sociedade civil, 
muitas vezes, não!  
 
Não sabe, por exemplo, que a parceria fundação-universidade é responsável pelo salto das 
pesquisas e da produção científica dos últimos anos. É por isso que as duas entidades devem 
trabalhar juntas e continuar a contar com o apoio dos órgãos governamentais e dos poderes 
constituídos.  
 
Os males, quando vêm para o bem, devem ter um firme propósito: aprender com os erros, 
aprimorar a transparência dessa relação e continuar aperfeiçoando suas regulamentações em 
uma sociedade civil que tem nos Poderes Legislativo e Judiciário seus corretos observadores.  
 
E, assim, desses recentes processos, deve-se extrair a principal lição: o bem, o melhor para a 
sociedade -e disso todos os sujeitos sociais sabem, desde a ética nicomaquéia. Professores, 
alunos (futuros juristas, futuros políticos, futuros jornalistas etc.), voltemo-nos para o melhor 
e a maior de todas as virtudes do saber: contribuir para que o país alcance o tão almejado 
bem-estar social.  
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 30 maio 2008, Tendências & Debates, p. A3.  


