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● 17 de maio
Docentes de 20 universidades
federais paralisam as atividades
e pedem ao governo federal que
promova a reestruturação da
carreira docente

● 11 de junho
Professores e funcionários dos
Institutos Federais de Educação
também aderem ao movimento
grevista. No Brasil há 38 desses
institutos.

● 13 de julho
Governo se reúne com sindicatos
e apresenta proposta de reajuste
e reestruturação da carreira.
Após assembleias em todo o
País, eles rejeitam o plano.

● 24 de julho
Governo faz nova proposta. Dois
sindicados (Andes e Sinasefe) a
rejeitam e outro (Proifes) aceita.
No dia 3, governo diz que as
negociações estão encerradas.

Ocimara Balmant

Em meio à greve das universi-
dades federais que já comple-
tou 80 dias de paralisação –
começou em 17 de maio –, o
sociólogo, professor e pesqui-
sador Simon Schwartzman
questiona o modelo de ensi-
no superior brasileiro, o pa-
pel dos sindicatos e a “supos-
ta” autonomia defendida por
essas instituições. “Os orça-
mentos públicos de universi-
dades de todo o mundo estão
associados ao desempenho.
E isso precisa ser medido ex-
ternamente”, argumenta, na
entrevista a seguir.

● Um dos pontos criticados
pelos sindicatos é o atrelamen-
to da promoção à titulação.
Como o senhor vê isso?
Acredito que a proposta do
Ministério da Educação
(MEC) valoriza o desempe-
nho. E isso é bom. Se um ór-
gão de ensino não valoriza e
prioriza o desempenho – va-
lor central de uma institui-
ção acadêmica e profissional
– não pode ser uma universi-
dade. Sem isso, o que so-
bram são funcionários públi-
cos brigando pelo seu salá-
rio. O mérito não pode ficar
em segundo plano. 

● E a titulação é o que mede
isso, não é?
A titulação não deve ser o
único critério, mas é um indi-
cador importante de desem-
penho, mostrando o esforço
do professor em se aperfei-
çoar e o reconhecimento de
seus pares.

● Os grevistas questionam as
avaliações externas por acredi-
tarem que isso pode ferir a
autonomia. Qual é a avaliação
do senhor sobre isso?
Em todo o mundo as avalia-
ções são externas. Não são
realizadas necessariamente
pelos governos, mas muitas

vezes por instituições indepen-
dentes, credenciadas para isso.
Avaliações internas são necessá-
rias em qualquer instituição,
mas quando ficam apenas nis-
so, o grande risco é de se resu-
mir a uma ação entre amigos. Is-
so não é autonomia. Autono-
mia não pode ser o direito de fa-
zer o que se quer sem prestar
contas, mas sim liberdade para
buscar os melhores caminhos
para exercer as funções públi-
cas pelas quais as universidades
são financiadas.

● O que uma avaliação externa
não invalidaria...
Claro que não. Os orçamentos
públicos de universidades de to-
do o mundo estão associados
ao desempenho. E isso precisa
ser medido externamente. A so-
ciedade não pode dar um che-
que em branco. Aliás, uma uni-
versidade verdadeiramente au-
tônoma não funcionaria como
querem os grevistas, com essa
isonomia que prega salários
idênticos aos docentes. 

● Como seria?
A tendência em todo o mundo
é que as universidades, mesmo
públicas, uma vez bem avalia-
das, recebam um orçamento in-
tegrado e o administrem com
autonomia, buscando sempre
os melhores talentos, até mes-
mo negociando os salários de
cada um individualmente. Os
professores com melhor de-
sempenho recebem ofertas, po-
dem ganhar mais e mudam
muitas vezes de instituições,
buscando as que oferecem me-
lhores salários e condições de
trabalho. 

● Isso não acontece por aqui...
Aqui fica tudo em família. A pes-
soa se forma e se torna profes-
sor da mesma instituição. E de
lá nunca sai. Nos Estados Uni-
dos, por exemplo, uma universi-
dade não contrata uma pessoa
formada por ela. Na Alemanha,
o professor, para ser promovi-
do, precisa ser convidado a ir
para outra instituição. Elas se-
guem um princípio de mobilida-
de, de que é preciso circular,
criam um mercado de talentos,
e acabam se valorizando nesse
trânsito. É por essa autonomia
que os professores universitá-
rio brasileiros deveriam brigar.
Mas, pelo contrário, os sindica-
tos fogem disso. Querem todos
iguais. Se esquecem de que as
universidades não são fábricas. 

● Mas elas se comportam como
se fossem?
Para os sindicalistas, que que-
rem tudo igual para todo mun-
do, sim. Mas há muita gente fo-
ra disso. Mesmo durante a gre-
ve, basta entrar nas melhores
universidades e departamentos
que você encontra laboratórios
em funcionamento, professo-
res que continuam seus proje-
tos, que seguem participando
de congressos científicos, que
têm pesquisas financiadas e
não podem paralisá-las. Eles
não participam dessas assem-
bleias grevistas. Aliás, acham es-
sas assembleias muito chatas,
com aquele blablablá e sem so-
lução. 

● Isso desgasta a instituição?
Isso deteriora a universidade.
Os alunos se desinteressam, os
cursos são mal dados, cria-se
uma atmosfera de total desestí-
mulo que enfraquece a institui-
ção pública. À medida em que fi-
ca desacreditada, professores e
alunos podem migram para uni-
versidades privadas. Isso foi o
que aconteceu no ensino médio
há algumas décadas, quando a
educação pública, que era refe-
rência, se deteriorou e quem po-
dia pagar foi para as escolas par-
ticulares. Se continuar assim,
esse será o futuro de nosso ensi-
no superior público.

● Como o senhor vê a discussão
sobre a cobrança de mensalida-
de no ensino público?

Hoje, o ensino público é manti-
do integralmente pelo governo.
Acredito que seja necessário
criar condições e estimular as
instituições a buscar recursos
próprios, até mesmo cobrando
anuidades dos alunos que po-
dem pagar. Quase todo o mun-
do faz isso – China, Inglaterra,
Estados Unidos, Chile, Rússia,
Japão, Austrália, Canadá –, alia-
do a programas específicos de
ajuda ou empréstimos aos que
não podem bancar. Se isso acon-
tecesse, as universidades fede-
rais teriam mais recursos para
gerir com autonomia e só fica-
riam na instituição os estudan-
tes que realmente quisessem in-
vestir em seus estudos. 

● Como o senhor avalia a nossa
produção científica?
A pesquisa no Brasil está con-
centrada em poucas universida-
des e em alguns departamen-
tos. Dentre as universidades fe-
derais, umas cinco ou seis têm
pesquisas mais densas, mas, na

grande maioria, ela é muito ra-
refeita. Mas nem toda institui-
ção e nem todos os professores
devem se dedicar à pesquisa. É
preciso haver uma combinação
de instituições de pesquisa e ou-
tras voltadas ao ensino. Nos
cursos profissionais como Enge-
nharia, Medicina, Direito e Ad-
ministração, é importante que
muitos professores tenham con-
tratos de tempo parcial, traba-
lhem em suas respectivas profis-
sões e transmitam essa expe-
riência do mercado de trabalho
para seus alunos. 

● Nos últimos anos, houve no
Brasil um investimento público
na expansão de universidades
que seguem a mesma estrutura
de dedicação à pesquisa. Não
teria sido melhor apostar em ou-
tros modelos, como centros de
formação técnica etc?
Sim, mas foi feito o contrário.
Nos últimos anos, o governo
transformou os antigos centros
de formação técnica, os Cefets,

em institutos universitários,
com a mesma estrutura de
cargos e salários das universi-
dades federais. Com isso, em
vez de avançar na diferencia-
ção do sistema, abrindo espa-
ço para a formação técnica in-
termediária de que o País tan-
to precisa, o movimento foi
no sentido contrário.

● Por fim, o senhor acredita
que o professor universitário é
mal remunerado no País?
Não. Participei de um estudo
internacional comparado e
os resultados mostraram
que o Brasil não se sai mal. O
padrão de vida do professor
de uma universidade federal
não é ruim e cresce à medida
em que ele se qualifica, parti-
cipa de grupos de pesquisa,
de projetos, recebe bolsas.
Mas, para isso, ele precisa
ser bom. Estamos de volta à
discussão do desempenho.
E, como se vê, os sindicatos
não querem falar disso.

QUEM É

UNIFESP

A greve das universidades fe-
derais, que começou no dia 17
de maio com algumas ade-
sões, ganhou força com o de-
correr do tempo. Na última
sexta-feira, 57 das 59 institui-
ções de ensino superior fede-
rais tinham parte ou a totalida-
de de seus docentes parados.

Apenas a Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte
(UFRN) e a Universidade Fe-
deral de Itajubá (Unifei) não
aderiram ao movimento.

A paralisação atinge também
os institutos federais de ensino
técnico. Professores e funcioná-
rios de 34 dos 38 institutos espa-
lhados pelo País aderiram ao mo-
vimento grevista.

Na lista de reivindicações da
categoria estão o reajuste sala-
rial, plano de carreira e melhores
condições de trabalho.

Negociação. Ao longo da greve,
o governo fez duas propostas. A
primeira, apresentada no dia 13

de julho, após 57 dias de greve,
foi negada por todos.

A mais recente – com a oferta
de um aumento entre 25% e 40%
até 2015 e um plano de carreira
com 13 níveis, em vez dos 17 ini-
cialmente sugeridos – mostrou
um racha entre os sindicatos.

Foram contrários à proposta o
Andes – o maior sindicato da ca-
tegoria, presente em 51 das 59
universidades federais – e o Sina-
sefe, que representa professores
e funcionários dos institutos fe-
derais. A negativa foi embasada,
segundo o movimento grevista,
em assembleias gerais realiza-
das em todo o País.

O único órgão a aceitar a pro-
posta apresentada pelos ministé-

rios da Educação e do Planeja-
mento foi a Federação de Sindi-
catos de Professores de Institui-
ções Federais de Ensino Supe-
rior (Proifes), que representa se-
te universidades e um instituto.

Na reunião com o governo, a
Proifes apresentou o resultado
de um plebiscito em que, de acor-
do com a federação, votaram
5.222 docentes de 43 institui-
ções: 74% teriam pedido o fim
das paralisações.

Desfecho. Na noite de sexta-fei-
ra, o Ministério da Educação in-
formou que havia concluído as
negociações com a Proifes e en-
viaria o projeto de lei com as mu-
danças na carreira para o Con-

gresso Nacional.
O Andes e o Sinasefe refuta-

ram a decisão e conclamaram
ainda os professores a intensifi-
car o movimento para pressio-
nar pela retomada do processo
de negociação.

Em todo o Brasil, de acordo
com o MEC, mais de 500 mil alu-
nos foram afetados pela greve e,
se a paralisação continuar, há a
possibilidade de os alunos perde-
rem o ano letivo.

Instituições como a Universi-
dade Federal Fluminense (UFF)
e a Universidade Federal do Esta-
do do Rio (UniRio) já suspende-
ram os seus calendários acadêmi-
cos. A medida garante a reposi-
ção das aulas, mas prejudica

quem está no semestre final.
Os que pretendiam emendar
a graduação com um curso de
pós podem não conseguir.

A presidente do Andes, pro-
fessora Marinalva Oliveira,
afirma que, caso o semestre
seja perdido, a culpa é do go-
verno. “É resultado da falta de
disposição de negociar”, diz.

Ela afirma que, apesar de es-
tarem sem aula, os estudan-
tes apoiam o movimento.
“Eles vivem o dia a dia e sa-
bem que há falta até de salas
de aula. Um aluno do curso de
Medicina que não estuda ana-
tomia porque não há laborató-
rio está sempre sem aula, com
ou sem greve”. / O.B.

EDUCAÇÃO
70%

‘O mérito não
pode ficar em
segundo plano’

Mesmo sem acordo,
MEC conclui negociação
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ENTREVISTA

SIMONE MARINHO/AGENCIA O GLOBO

✽ Pesquisador do Instituto de
Estudos do Trabalho e Socie-
dade no Rio de Janeiro, é mes-
tre em Sociologia e doutor em
Ciência Política. Deu aulas na
USP e na Universidade Fede-
ral de Minas Gerais e foi do-
cente visitante do Departamen-
to de Sociologia de Harvard.

CRONOLOGIA

INÍCIO

dos docentes do câmpus de Guarulhos da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp) apoiam a retirada da unidade do local

Sociólogo

foi o ano de inauguração do campus, com cursos de humanas;
há queixas de falta de infraestrutura e dificuldade de acesso

SIMON SCHWARTZMAN

2007

A greve das
universidades
federais

SIMON SCHWARTZMAN, sociólogo

}

Estudo comparado. Padrão de vida do professor federal não é ruim, afirma Schwartzman

Pesquisador contesta
visão dos sindicatos,
que pregam salários
idênticos a professores
de todo o País 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




