
Maria de Lurdes Rodrigues 

Modelo de 
autonomia 
Com a propriedade de quem abriu as portas do ensino superior para mais 
alunos, a ex-ministra da Educação portuguesa defende flexibilizar a gestão 
das instituições em busca de competitividade, inclusive nas contratações 

por Paulo de Camargo | fotos Gustavo Morita 

o apostar na diversificação de 

oportunidades de formação pro-

fissional oferecidas para os jovens, 

Portugal comemora o aumento no número 

de alunos que concluíram o ensino médio, 

possibilitando um maior contingente de 

estudantes aptos para a entrada no ensino 

superior. Por outro lado, vê a expansão uni-

versitária esbarrar na questão do financia-

mento, agravada pela crise econômica que 

atinge o continente europeu. 

Sem meias palavras para falar do ensino 

como um todo em seu país, e relacioná-lo 

ao brasileiro, a ex-ministra da Educação de 

Portugal Maria de Lurdes Rodrigues, que 

esteve no Brasil em agosto para participar 

de encontro promovido pela Associação 

Paulista de Fundações, defende a flexibiliza-

ção na constituição das instituições de ensi-

no superior para sanar problemas como o 

de financiamento e da qualidade. De acordo 

com Maria de Lurdes, o sistema adotado em 

Portugal permite a universidades se trans-

formarem em fundações e, dessa forma, 

tornar a captação e gestão de recursos mais 

autônoma e de qualidade mais competitiva. 

Mais do que uma expectadora privilegia-

da das transformações ocorridas no sistema 

educacional português, a educadora Maria 

de Lurdes Rodrigues vem sendo uma par-

tícipe efetiva nesse processo. Entre os anos 

de 2005 e 2009, como ministra da Educação, 

comprou brigas importantes, e tem a seu fa-

vor a expansão da taxa de conclusão dos alu-

nos no ensino médio. Na entrevista a seguir, 

a ex-ministra comenta ainda sobre o regime 

de contratações e a qualidade que pode ser 

alcançada por meio da competitividade. 

Ensino Superior: Quais são os 
desafios enfrentados pela universidade 
portuguesa hoje? 
Maria de Lurdes Rodrigues: Os proble-

mas de ensino superior são coerentes com 

o momento econômico do país, sem dúvida. 

Trata-se da questão do financiamento. Mas 

o principal desafio, do meu ponto de vista, 

é o da qualidade. Precisamos ter condições 

de competir com as demais universidades 

europeias. Nesse contexto, foi muito impor-

tante a aprovação, em 2007, de uma lei que 

chamamos de RJIES (Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior), que esta-

beleceu a possibilidade de as universidades 

passarem a ser fundações. 

ES: O que prevê essa nova lei? 
O RJIES permite às universidades o direi-

to de passarem a adotar a figura jurídica de 

fundação, desde que comprovem ter obti-

do 50% de seu orçamento por receitas pró-

prias, com prestação de serviços, projetos 

de pesquisa internacionais, entre outras 

fontes. Esse bom desempenho lhes dá a • 

Em Portugal 
uma aposta 
para o ensino 
superior é investir 
na qualificação 
também de 
adultos e 
expandir a oferta 
de mestrado 
e doutorado, 
aponta Maria 
de Lurdes 
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Para Lurdes, a 
responsabilidade 
pela formação 
de professores 
e o aumento da 
qualidade da 
educação é das 
universidades 
muito mais do 
que um problema 
de governos 

possibilidade de passar a fundação, e assim 

conquistar maior autonomia para utilizar 

os recursos, por exemplo, na contratação 

de pesquisadores com salários diferentes 

dos demais professores. Este modelo já 

está consolidado, e temos três universida-

des nessa condição: a do Porto, de Aveiro 

e o Instituto Universitário de Lisboa. A 

universidade do Minho também já está em 

processo de mudança. 

ES: No Brasil, as universidades públicas 
não podem ser fundações, mas sim ter 
fundações. Isso não seria suficiente? 
Em Portugal também era as-

sim. As fundações eram insti-

tuições criadas para flexibili-

zar uma parte da gestão. Isso 

não resolvia o problema, por-

que a questão crítica é a pos-

sibilidade de gerir com mais 

flexibilidade. A questão da 

gestão de recursos humanos, 

por exemplo, coloca grandes 

dificuldades para a universidade. No modelo 

das fundações, os professores podem esco-

lher manter-se no estatuto do funcionário 

público ou sob regime de contrato espe-

cial, e as universidades ficam com a possi-

bilidade de contratar no mercado. Ou seja, 

podem buscar um professor estrangeiro e 

pagar acima da tabela, fora do quadro rígi-

do do funcionalismo, e com isso desenvol-

ver uma área para a qual não há recursos 

nacionais ou entre os docentes. Isso não 

gerou precarização, nem demissão, mas 

crescimento no quadro. 

ES: Como está o ensino superior na 
Europa de modo geral? É possível 
identificar algum tipo de desafio comum 
a todas as instituições? 
O sistema europeu é muito diversificado. Em 

todos os países há rankings, pontos fortes e 

fracos a serem avaliados. Mas o esforço rea-

lizado na Europa foi no sentido de democra-

tizar o acesso à universidade, e por isso há 

uma série de formatos diferentes. Creio que 

o desafio mais significativo hoje é preparar 

as universidades para trabalharem coopera-

tivamente, sem que isso signifique anular a 

competição entre elas. O chamado processo de 

Bolonha, que harmonizou os graus e os currí-

culos, e permitiu a mobilidade de estudantes, e 

o programa Erasmus, que estimula os jovens a 

cursarem parte de sua graduação em outro país, 

foram grandes passos nesse sentido. 

ES: Como funciona o Erasmus e esse 
trânsito livre de alunos entre diferentes 
insituições de ensino superior? 
O Erasmus é um programa que apoia a mobili-

dade entre instituições de diversos países. Foi 

criado há duas décadas com o aval da comis-

são da União Européia. Qualquer aluno pode 

fazer parte do curso em qualquer outra uni-

versidade que não seja aquela em que está ma-

triculado. Neste momento, 10% dos alunos de 

minha universidade fazem parte do programa 

Erasmus. No começo, houve muita resistência. 

Mas, hoje, quando um aluno entra no curso 

superior, já começa a escolher o país e a uni-

versidade para onde quer ir. Isso permite uma 

vivência cultural importante, convívio com a 

diversidade, mas também obriga as universida-

des a manterem disciplinas de formação na lín-

gua inglesa também, além da língua materna. 

No Instituto Universitário de Lisboa já há, por 

exemplo, uma seleção em gestão toda feita em 

língua inglesa. 

ES: Como a senhora acompanhou as 
mudanças no Ensino Superior? 
Em Portugal, o Ministério da Educação não 

é responsável pelo ensino superior, que fica a 

cargo do Ministério de Ciências e Tecnologia. 

Mas, de alguma forma, o que fizemos na Edu-

cação teve conseqüências para o sistema uni-

versitário. Por exemplo, estimulamos muito a 

educação de adultos, como no caso do ensino 

profissionalizante, em parceria com o Minis-

tério do Trabalho. Além disso, estou ligada a 
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uma universidade, o Instituto Universitário 

de Lisboa, e nessa condição também venho 

acompanhando muito de perto tudo o que 

ocorre no país. 

demografia e que o caminho é oferecer cur-

sos adequados ao esforço de quem trabalha. 

Outra expansão possível se refere à oferta 

de cursos de mestrado e doutorado. 

ES: A estrutura do ensino superior em 
Portugal é semelhante à do Brasil? 
Basicamente, o ensino superior em Portu-

gal divide-se no sistema politécnico e no 

universitário, ambos com gestão pública e 

privada. As escolas politécnicas não confe-

rem grau de mestre ou doutor, e tem caráter 

mais profissionalizante. No ensino universi-

tário a principal diferença é que as institui-

ções graduam com a possibilidade de confe-

rir mestrado e doutoramento. As formas de 

acesso são as mesmas para ambas: um exa-

me nacional realizado no secundário. E um 

sistema muito centralizado. As universida-

des têm autonomia apenas para recrutar os 

alunos acima de 23 anos, muitas vezes em 

regime pós-laboral, com cota de alunos. 

ES: A rede pública em Portugal é a 
que confere mais vagas. O sistema de 
ensino português tem condições de 
atender toda a demanda? 
As vagas existentes são suficientes para as 

demandas no momento. Entre 1995 e 2005, 

o número de alunos decresceu, como resul-

tado de um bloqueio que havia no ensino 

secundário. A baixa qualidade e a falta de 

perspectivas levavam ao abandono escolar. 

Não se formavam alunos em número sufi-

ciente, e foi necessário reformar o ensino 

secundário, desenvolvendo muito o mode-

lo de ensino profissional e buscando um 

ganho em performance. A partir de 2006 

nosso sistema cresceu sempre. Temos de 

lembrar que tratamos de um país de queda 

demográfica, o que tem implicações. Isso 

significa que o ensino superior pode cres-

cer se participar mais do esforço de quali-

ficação dos adultos. Hoje, as universidades 

sabem que as ofertas se restringem pela 

ES: No Brasil, temos uma discussão 
recorrente que é a baixa qualidade 
na formação dos professores. Como 
a senhora vê a participação da 
universidade na solução dos problemas 
da escola básica? 
Acredito que aqui como lá as universidades 

têm uma responsabilidade da qual não tenho 

certeza de que estão muito conscientes. Temos 

feito um esforço imenso na formação continu-

ada, e, todavia, esse esforço não teve nenhum 

impacto. Não se encontra relação, historica-

mente, no esforço que se faz na formação e a 

melhoria na performance institucional. Isso é 

um problema sobre o qual não há respostas, e a 

universidade precisa investigar. Para qualquer 

problema a solução apontada é sempre a for-

mação de professores. Portugal é muito gene-

roso com formação. Todavia, há também esta 

perplexidade, porque além de um problema de 

governo isso é responsabilidade das próprias 

instituições que formam professores. 

O que é preciso fazer? 
Há uma desconexão entre os objetivos das 

instituições e a formação dos agentes que 

intervém na educação. Veja, por exemplo, 

que em todo o mundo a maior ambição é 

proporcionar a todos os alunos o maior nú-

mero de anos de escolaridade. E a medida 

mais fácil de tomar. Todos aplaudem. Mas 

com quais condições a escola deve cum-

prir isso não está relacionado. E a vitória 

da escola e da afirmação de que civilização 

significa conhecimento. É preciso, entre-

tanto, investir mais em potencialidades. 

As universidades não podem fugir a essa 

responsabilidade. Não é um problema dos 

governos, escolas, professores, mas sim das 

instituições universitárias. • 

"Não se encontra 
relação no 
esforço que se 
faz na formação 
e a melhoria na 
performance 
institucional. É 
um problema 
sobre o qual não 
há respostas, e 
a universidade 
precisa investigar" 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 157, p. 14-17, out. 2011.




