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Tempo integral: a lei
Consultores analisam exigências legais que forçam IES a investir cada vez

edição n° 90 da revista Ensino Supe-
rior, publicada pelo Semesp, trouxe
um artigo do professor Davi Ferreira
Barros, reitor da Universidade

Metodista de São Paulo, tratando de uma matéria so-
bre a qual o Fórum Nacional da Livre Iniciativa na
Educação tem se manifestado em inúmeras oportu-
nidades. Em dois momentos recentes, o Fórum fez
chegar às mãos do ministro da Educação as suas po-
sições, primeiro sobre as idéias de reforma elabora-
das no Ministério e agora sobre dispositivos de um
decreto sobre os quais o ministro solicitou análise e
sugestões. O artigo do Professor Davi trata da exigên-
cia de cumprimento do disposto no inciso III do art.
52 da LDB, que exige que as universidades mantenham
pelo menos um terço dos seus professores em regime
de tempo integral.

O argumento em que se apoia o Professor Davi é
o mesmo que sustenta uma das críticas que vêm sen-
do feitas pelo Fórum: o aluno matriculado nas insti-
tuições privadas de ensino superior não pode ser cha-

efetivo aumento da demanda por conhecimento
novo ou por transferência de conhecimento da uni-
versidade para o seu meio. Se essa demanda existis-
se, as universidades privadas já teriam alcançado e
superado o patamar exigido pela LDB. Porque é da
natureza das instituições privadas ocuparem todos
os nichos em que oportunidades de geração de re-
ceitas sejam potencialmente interessantes. Nesse
caso, o Ministério da Educação poderia dormir o
sono dos justos.

Ninguém duvida de que a qualificação do profes-
sor é condição essencial para que se possa desenvol-
ver ensino de boa qualidade, fazendo ou não pesqui-
sa na própria instituição em que exerce sua atividade
docente. O setor privado jamais questionou essa exi-
gência. No entanto, não está comprovado que o regi-
me de trabalho do professor tenha elevado índice de
correlação com a qualidade do ensino. Não é o que
ocorre, de fato, em todas as áreas de conhecimento,
em todos os programas de formação e em todas as
circunstâncias e meios.

Ninguém duvida de que a qualificação do professor é condição
essencial para que se possa desenvolver ensino de boa qualidade

mado a pagar por serviços que ele não recebe. Ou seja,
o custo das mensalidades escolares não pode ser one-
rado por atividades que não fazem parte das cláusu-
las contratuais que regulam a prestação de serviços
de ensino entre ele e a instituição. Isso decorre de um
fato óbvio: nas instituições privadas, em que o aluno
paga para estudar, as atividades de pesquisa e de ex-
tensão não integram os encargos de ensino, qualquer
que seja o regime de trabalho do professor que nelas
se envolve.

A manutenção de professores em regime de tem-
po integral não é questão que, nas instituições pri-
vadas, dependa de lei, mas sim da consolidação e am-
pliação de um fluxo específico de recursos financei-
ros, o que só pode ser viabilizado à medida que haja

Por outro lado, as universidades privadas não fa-
zem pesquisa e extensão nas dimensões que fazem
algumas das universidades públicas por duas razões.
Primeiramente, é forçoso lembrar que essas últimas
contam com recursos públicos para manutenção de
todas as suas atividades, não sendo conhecidos com
que parâmetros de produtividade, de eficiência e de
eficácia eles são utilizados. Em segundo lugar, por-
que a pouca demanda por conhecimento existente
no país está fortemente direcionada para universi-
dades públicas, bem como para as universidades pri-
vadas que, em passado não muito distante, tiveram
também acesso a recursos públicos; essa alocação
permitiu que elas pudessem consolidar alguns cen-
tros de excelência, por meio dos quais são mantidas



versus a realidade
mais na contratação de professores em regime de dedicação exclusiva

fortes relações com empresas nacionais em condi-
ções de investir recursos nessa área.

Diz em seu artigo o Professor Davi Ferreira Bastos:
"Veja-se o exemplo: A universidade X tem 300 do-

centes com uma média de 16 horas semanais por do-
cente, o que perfaz um total de 4.800 horas semanais
de atividades docentes. Para que essa universidade cum-
pra a LDB, terá de ter cem docentes com 40 horas se-
manais, o que por si mesmo consome 4 mil horas se-
manais. A manter o mesmo orçamento e o mesmo grau
de atribuição de atividades, restariam 800 horas, que
daria para somente 50 docentes com 16 horas sema-
nais em média. Isso alteraria para 150 o número total
de docentes da instituição e não mais 300. A pergunta
é: com 150 consegue-se dar cobertura a todas as áreas
de necessidades que os 300 docentes cobriam?

Fórmula mais adequada e justa seria aquela que se
baseasse no conjunto das horas-atividade atribuídas aos
docentes e desse conjunto se estabelecesse um percentual
que deveria ser realizado por docentes contratados em
tempo integral. Melhor dizendo, se o conjunto de ho-
ras-atividade (ensino, pesquisa e extensão) de uma uni-
versidade atinge 4.800 horas semanais de trabalho, seria
mais justo se a lei dissesse que um terço dessas horas
devesse ser realizado por docentes contratados em tem-
po integral. Nesse caso, significaria 1.600 horas atribuí-
das a 40 docentes, permitindo a essa instituição ter não
apenas 50, mas 200 docentes com dedicação de 16 horas
semanais em média. Isso permitiria, inclusive,
comparabilidade entre uma e outra instituição, na me-
dida em que o critério passa a ser isonômico."

A proposta é mais realista, sem qualquer sombra
de dúvida, mas não resolve o problema. Primeiro,
porque não resolve uma questão: a da necessidade de
as universidades terem que dispensar professores re-
conhecidamente qualificados para o ensino. Segun-
do, porque o xis da questão não é o quantitativo de
professores que a universidade deve manter em regi-
me de tempo integral, mas o quanto de recursos ela
consegue captar junto a programas de governo ou
clientes para que possa estender o regime de tempo
do professor até o limite necessário e suficiente para

desincumbir-se de demandas em atividades de pes-
quisa e de extensão. O balanço entre pesquisa pura e
aplicada vai depender, nas instituições privadas, do
balanço entre os aportes de recursos públicos e pri-
vados que ela consiguir canalizar.

Vista a questão dessa perspectiva, não haverá lei
educacional que possa forçar a universidade priva-
da a manter professores em regime de tempo inte-
gral, a menos que ela seja artificialmente
constrangida e obrigada a isso e a menos que ela
consiga transferir para o aluno os custos do mon-
tante de ociosidade que resultará da aplicação cega
de tal requisito, simplesmente porque, como já foi
dito antes, essa condição nada tem a ver com o ensi-
no, enquanto prestação de serviço mantido com a
contribuição financeira dos alunos.

Aliás, é interessante considerar um outro argu-
mento: no dia em que houver demanda por conheci-
mento novo, as instituições privadas de ensino certa-
mente terão que competir por recursos com empre-
sas privadas criadas para atuar no campo do desen-
volvimento científico e tecnológico. Esse tipo de em-
presa ainda não está no mercado porque não existe a
demanda que o legislador de ensino imaginou ser
atendida com tamanha quantidade de professores em
regime de tempo integral em atividades de ensino.

Esse é o grande nó que o governo tem em mãos
para fazer prevalecer o que a LDB dispõe no inciso III
do art. 52. Duas perguntas ficam no ar: o Ministério
da Educação, tão afeito à crítica e à busca de novos
controles sobre o setor privado na educação superior,
terá condições e competência para conduzir esse pro-
cesso? E será que o governo, por sua vez tão afeito às
obras e soluções de curto prazo, conseguirá criar as
condições necessárias para o aumento significativo das
demandas em ciência e tecnologia? •
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