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Falar menos e fazer mais seria uma boa caracterização do que se passa na educação pública 
federal. Esperar-se-ia que o novo governo tivesse uma política universitária bem estabelecida, 
considerando a avassaladora influência petista nos meios universitários. Durante anos nos 
acostumamos com o discurso de que todos os males eram oriundos da política do governo FHC. 
Os sindicatos universitários não cansavam de afirmar que tudo seria diferente num governo 
"popular". Ora, já se vão cinco meses e nada aconteceu, salvo se considerarmos acontecimento 
alguns discursos e medidas demagógicas.  
 
Na gestão do ministro Paulo Renato, apesar da ausência de uma política relativa à implementação 
da autonomia universitária, houve avanços significativos. Assinale-se, porém, que a discussão 
sobre a autonomia foi também obstaculizada pelos sindicatos, dominados pelo PT. Estes reagiam 
visceralmente a toda proposta, suspeita de ser "neoliberal". Pode-se, então, dizer que a 
responsabilidade pela inação foi compartilhada.  
 
No quesito avanços, devemos destacar aumentos salariais diferenciados para os professores 
universitários, em que o mérito e a dedicação à sala de aula foram recompensados. Saliente-se o 
reconhecimento da especificidade do trabalho universitário e de pesquisa. A Capes foi valorizada e 
teve seu orçamento aumentado no transcurso dos anos, dando guarida a atividades de mérito. A 
formação universitária mediante o seu sistema de bolsas nacionais e no estrangeiro foi fortalecida. 
Implantou-se igualmente um moderno sistema de avaliação da pós-graduação. O Inep, por sua 
vez, foi transformado, tornando-se um importante banco de dados do ensino brasileiro em geral. 
Não há país moderno sem um sistema de estatística e de avaliação que subsidie as políticas 
públicas. A avaliação foi valorizada por instrumentos hoje conhecidos, como os exames do Provão 
e do Enem, este para o ensino secundário. De uma forma geral, a cultura da avaliação foi 
introduzida em nosso país, vindo a ser um parâmetro essencial do ensino. Espera-se que não 
tenhamos retrocessos nessa área, com o uso demagógico da "avaliação da avaliação".  
 
O mesmo não se pode dizer do governo FHC na área de ciência e tecnologia, em que os interesses 
políticos se sobrepuseram aos científicos e tecnológicos.  
 
O CNPq foi objeto de sucateamento, com recursos orçamentários exíguos. O Ministério da Ciência 
e Tecnologia, sobretudo na gestão Sardenberg, privilegiou as negociações políticas com os 
Estados em detrimento do estabelecimento de uma política de pesquisa ancorada no mérito e na 
avaliação. A importante introdução dos fundos setoriais, que se esboça a partir das privatizações, 
foi lenta e concentrada numa burocracia ministerial despreparada para essa tarefa. Assinale-se 
que o sistema de bolsas, no CNPq, não teve avanços, os seus valores permanecendo constantes e 
não havendo recursos para a pesquisa.  
 
O atual governo foi aguardado com grandes expectativas nessas áreas, pois, afinal, boa parte dos 
seus quadros foi formada em nossas universidades.  
 
Ademais, dada a proeminência do PT no sistema universitário, não faltavam propostas de 
mudanças. Ora, o que estamos observando é apenas o uso retórico e político da instituição 
universitária. De concreto, o que vimos foi a proposta do ministro Cristovam Buarque de acatar as 
decisões da comunidade universitária relativas à escolha eleitoral de seus reitores. Tal medida 
tem o propósito de contentar sindicalistas que vêem nesse processo um cavalo de batalha, como 
se isso resolvesse os problemas universitários. Na verdade, desloca-se o debate para questões 
ideológicas que obscurecem os termos mesmos da discussão. Imediatamente após, aliás, vieram 
as medidas que realmente interessavam ao governo: aumento pífio de 1% e açodamento de 
medidas previdenciárias que estão precipitando aposentadorias precoces. Um aumento de 1% é 
acintoso. Como dizem os ingleses, "add insult to injury". As aposentadorias enfraquecem ainda 



mais a universidade, com a saída de quadros maduros e capacitados. Desmonta-se, então, a 
universidade pública.  
 
Questões centrais como a da implementação da autonomia, mesmo em sua forma mais simples 
de gestão financeira, a da introdução do ensino pago para os que podem arcar com esses custos, 
preservando a gratuidade para os carentes, a da cooperação mais estreita com as empresas, 
valorizando o desenvolvimento tecnológico sem preconceitos ideológicos, a da reforma gerencial 
com a conseqüente diminuição dos custos administrativos, realocando professores para as salas 
de aula e para a pesquisa, não são enfrentadas. Já diz um velho ditado que nada fazer é uma 
forma de fazer! Com que propósito?  
 
Abandono, privatização ou lento apodrecimento?  
 
Se houver uma política coordenada entre os Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, 
por exemplo, o governo poderia pensar, com baixos custos, no fortalecimento das "bolsas de 
produtividade de pesquisa" do CNPq.  
 
Trata-se de um sistema baseado no mérito e na avaliação, que poderia alavancar todas as 
universidades brasileiras, públicas e privadas, pela ampliação de sua base e pelo aumento de seus 
valores, tornando viável que as pessoas mais qualificadas e tituladas possam desenvolver o seu 
trabalho em boas condições. Uma medida vem de ser adotada nessa direção, graças à concessão 
de recursos de "taxas de bancada" aos pesquisadores IA. É uma banalidade dizer que não há país 
livre, desenvolvido e próspero sem um sistema de ensino e pesquisa condizente com esse alvo. 
Estará sendo essa banalidade bem compreendida?  
 
Denis Lerrer Rosenfield, professor de Filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com 
Doutorado de Estado em Filosofia pela Universidade de Paris, é autor, entre outras obras, de 
Hegel (Jorge Zahar Editor, Coleção Passo a Passo) e editor da revista Filosofia Política, da mesma 
editora E-mail: denisrosenfield@terra.com.br  
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 2 jun. 2003. 


