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A constatação de irregularidades em algumas fundações de apoio, sociedades civis organizadas 
para a gestão de projetos de pesquisa e extensão, resultou em forte desgaste das 
universidades perante a opinião pública. Por ter provocado suspeitas e mal-entendidos, o tema 
fundações abriu uma discussão que não pode ser subestimada ou esquecida. Proponho, neste 
artigo, retomar o debate sobre o papel das fundações na educação superior brasileira. 
 
Para sermos coerentes com a racionalidade do espírito universitário, precisamos ter uma 
medida sensata da questão. Primeiro, do ponto de vista quantitativo: houve indícios de atos 
ilícitos em parcela mínima das 111 fundações de apoio credenciadas em universidades 
federais. Segundo, do ponto de vista qualitativo, a situação beira o absurdo. Será justo, por 
exemplo, multar reitores que, com anuência de suas respectivas comunidades, determinaram 
a contratação de alguma fundação de apoio para viabilizar a construção de obras essenciais 
cuja verba chegou aos cofres da instituição na semana de encerramento do exercício 
financeiro? 
 
Algumas propostas recentes, ainda tímidas, no sentido de ampliar a autonomia das 
universidades federais, parecem atenuar esse problema. Mas não concordo que se deva lidar 
com o problema solucionando-o parcialmente, nem que deixemos de discuti-lo por considerá-
lo de menor monta. 
 
A ditadura militar reverteu a tendência à autonomia da universidade brasileira, principal 
bandeira da UNE no início dos anos 60. Reprimiu brutalmente a experiência inovadora da 
Fundação UnB, celebrou o Acordo MEC-Usaid, aplicou o Parecer Sucupira e iniciou uma 
controversa reforma universitária simultaneamente à edição do AI-5 e do Decreto 477. A 
abertura política do país na década seguinte, culminando com a Constituinte de 1988, 
consagrou uma ordem social e jurídica que inegavelmente fomenta os valores da democracia e 
os direitos humanos e políticos. Entretanto, no processo de reconstrução da governança da 
nação brasileira, a universidade pública, mutilada pela repressão militar, esteve enfraquecida e 
desmoralizada por crises políticas de realização. Nessa situação, tomou-se por satisfeita, ou 
quem sabe conformada, com uma declaração de autonomia retórica e genérica no diploma 
constitucional. 
 
Nos anos 90, com a opção preferencial do governo FHC pelo setor privado de ensino superior, 
as universidades públicas sofreram o maior desinvestimento relativo de sua curta história, 
além de um perverso processo de estrangulamento burocrático que permitia ao governo de 
então supostamente demonstrar a ineficiência da instituição pública. O professor Antonio 
Ibañez, ex-reitor da UnB, declarou recentemente que as fundações de apoio salvaram as 
universidades brasileiras da extinção. Por um lado, essas entidades foram decisivas na 
superação dos entraves e limites da burocracia administrativa e financeira estatal. Por outro 
lado, no deserto de apoio financeiro às universidades públicas (em contraste com as linhas de 
crédito subsidiado destinadas ao setor privado), as fundações universitárias conseguiram, na 
época, fomentar apoios e captar recursos de fontes públicas e privadas para a atuação dos 
quadros docentes das Ifes. 
 
Assim, temos hoje no Brasil um modelo, projetado pelos intelectuais orgânicos dos governos 
militares, de universidade pública estatizada, sem autonomia administrativa, controlada da 
mesma maneira que outras agências governamentais. Submissão orçamentária, centralismo 
de gestão, burocracia ineficiente, cultura de serviço público, alienação da sociedade, controle 
jurídico contradizem seu mandato de instituição da cultura, das artes e das ciências. 
 
A virada nas políticas de educação superior operada pelo governo Lula, em particular no 
aspecto do financiamento, teria tornado as fundações de apoio supérfluas como captadoras de 
recursos para pesquisa, criação e extensão? A resposta é não. Submetidas ao marco licitatório 
comum à gestão pública em geral, nossas instituições universitárias encontram-se longe de 
poder assumir, no curto prazo, a grande carteira de projetos de pesquisa e extensão 
atualmente administrados pelas fundações. Nesse caso, uma questão central é a necessária 



contratação de pessoal temporário para atuar nos projetos, dado que a legislação vigente 
proíbe essa possibilidade às universidades públicas. 
 
O MEC e a Andifes, no momento, discutem um conjunto de propostas capazes de viabilizar a 
autogestão das universidades brasileiras. Nessa perspectiva, devidamente enquadradas nos 
rigorosos sistemas de controle institucional próprios da comunidade acadêmica, as fundações 
de apoio podem confirmar seu papel como interface social necessária à instituição 
universitária. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 2 ago. 2009, Primeiro Caderno, p. A10. 
 
 
 
 
 


