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1. Nota prévia
Neste estudo, avalia-se e discute-se a autonomia muito em termos da sua ineficácia real como
contributo para uma reforma das universidades, a fazê-las sair daquilo que, para ser brando, é
a sua mediania geral. Mas corre-se o risco de uma generalização redutora, porque não se
pode, neste espaço, indicar as excepções de iniciativas de qualidade. Mas importa ressaltar,
logo no início, a grande transformação, vinda de fora, causada pelo enorme acréscimo da
nossa produção científica de qualidade e, principalmente, pelo aparecimento de uma nova
geração de doutorados e de doutorandos com uma nova cultura. Só parece, embora não
disponha de números precisos, que eles não estão a ser devidamente aproveitados pelas
universidades, a que dificilmente têm acesso como professores.
Num livro anterior [1], defrontei-me também com o risco da generalização e escrevi:
“Dir-se-á que o problema central das universidades é não serem capazes de gerar um
pensamento estratégico, mas, por exemplo, a Universidade do Minho tem políticas de
qualidade bem definidas e estratégias de acção e desenvolvimento, o que certamente
tem a ver com o aspecto da liderança, que também discutiremos largamente. Dir-se-á
que as universidades estão muito divorciadas dos seus parceiros sociais, mas, por
exemplo, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro tem uma grande ligação aos
agricultores da sua região. Dir-se-á que as universidades são avessas a chamar membros
externos aos seus senados mas, por exemplo, a Universidade do Minho até teve que
“despedir” alguns porque se ultrapassava a percentagem máxima fixada pela lei da
autonomia. Dir-se-á que as universidades estão muito atrasadas em relação ao ensino à
distância e à aprendizagem ao longo da vida mas, por exemplo, a Universidade de

Aveiro já tem ensino pela Internet e pertence ao consórcio europeu de universidades
inovadoras (ECIU). Dir-se-á que as faculdades estão organizadas anarquicamente, com
órgãos de gestão inadequados e sem liderança mas, por exemplo, o Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar foi criado sob forte liderança e largueza de visão e a
Faculdade de Engenharia do Porto sofreu uma grande transformação, com forte marca
pessoal. E, como estes, muitos mais exemplos”.
“Por todas as universidades, há professores, individualmente, mas também agregados
em correntes mesmo que informais de pensamento, que ainda reflectem o paroquialismo
da universidade tradicional e que são avessos à mudança e à reforma da universidade.
Mas também há muitos, desejavelmente em maioria, que se adaptaram à crescente
internacionalização e padronização do sistema científico e, com ele, da universidade,
que estão abertos para o mundo e se regem por concepções e estilos cosmopolitas. A
eles se devem muitas experiências de qualidade e modernizadoras da universidade.
Mesmo assim, como se discutirá adiante, essas subculturas diferentes têm traços
unificadores muito fortes, com uma resultante que nem sempre é positiva”.

2.A legislação e a prática universitária
a) A legislação resolve tudo?
Na sua típica tensão com o Estado, seja qual for o grau em que cada um considera a
autonomia universitária, os académicos tendem a dar grande relevo à legislação. Não se nega
a sua importância, mas muito do que há de errado na educação superior não tem tanto a ver
com a legislação, deriva é de tradições, desconhecimento das tendências internacionais
actuais, organizações curriculares deficientes, pedagogia tradicional, paroquialismo,
endogamia, e tanto mais, aquilo a que se pode chamar disfuncionalidades. Isto, que dá todo
um livro, fica resumido em alguns exemplos, logo no início deste artigo, para que se
compreenda que a autonomia nem sempre tem contribuído para a qualidade universitária.
Nesta listagem, houve a preocupação de só se incluir erros que qualquer universidade, no
quadro da sua autonomia, podia e devia corrigir, e que não dependem de qualquer constrição
extra-universitária. Isto serve para, provocatoriamente, neste estudo sobre a autonomia,
começar por se dizer que a autonomia funciona mal. Por isto, são questões que devem estar
presentes em qualquer discussão sobre a autonomia.
–

Porque é que um número significativo de professores é substancialmente ignorante
sobre as tendências actuais do ensino superior, sobre as variadíssimas experiências
internacionais de reforma e mesmo sobre o processo de Bolonha, para além das
simples declarações oficiais?

–

Porque é que as universidades, ao oferecerem novos cursos, raramente fazem estudos
de mercado nem consultam as associações empresariais e profissionais ou os
sindicatos?

–

Porque é que a generalidade dos nossos cursos são especializados, de banda estreita e
já desajustados à polivalência e interdisciplinaridade do actual mercado de trabalho?
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–

Porque é que a nossa carga escolar é das mais altas? Porque é que os alunos não
estudam regularmente ao longo do ano? Porque é que faltam com grande frequência às
aulas teóricas? Porque é que chegam a ter três épocas de exames para tentar a
passagem na disciplina? Porque é que, na disciplina seguinte, esqueceram
completamente os conhecimentos essenciais que lhes foram transmitidos na disciplina
anterior?

–

Porque é que muitos programas de disciplinas se eternizam, de ano para ano?

–

Porque é que as aulas são, para muitos alunos, uma sensaboria entediante, que em
nada lhes apela para o estudo?

–

Porque é que muitos professores enchem as aulas de erudição, ficando os estudantes
absolutamente confundidos sobre o que é a formação científica sólida e sobre o que
são informações rapidamente perecíveis?

–

Porque é que grande parte dos nossos professores ignora a nova pedagogia da
aprendizagem e as formas práticas de orientar o estudante na sua aprendizagem
activa?

–

Porque é que o professor é tipicamente dono da sua disciplina e praticamente não há
colaboração na docência modular das matérias?

–

Porque é que o mestrado tem uma ideia de opinião pública tão degradada, com
reduzido significado para o mercado de trabalho?

–

Porque é que os estudantes de doutoramento não têm, praticamente, qualquer voz
activa na definição das politicas da universidade – ao menos na politica científica?

–

Porque é que reitores e presidentes de conselhos directivos eleitos –
democraticamente, os melhores – se revelam depois, tantas vezes, na acção e nas
declarações, como pessoas medianas e sem qualquer comparação com a qualidade de
tantos responsáveis académicos estrangeiros a cujo pensamento temos acesso?

–

Porque é que os reitores nomeiam como administradores funcionários públicos
rotineiros, quando a lei lhes permite a contratação de bons gestores profissionais?

–

Talvez por isto, porque é que a gestão administrativa e financeira das universidades é
tão arcaica, chegando-se ao ponto de, em muitos casos, nem sequer haver uma boa
contabilidade analítica?

–

Porque é que a prestação de contas não é sentida como uma obrigação essencial,
ficando-se os relatórios e contas pelo circuito fechado do ministério e das
universidades e, na generalidade dos casos, nem são distribuídos pelos universitários?

–

Porque é que ainda, em muitos casos, se recorre à contratação de assistentes, mesmo
quando já há abundância de doutorados em trabalho precário?

–

Porque é que tão poucos doutorados vão fazer “post-docs” em boas universidades
estrangeiras?
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–

Porque é que os directores de departamento, o cargo chave das boas universidades, são
eleitos sem critério, muitas vezes como aquele que se sacrifica a uma mera burocracia
como a função é vista?

–

Porque é que a avaliação é endógena, com relatórios que ninguém lê, e, segundo a
vontade das universidades, sem efeitos no financiamento?

Estas “disfuncionalidades” não são corrigíveis por lei, mas, indirectamente, um bom sistema
de autonomia pode ter um efeito muito importante, se esse sistema for baseado na competição
entre universidades (leia-se, como sempre neste texto, universidades e politécnicos) e estas
compreenderem que a correcção destes vícios será decisiva como factor de atracção quando a
procura, em decréscimo, estiver melhor informada por uma avaliação a sério.
b) A legislação
Mas, dito isto e colocada a autonomia no terreno da realidade prática e do seu (não)uso para
correcção das disfuncionalidades, é sobre o sistema legal que principalmente aqui se vai
tratar, em particular sobre a autonomia, correspondendo ao interesse geral pelas leis.
À data deste escrito, a nossa legislação está em revisão, mas de forma avulsa, principalmente
depois da acção legislativa descoordenada do ministro Lynce, a partir de 2002. Começou por
uma lei do desenvolvimento, incompreensível sem se conhecer as leis que viriam a seguir,
passou para uma lei de financiamento que só tem sentido com uma revisão do sistema de
avaliação, por fazer, e esfriou todo este entusiasmo legislativo com o veto da lei de bases e
com a caducidade do projecto de lei da autonomia. Talvez o aspecto negativo mais importante
tenha sido a não promulgação de lei de bases, com que concordo, mas pensando que matérias
conjunturais e em rápida evolução, como sejam a estrutura e duração dos graus, decisivas para
o calendário apertado do processo de Bolonha, deviam ser retiradas de uma lei de bases e
passadas para legislação ordinária. Julgo que as matérias a abranger pela legislação se limitam
a: 1. Definição, ordenamento e regulação do sistema de educação superior, incluindo a de
ofertas educativas; 2. Autonomia e avaliação, incluindo a autonomia administrativa e
financeira; 3. Financiamento, integrando o financiamento do ensino e o financiamento de base
da investigação; 4. Carreiras. Estas leis deviam ser elaboradas em bloco, com coerência entre
si e até, como tem sido feito em outros países, numa única lei orgânica da educação superior,
como se fosse um código integrado e coerente.
Anote-se que, por pressão sindical e visão estreita de alguns imperativos legislativos, a
discussão das carreiras tende a ficar excluída da discussão institucional e pública da legislação
universitária. Ora a legislação das carreiras é matéria que ultrapassa as relações laborais, por
mais importantes que estas sejam e é da maior importância para a criação de mecanismos de
garantia da qualidade institucional. Neste sentido, não deve ficar limitada ao circuito restrito
da negociação sindical. No entanto, admita-se que há uma matéria estritamente sindical, que é
a do regime transitório para os que já estão na carreira. Não se pode fazer tábua rasa das
situações adquiridas, não só por razões óbvias de respeito pelos direitos laborais como até
pelo facto de as perturbações advenientes de uma reforma de carreiras imprudente ter
certamente consequências institucionais negativas.
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Neste artigo, aborda-se apenas a autonomia e a governação universitárias. Passa-se por alto o
ensino politécnico que, apesar da sua especificidade, não parece que mereça um tratamento
muito diferenciado do da universidade. Também não se refere o caso especial das
universidades privadas, sobre o qual já escrevi outro artigo [2].

3. O conceito de autonomia e a sua expressão legal
a) Definições
A autonomia não é um conceito absoluto nem abstracto. Não é absoluto, porque é apenas um
princípio, sujeito a variadas concretizações práticas. Como princípio, é hoje consensual, mas a
sua aplicação é a mais diversa, pelo que se tem que falar, na prática, em graus de autonomia,
que traduzem relações temporalmente determinadas entre o poder politico, a sociedade ou o
mercado e a universidade. Sabemos mesmo como essas tensões podem levar a crises de
identidade da universidade, em que ela não se pode refugiar, defensivamente, em paradigmas
autonómicos ultrapassados. A questão essencial é a de saber qual o grau mínimo abaixo do
qual fica violado o princípio da autonomia. Por outro lado, deve ser um conceito em aberto,
permeável às rápidas mudanças, inter-relacionadas, do sistema social e do sistema
universitário. A autonomia universitária é uma ideia em mudança, de outro modo esclerosa-se
e passa a ser um simples privilégio corporativo. As universidades têm que assumir, a cada
momento, que, se por um lado são depositárias de um património sempre actual de
universalismo, pluralismo e humanismo, são, por outro lado, um instrumento do progresso da
sociedade. Não esquecendo também que os seus recursos provêm do Estado e que este é cada
vez mais chamado à responsabilidade pelos cidadãos, nomeadamente no uso do dinheiro dos
contribuintes.
Independentemente de imperativos constitucionais, como em Portugal, há todas as razões de
ordem política e técnica para a autonomia das instituições de ensino superior, universidades e
politécnicos. A característica dominante actual é a de o controlo pelo Estado ser substituído
pela autonomia com supervisão pelo Estado e a autonomia é o reconhecimento da dificuldade
do Estado de lidar com a complexidade do ensino superior. Além disto, as instituições de
ensino superior são organismos de grande complexidade. A grande maioria das actuais
universidades não são as históricas, são universidades criadas na época industrial, com desvio
do mercado de emprego de diplomados para o sector privado, que passa a ser muito mais
determinante na evolução das universidades, com crescentes solicitações sociais quanto à
relevância das universidades, mas também à sua responsabilidade.
As universidades lidam com actividades com características funcionais e organizativas muito
diferentes, seja o ensino, seja a investigação, sejam os serviços à comunidade. Comportam
pessoal das mais diversas qualificações e com especificidades particulares de estatuto
funcional e de evolução de carreira. Integram unidades estruturais diversas, desde as grandes
faculdades polivalentes às escolas de vocação profissionalizante estreita e ainda aos institutos
de investigação ou escolas de pós-graduação. Estão ligadas ao desenvolvimento regional,
nuns casos, noutros têm uma vocação mais supra-regional. Têm uma cultura muito própria,
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relativamente distinta da cultura da administração pública. Estão sujeitas a grandes desafios
sociais que comportam riscos e, não detendo os universitários o exclusivo da sensibilidade a
estes riscos, têm nisso uma posição destacada.
Entretanto, vão-se tornando cada vez mais complexas as missões da universidade. Do
tradicional ensino, formação cultural e incipiente criação científica, as universidades, na
sociedade industrial e de estado-providência, foram sendo chamadas a um papel crescente nos
serviços à comunidade, no desenvolvimento económico e social e no fortalecimento da
competitividade, no fornecimento de mão de obra qualificada, na contribuição para a
mobilidade social e para a luta contra a exclusão, na preparação para a liderança social, no
contributo para a definição de políticas regionais e nacionais. As universidades massificaramse e tornou-se mais difícil, por isto e pela evolução rápida do mercado de trabalho, determinar
centralmente o que é o conhecimento útil.
Tudo isto justifica um estatuto jurídico especial, consagrado numa lei de autonomia que
contemple não só as indiscutíveis e históricas autonomias académicas (de ensinar e
investigar), bem como as autonomias instrumentais (administrativa e financeira), mas
principalmente a autonomia estatutária, que sendo a mais problemática na teoria do Estado, é,
em princípio, um factor essencial de estratégia de mudança, adaptação e diversidade.
Perante esta situação, os governos reconhecem a sua incapacidade para lidar burocraticamente
com a complexidade do ensino superior e, mesmo mantendo em muitos casos grandes poderes
de supervisão ou de regulação, vêm-se obrigados a conceder às universidades, há vinte ou
trinta anos, a autonomia, em maior ou menor grau, autonomia de que já gozavam em grande
escala, pelas suas origens e percursos históricos próprios, as universidades tradicionais
americanas e as inglesas, mas não as europeias continentais.
No entanto, a autonomia é uma autonomia “quanto baste”, a necessária para que o sistema
funcione nas novas condições de complexidade e diversidade. Contra uma ideia demasiado
ampla da autonomia universitária, joga a necessidade de garantia da qualidade da educação
superior como bem público, o controlo de uma eventual anarquia do sistema deixado entregue
à auto-regulação e uma nova filosofia política de maior intervenção da sociedade civil nos
assuntos de Estado. Esta noção de “autonomia ajustada” já é expressa, em 1998, pela
International Association of Universities:
“The principle of Institutional Autonomy can be defined as the necessary degree [itálico
meu] of independence from external interference that the University requires in respect
of its internal organisation and governance, the internal distribution of financial
resources and the generation of income from non public sources, the recruitment of its
staff, the setting of the conditions of study and, finally, the freedom to conduct teaching
and research” [3].
Por tudo isto, “a autonomia tem que ser um conceito dinâmico, tão dinâmico como é o
sistema de forças em que se situa a universidade. As universidades estão sujeitas a duas
grandes pressões. Por um lado, como disse, a sociedade e as empresas colocam-lhe desafios e
fazem-lhe cada vez mais solicitações, num quadro que ultrapassa a sua actividade tradicional
ou que as questiona em novos termos. Com isto, converge uma opinião pública mais exigente,
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que quer saber da relevância social da universidade. Por este lado, a universidade é
impulsionada no sentido da expansão e do desenvolvimento. Por outro lado, há as pressões
políticas para economias e reduções orçamentais, para limitação do crescimento do
funcionalismo. Este é o lado que trava aquela atitude expansionista. Neste jogo de tensões,
seria negativo que se desse a um dos “contendores”, o Estado, poderes de controlo estreito da
situação, inevitavelmente resultando na distorção de uma tensão que é dinâmica e que é um
desafio para a universidade. Os próprios governos também não são lineares em relação à
universidade, o que lhes pode retirar clareza de opção política, porque também estão sujeitos a
pressões contraditórias. Por exemplo, a referida pressão economicista para a constrição
financeira das universidades, no quadro da redução das despesas públicas, está em
contradição com a pressão política sobre os governos no sentido do aumento do acesso à
universidade pelos jovens e do combate à exclusão social” [4].
Na concepção comum, as pessoas entendem autonomia, como o faz a maioria dos
universitários, como autogoverno, a capacidade das universidades de decidirem dos seus
destinos sem influências estatais ou do poder económico, é claro que com limitações.
Mas autogoverno tem obrigatoriamente um significado corporativo, quer dizer, exercido
exclusivamente pela comunidade académica? Ou tem um significado institucional, em que
podem caber todas as intervenções, mesmo externas à comunidade académica, desde que
inseridas na defesa e desenvolvimento da instituição e isentas de sujeição a pressões externas
à instituição? Esta é uma questão fulcral, porque, entre nós, se confunde autogoverno com
governo corporativo, o que me parece ilegítimo, como discutido adiante. Quando se confunde
autonomia com autogestão corporativa fechada, entra-se no domínio dos privilégios de casta e
perdem valor muitos dos argumentos inegavelmente legítimos a favor da autonomia.
Pessoalmente, sendo adepto absoluto da autonomia, não o sou do autogoverno corporativo.
Adiante tentarei provar que isto não é contraditório. Costumo dizer que sou um autonomista
critico.
E quais são as matérias em que faz sentido falar-se de autogoverno? Infelizmente, é assunto
que vejo pouco tratado, substituído por declarações retóricas. Se não discutirmos o que são as
balizas definidoras da autonomia, a discussão perde todo o sentido operacional para a
definição do enquadramento legal da autonomia. Infelizmente, talvez por minha ignorância,
não conheço uma única posição portuguesa, mesmo das entidades representativas, que diga
claramente e de forma coerente e elaborada: a autonomia deve consagrar minimamente como
poder autónomo das universidades isto, isso e aquilo, e por estas razões. Isto é que é discurso
racional, o resto é ideologia, geralmente levada ao maximalismo.
A Magna Charta Universitatum limita-se a uma generalidade: “A Universidade é, no seio das
sociedades diversamente organizadas, e em virtude das condições geográficas e do peso da
história, uma instituição autónoma que, de modo critico, produz e transmite a cultura através
da investigação e do ensino. Para se abrir às necessidades do mundo contemporâneo, ela deve
ser, no seu esforço de investigação e de ensino, independente de qualquer poder politico,
económico ou ideológico”.
Mais recentemente, a Declaração de Graz vai mais longe, ligando a autonomia à necessidade
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de reforma e articulando-a com os “stakeholders”, isto é, os interessados sociais:
“Governments must therefore empower institutions and strengthen their essential
autonomy by providing stable legal and funding environments. Universities accept
accountability and will assume the responsibility of implementing reform in close
cooperation with students and stakeholders, improving institutional quality and strategic
management capacity” [5].
Os conteúdos mínimos da autonomia devem ser os necessários para que as universidades,
num ambiente de competição, possam estar sempre em condições proactivas de adaptação aos
desafios. E, no essencial, a capacidade de responder autonomamente aos seguintes princípios:
–

A universidade deve ter poderes para se opor a qualquer viciação do seu património de
criação e preservação da cultura humana;

–

A sua acção formativa não se encerra no treino profissional, devendo privilegiar a
cultura integral do indivíduo;

–

Deve garantir a independência cultural, contra as pressões ideológicas, politicas e
económicas;

–

A curto prazo, deve corresponder às radicalmente novas exigências da sociedade do
conhecimento:

–

Deve promover os valores da solidariedade, da justiça, da liberdade, dos direitos
humanos, da cooperação internacional.

Neste sentido, as matérias “constituintes” da autonomia devem ser, no mínimo, as seguintes:
–

A capacidade de definir a sua estratégia de resposta aos desafios e de
desenvolvimento;

–

A organização interna;

–

A alocação interna das verbas concedidas pelo Estado;

–

A admissão de professores e estudantes;

–

A criação de cursos, condicionada pelo sistema de regulação;

–

A organização dos currículos;

–

A definição dos métodos pedagógicos;

–

A criação de formas de governo que permitam uma administração eficaz e o
cumprimento dos conteúdos da autonomia;

–

Normas de gestão e regulamentação da aquisição de bens e serviços ou de adjudicação
de obras flexíveis e adequadas à complexidade administrativa das universidades;

–

A definição e gestão de um sistema de recrutamento de qualidade, o combate à
endogamia e o estabelecimento de incentivos de mérito na carreira docente e de
investigação.
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b) A autonomia na lei portuguesa
Já é hábito começar por invocar a Constituição, a que tudo deve obediência. Diz ela, no seu
artigo 76º, número 2., que “as universidades gozam, nos termos da lei, de autonomia
estatutária, científica, pedagógica, administrativa e financeira, sem prejuízo de adequada
avaliação da qualidade do ensino”. E continua, no artigo seguinte, estipulando que “os
professores e alunos têm o direito de participar na gestão democrática das escolas, nos
termos da lei”. Repare-se que a Constituição não faz referência a funcionários.
Em primeiro lugar, é de ter em conta que, não se tratando dos direitos dos cidadãos, estas
disposições não fazem lei por si próprias, só depois de concretização legislativa. E, aí, há
larga margem de entendimento. Depois, a autonomia parece demasiadamente adjectivada, o
que significa que, na prática, a limitação de uma das suas componentes pode prejudicar
gravemente a coerência global da noção de autonomia.
i. Autonomia estatutária.
Segundo o Artº 3º da Lei da Autonomia (LA), Lei n.º 108/88 de 24 de Setembro, “a cada
universidade é reconhecido o direito de elaborar os seus estatutos, com observância do
disposto na presente lei e demais legislação aplicável” e que “a recusa da homologação dos
estatutos só pode fundar-se na inobservância da Constituição ou das leis, ou na
inconformidade do processo da sua elaboração com o disposto na presente lei”.
É um alto grau de autonomia, invulgar no contexto internacional das universidades públicas.
No entanto, tem muito de fictício, porque as escolhas estatutárias estão muito rigidamente
condicionadas por um modelo único determinado pela LA. Só para dar um exemplo ridículo
da minúcia burocrática da lei, chega-se ao ponto de especificar o número máximo de dias de
que o reitor cessante dispõe para comunicar ao ministro o nome do seu sucessor. É o delírio
legislativo, que é uma doença nacional.
O elenco dos órgãos, a eleição do reitor e as suas competências, os poderes da assembleia da
universidade e do senado, a composição e competências do conselho administrativo, o elenco
dos órgãos de gestão das unidades orgânicas, tudo está regulamentado em pormenor na LA.
Não admira que os estatutos das universidades pareçam decalcados uns dos outros.
A relativa margem de escolha está na constituição efectiva da assembleia e do senado, mesmo
assim limitada por critérios legais bem definidos quanto à representação dos diversos corpos
universitários. Saliente-se a exigência de uma alta quota de estudantes, em paridade com os
docentes por inerência, que só é atenuada pela existência de membros por inerência; e
também a participação de funcionários, algo que só acontece também em França. Talvez
resultado ainda da participação dos funcionários nos dois processos conturbados do 25 de
Abril e do Maio de 68.
Se a perspectiva do legislador fosse a da necessidade de um envolvimento social nos destinos
da universidade, a febre regulamentadora de toda a lei teria certamente obrigado a
regulamentação também desta matéria. Mas a perspectiva é, essencialmente, a de um
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autogoverno corporativo. Apenas se deixa, como mera possibilidade, a indicação de que
“podem ainda integrar o senado universitário representantes dos interesses culturais, sociais e
económicos da comunidade, designados pela forma prevista nos estatutos, em número não
superior a 15% da totalidade dos seus membros” (Artº 24, nº 3).
Esta perspectiva corporativa da lei corresponde, de facto, à perspectiva das universidades. “A
inclusão de membros externos nos senados está longe de ser a regra. Esta abertura só existe
nas universidades do Porto, do Minho, de Trás-os-Montes e Alto Douro, de Aveiro, da Beira
Interior e do Algarve, podendo também haver facultativamente membros externos no senado
da Universidade dos Açores, mas por decisão do próprio senado. A proporção dos membros
externos é muito diversa. Ela é quase simbólica em Aveiro (apenas dois membros externos)
mas já é significativa num órgão paralelo, o Conselho da Universidade, que tem a seu cargo
as relações com a comunidade. A percentagem é de cerca de 5% no Algarve e só nas
Universidades da Beira Interior e do Minho é que praticamente se atinge a percentagem
máxima fixada na lei. Aliás, creio que a Universidade do Minho chegou a ter uma proporção
mais alta de membros externos no senado e que só a baixou em virtude do máximo fixado
pela lei da autonomia” [6].
A outra possibilidade de participação externa prevista na LA é a dos conselhos consultivos,
não obrigatórios. A experiência mostra que não é a mesma coisa e que nunca há o mesmo
empenhamento e compromisso na participação num simples órgão consultivo que na de um
órgão deliberativo. As pessoas, neste caso, ainda por cima, pessoas geralmente muito
sobrecarregadas, têm grande sentido da economia do seu tempo, que são relutantes em gastar
com trabalhos que podem ficar numa simples opinião, sem consequências práticas na decisão.
Alem disto, consta-me que há universidades que nunca reúnem o conselho consultivo e
conheço mesmo uma que nem sequer chegou a constitui-lo, apesar de constante dos estatutos.
Finalmente, parece-me que qualquer pessoa de bom senso aceitará que o Estado, guardião do
interesse público, ao conceder a autonomia, obrigue, em contrapartida, à fiscalização e
prestação de contas. A “accountability” é hoje uma pedra de toque da moderna administração
pública. O Estado concede às universidades um alto grau de independência, de capacidade
própria de se organizarem, de definirem as suas estratégias e executá-las livremente. Tem o
direito, mesmo o dever, de se certificar de que os meios assim disponibilizados foram
devidamente usados, de avaliar o progresso da actividade das universidades. Os contribuintes
pagam o seu financiamento, em montante avultado. A sociedade exige-lhes múltiplas funções
e tem o direito de esperar que elas sejam cumpridas com qualidade. Por tudo isto, as
universidades têm o dever de corresponder à sua autonomia com responsabilidade social e
prestação de contas.
Ora tudo o que se prevê na LA é a elaboração de um relatório anual, com conteúdo preciso
(Artº 14º): a) Referência aos planos de desenvolvimento e à sua execução; b) Análise de
gerência administrativa e financeira; c) Indicação dos objectivos prosseguidos pela gerência e
da medida em que foram alcançados; d) Inventariação dos fundos disponíveis e referência ao
modo como foram utilizados; e) Descrição dos movimentos de pessoal docente e não docente;
f) Elementos sobre a admissão, a frequência e o sucesso escolares. Conheço bastantes
relatórios, mas estão longe de cumprir estes requisitos. E quanto à “devida publicidade”
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imposta pela LA, ainda pior. Julgo que, em geral, nem sequer internamente são divulgados e
muito menos nos jornais, como têm que fazer as empresas. Uma única vez, por excepção, li
no jornal o relatório do Instituto Superior Técnico (o que não é o mesmo que a Universidade
Técnica de Lisboa, que é quem tem a obrigação legal da divulgação do relatório).
Mais chocante ainda é a completa omissão da necessidade de um conselho fiscal, obrigatório
nas empresas e existente em todos os institutos públicos de que conheço estatutos. Mais tarde,
o D. L. nº 252/97 veio impor auditorias regulares, mas parece que isto raramente tem sido
cumprido.
ii. Autonomia científica
“A autonomia científica confere às universidades a capacidade de livremente definir,
programar e executar a investigação e demais actividades científicas e culturais” (Artº 6, nº1
da LA).
Todos sabem, e melhor do que ninguém os universitários empenhados na investigação, que
isto é retórico. Esta liberdade é vazia de sentido sem os recursos necessários. Sem sequer
valer a pena falar nos ridículos cerca de 6% para investigação no orçamento de Estado das
universidades – aliás frequentemente desviados para outros fins – as universidades não têm
meios para definir a sua politica científica. Parte do financiamento é genérico, o chamado
financiamento plurianual. Mas não pode contribuir para a efectivação de uma politica de
autonomia científica das universidades. Primeiro porque é diminuto e só cobre despesas
gerais, depois porque é directamente localizado nos centros de investigação e a universidade
não tem poderes para utilizar essas verbas. Segundo, porque o financiamento da investigação
é, essencialmente, o financiamento de projectos, quer seja o financiamento nacional pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia, quer seja o financiamento comunitário europeu, sendo
irrelevantes outras fontes de financiamento. Em ambos os casos, a universidade não tem hoje
qualquer papel a desempenhar na definição de critérios ou na decisão concreta de aprovação
ou rejeição de um tema ou trabalho de investigação.
iii. Autonomia pedagógica
LA: “Artigo 7.º - Autonomia pedagógica
1 - No exercício da autonomia pedagógica, e em harmonia com o planeamento das políticas
nacionais de educação, ciência e cultura, as universidades gozam da faculdade de criação,
suspensão e extinção de cursos.
2 - As universidades têm autonomia na elaboração dos planos de estudo e programas das
disciplinas, definição dos métodos de ensino, escolha dos processos de avaliação de
conhecimentos e ensaio de novas experiências pedagógicas.
3 - No uso da autonomia pedagógica, devem as universidades assegurar a pluralidade de
doutrinas e métodos que garanta a liberdade de ensinar e aprender.”
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Não merece dúvidas que a organização dos currículos, dos conteúdos programáticos, dos
métodos de ensino e aprendizagem e dos processos de avaliação do aproveitamento escolar
são elementos definidores essenciais da autonomia pedagógica. Não há nenhum sistema
universitário em que não estejam garantidos. Situação bem diversa é a da liberdade de criação
de cursos, que julgo ser muito excepcional. Se, até agora, vimos casos em que a autonomia é
limitada legalmente ou na prática, passamos agora para o extremo oposto. Não é preciso
muitas considerações teóricas para se pensar que o direito absoluto de criação de cursos, no
sistema público, é um absurdo. É a prática que o demonstra.
As perversões da autonomia de criação de cursos
O nosso catálogo de oferta de cursos é vastíssimo, mal pensado e, muitas vezes, revelador de
incompetência. Toda a gente sabe isto e não vou desviar-me para uma análise rigorosa dessa
situação, que já abordei em outros textos [7, 8]. Saliento, no entanto, alguma coisa que me
parece continuar a ser crucial:
“Escrevi que a multiplicação das nossas licenciaturas tinha a ver com a ilusão da
correspondência às exigências do mercado de trabalho. O que é curioso é que a
universidade, ao mesmo tempo, parece ter uma grande arrogância. Preocupa-se com o
mercado de trabalho mas é ela que decide o que esse mercado quer e raramente o
consulta. Conhecem-se muitas licenciaturas (mas principalmente muitos mestrados) que
foram criados sem nenhum estudo sério da sua viabilidade e interesse prático. Fica-se
depois admirado de, por vezes, alguns cursos ficarem sem procura muito poucos anos
depois da sua criação. Nem sequer há instrumentos adequados para se aferir da
adequação da oferta universitária de cursos às necessidades do mercado ou de
seguimento dos alunos quanto à sua inserção na vida profissional.
Também é bem sabido que nem sempre são esses nobres motivos a presidir à criação de
sempre mais novas licenciaturas. Há factores internos, nem sempre admissíveis. As
licenciaturas são muitas vezes fruto do simples desejo de satisfação de interesses
pessoais, de afirmação de grupos de professores, de atribuição de responsabilidades
docentes aos jovens professores que se vão formando, até mesmo da criação de focos de
poder nas faculdades. Caricaturalmente, pode-se dizer que há uma tendência para a cada
professor uma disciplina, mesmo a cada jovem professor auxiliar recém-doutorado.
Com a multiplicação das disciplinas, como elas já não cabem nas licenciaturas
existentes, porque o tempo não é elástico, vem a multiplicação das licenciaturas” [9].
Esta situação, descrita já em 2001, agravou-se nos últimos anos com dois factos convergentes
em efeitos: os cortes orçamentais e o decréscimo de candidatos, que pesa na fórmula de
financiamento. Não tendo meios orgânicos nem quadros habilitados para definir politicas de
“fund raising”, as universidades fazem a fuga para a frente, criando ainda mais novos cursos.
Vejamos, como exemplo bem actual, a situação anunciada para o próximo ano lectivo, de
2004-2005 [8]. Em 2003-2004, houve 525 cursos universitários, uma exagerada oferta, como
tem sido largamente comprovado. Para 2004, foram extintos 31 cursos (6%), o que parece
uma medida ainda longínqua do reordenamento necessário. Note-se ainda que se mantiveram
nove cursos que não tiveram candidatos em 2003, com destaque para a Universidade dos
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Açores, que manteve seis cursos nessas circunstâncias. Ressalve-se, todavia, que há cursos
que uma universidade generalista não pode deixar de manter em catálogo, mesmo sem
procura.
Contrariando a tendência de reordenamento que se podia deduzir daquelas extinções, criaramse entretanto 44 novos cursos, aumentando, afinal, em mais 13 o número total. É significativo
que os dois casos de maior criação de cursos, relativamente à dimensão, são os das
universidades insulares, exactamente aquelas que estão com maior retracção da procura. A
Universidade dos Açores cria 8 cursos a juntar aos seus 27 e a da Madeira cria 6 novos
cursos, quando tinha 13. E com alguns aspectos bizarros: um curso de estatística operacional e
um curso de bioinformática para uma população açoriana de 250000 e, parecendo partida
carnavalesca madeirense, um curso de ciências da cultura – alguém sabe o que isto é? – e um
curso de educação sénior.
Da lista de novos cursos, saliente-se: 1. A grande maioria dos novos cursos são
“profissionalizantes” e de banda estreita. 2. Um número considerável de novos cursos é de
faculdades de letras, o que me parece revelar a crise conhecida de desadequação das
formações humanísticas à actualidade. 3. Continua a insistir-se em áreas que se sabem
saturadas, como a comunicação social. Só a UTAD cria dois novos cursos nesta área. Quando
está em foco a abertura de banda dos cursos superiores, surgem cursos tais como “Animação
Sociocultural”, “Estudos Orientais”, “Arte e Multimédia”, “Turismo, Lazer e Património”,
etc..
iv. A autonomia administrativa e financeira
Curiosamente, este é um componente essencial da autonomia que raramente se vê discutido.
A grande maioria dos universitários não faz qualquer ideia de qual é o regime administrativo
e financeiro das universidades e não se lembra de quão vital isto é para uma autonomia real. A
culpa também é dos gestores, que não transmitem aos colegas a sua experiência.
Transcrevo da LA: “Artigo 8.º – Autonomia administrativa e financeira
1 – As universidades exercem a autonomia administrativa no quadro da legislação geral
aplicável e estão dispensadas de visto prévio do Tribunal de Contas, excepto nos casos de
recrutamento de pessoal com vínculo à função pública.
2 – No âmbito da autonomia financeira, as universidades dispõem do seu património, sem
outras limitações além das estabelecidas por lei, gerem livremente as verbas anuais que lhes
são atribuídas nos orçamentos do Estado, têm a capacidade de transferir verbas entre as
diferentes rubricas e capítulos orçamentais, elaboram os seus programas plurianuais, têm
capacidade para obter receitas próprias a gerir anualmente através de orçamentos privativos,
conforme critérios por si estabelecidos, e podem arrendar directamente edifícios
indispensáveis ao seu funcionamento”.
Na realidade, com pequenas alterações introduzidas pelo D. L. nº 252/97, este regime é
exactamente igual ao dos inúmeros institutos públicos com autonomia administrativa e
financeira. É certo que, no domínio administrativo, é norma a autonomia ser reforçada por
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delegação de competências do ministro ou secretário de estado nos reitores, o que faz com
que muitos assuntos, mas em regra rotineiros, sejam despachados directamente pelo reitor.
Mas é um acto discricionário dos governantes.
Já quanto à autonomia financeira, a situação real é absurda, mas não se vêem protestos. A
autonomia financeira, como nos restantes institutos públicos, resume-se à possibilidade de um
orçamento de receitas próprias e à capacidade de ter tesouraria própria e de fazer directamente
os seus pagamentos (tarde e a más horas, com agravamento considerável de custos).
Mesmo as capacidades de tesouraria são limitadas, porque as verbas orçamentadas são
transferidas mensalmente, por requisição de fundos, em boa parte em regime de duodécimos.
Para os leitores terem uma ideia do que isto tem de surrealista (embora com possibilidade de
curto-circuito prático), imaginem a situação de uma escola que só tem prevista a aquisição de
uma grande peça de equipamento, que esgota o seu orçamento de equipamento. Como só se
pode fazer a aquisição havendo cabimento na rubrica, a compra só se pode fazer em
Dezembro, depois de entrados na tesouraria todos os duodécimos.
Os orçamentos nem são orçamentos reais, porque estão sujeitos a cativações, como em
qualquer outro organismo público. E até em relação às receitas próprias há a situação
delirante (nem sempre cumprida) de, todos os meses, se entregar ao Tesouro as receitas do
mês e pedir de volta essas verbas. Tudo isto fora os muitos mapas de relação de receitas e
despesas que é preciso apresentar superiormente. E para já não falar do PIDDAC, o
orçamento de investimentos, sujeito a uma incrível burocracia. A minha experiência diz-me
que é preciso ser-se um gestor imaginativo para se navegar eficazmente em toda a burocracia
da gestão financeira da administração pública.
O regime legal de aquisição de bens e serviços e de obras de construção é exactamente o de
todos os outros organismos do Estado com autonomia administrativa e financeira, embora
actualmente se possa invocar para as universidades o estatuto de instituições de investigação,
para ficarem abrangidas pelo regime mais liberal do DL 125/99.
Mesmo assim, algumas das regras da administração pública não são exequíveis nas
universidades, principalmente no que respeita à investigação. Dou um exemplo simples: é
vedado fraccionar encomendas, para que isso não seja um subterfúgio para uma diminuição
do valor total de compras e uma fuga ao respectivo procedimento (consulta, concursos). A
Inspecção Geral de Finanças considera, por exemplo, que a universidade tinha, por isso, que
comprar por atacado todos os reagentes para investigação. Qualquer investigador sabe que
isto é impossível, que há reagentes adequados a certos fins e outros não e que, pelo seu prazo
de validade curto, têm que ser adquiridos com frequência. Na investigação, a liberdade de
aquisição é essencial, tem por base, fundamentalmente, critérios técnicos e não se compadece
com normas rígidas de garantia da concorrência.
É pouco compreensível que tudo isto não esteja sempre nas preocupações dos reitores e
dirigentes de faculdades. Quando me preparei para exercer funções dirigentes, fiz uma
pequena biblioteca sobre gestão e tive largas conversas com um gestor profissional, velho
amigo. Também tive uma experiência curiosa, a de a minha gestão ter sido considerada
exemplar por uma reputada empresa internacional de auditoria e, ao mesmo tempo, criticada
14

por uma inspecção oficial. Mas aqui fica um desafio aos reitores, administradores e dirigentes
de faculdade: quando discutirem autonomia, falem também com autoridade sobre a autonomia
administrativa e financeira.
E fica uma nota final, que vai ser muito mais discutida adiante: perante esta situação, as
universidades precisam de excelentes gestores.
v. Autonomia disciplinar
LA: “Artigo 9.º – Autonomia disciplinar. 1 - As universidades dispõem do poder de punir, nos
termos da lei, as infracções disciplinares praticadas por docentes, investigadores e demais
funcionários e agentes. 2 - O regime disciplinar aplicável aos estudantes deve ser definido por
lei, sob proposta do Conselho de Reitores, após audição das estruturas representativas dos
estudantes.”
Neste componente da LA, entramos no disparate. Começa por a autonomia disciplinar ser
mais limitada do que em qualquer organismo público. Qualquer director-geral tem amplos
poderes disciplinares; o reitor não os tem, cabendo o poder disciplinar ao senado,
normalmente por intermédio de uma sua secção disciplinar. Para os docentes e funcionários,
existe a legislação geral do funcionalismo público, mas não para os estudantes.
Passaram-me pelas mãos numerosos processos disciplinares contra docentes. Fiquei com a
impressão de que só o homicídio é que talvez fosse passível de sanção disciplinar. Quanto aos
estudantes, nunca o CRUP, como manda a lei, aprovou uma proposta de estatuto disciplinar.
Há casos de estudantes que traficaram droga nas instalações de uma faculdade, que roubaram
colegas, até um que arrancou um pedaço de orelha a uma professora. Claro que foram
condenados em tribunal, mas não puderam ter sanção disciplinar, a não ser perderem o ano
por faltas, por estarem presos.
c) Caracterização global
Usando o modelo do triângulo de Clark
[10], pode-se situar a universidade
portuguesa muito perto do vértice
académico, como se viu pela larga
autonomia
estatutária,
embora
condicionada pela LA, e principalmente
pela autonomia pedagógica quase total.
A tendência evolutiva quanto à decisão
politica (P na figura) parece ir no
sentido académico, não se vendo
tendência para intervenção do Estado
nem do mercado. O mesmo não se
passa com as componentes de ensino
(E) e de investigação (I), em que a
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tendência é para alguma influência do mercado e, ao contrário dos países desenvolvidos
europeus, mais no ensino do que na investigação. Apesar da retórica da investigação ligada
aos interesses económicos, os académicos ainda determinam muito a sua investigação, até
porque estão fortemente implantados nos centros de decisão científica. Já quanto ao ensino,
parece muito maior a influência do mercado na oferta de cursos – ou melhor, aquilo que a
universidade julga, por seu exclusivo critério, que é o interesse do mercado. De facto, a
orientação da seta na figura é fictícia, porque não há verdadeiro mercado de ensino em
Portugal.

4. Os argumentos a favor da autonomia
Já houve tempo em que me aprazia muito o discurso politico e ideológico, reflexo de muitos
anos de intervenção politica. Hoje, dou absoluta primazia ao discurso racional, embora
sempre iluminado por ideais e valores éticos. A problemática universitária, em que me tenho
exercitado, é um exemplo. Há valores essenciais, principalmente culturais, de que não abdico,
mas afiro-os na prática. Cada questão que se me põe é analisada em termos científicos: Quais
as condicionantes reais? Quais as ameaças cuja resposta fazem perigar os princípios
fundamentais e como contorná-las? Como apresentar propostas operacionais para não se ficar
no discurso retórico vazio?
Infelizmente, sendo os universitários os guardiões da mentalidade científica e do rigor
intelectual, a discussão sobre a autonomia está inquinada dos maiores preconceitos,
transformados em mitos inacessíveis a qualquer discussão racional. A universidade
sobressalta-se sempre que se põe em dúvida o seu autogoverno e o seu corporativismo
(mandarinato) académico. Há um défice notório de rigor intelectual e de análise científica na
discussão dos problemas da nossa universidade. É natural, ela também é um poder politico e
comporta-se como tal.
E nem se pode dizer que isto resulte de uma velha e sedimentada cultura universitária. Creio
que é um fenómeno recente, em termos históricos. Em Portugal, viveram-se décadas de
dominação total da universidade pelo poder político, durante o salazarismo. O magro grau de
autonomia dos órgãos da universidade (aliás, reduzidos ao reitor, depois da extinção dos
senados) e das faculdades só era possível porque os dirigentes da universidade eram da
máxima confiança política. Não é de admirar que a autonomia universitária tenha sido uma
bandeira de luta, retomada depois do 25 de Abril. O mito da “gestão democrática” – já o
desmontaremos – vem desses tempos de grande activismo de todos os corpos universitários,
com realce para os estudantes e os docentes juniores, hoje cinquentões, muitas vezes,
infelizmente, ultrapassados pelos padrões de qualidade, mas que não esquecem esses tempos
de protagonismo. O mesmo aconteceu em Espanha e na Grécia, depois de libertadas das
ditaduras a que estiveram submetidas, que também incluíram a autonomia universitária nas
suas constituições. Até na França ainda se notam, na legislação universitária, resquícios de
Maio de 68.
O Estado também tem sido cúmplice. O peso social dos académicos é enorme e, como
veremos adiante, influenciou decisivamente toda a legislação sobre o ensino superior, numa
16

situação de domínio do poder corporativo sobre o poder democrático. A maioria dos
universitários até acha isto bem. Mas ponham-se na sua situação de cidadãos. Concordam que
um hospital crie os serviços que entender – por exemplo, uma unidade de queimados num
simples hospital concelhio – e cobre os respectivos custos? Concordam que um tribunal crie
novos juízos ou novas varas, com acréscimo do número de vagas dos juízes e do restante
pessoal, sem autorização governamental? Concordam que uma autarquia possa abrir uma
nova escola secundária por sua iniciativa? Ou, nestes casos, os universitários fazem as contas
aos seus impostos? Qual a diferença essencial para a universidade?
Para uma análise racional da questão da autonomia, é necessário dissecar inicialmente os
argumentos que habitualmente são esgrimidos. Quando digo habitualmente, estou a referir-me
principalmente à discussão internacional. Entre nós, a discussão é pobre e essencialmente
dogmática.
Antes de passar à dissecção dos argumentos mais utilizados, convém uma prevenção. A
minha critica em relação a muitos desses argumentos não é uma critica à autonomia, mas sim
à sua redução simplista ao autogoverno corporativo. Insisto em que esta confusão de
significados é critica e raramente a vejo bem colocada. Pode mesmo chegar-se a uma situação
de contradição, em que o autogoverno, como sistema prático ineficaz, põe em risco a
aceitação da autonomia, em tudo o que ela é imprescindível.
a) Argumentos da História
Lêem-se, com frequência, alusões à autonomia histórica das universidades. Não é que isto
seja muito importante para a discussão actual, porque história é mudança. Mas convém
reflectir um pouco sobre a validade do argumento. À falta de qualificações pessoais, tudo o
que se segue é baseado no estudo de um estudioso respeitado, Rómulo de Carvalho, autor de
uma obra de referência, “História do ensino em Portugal” [11].
O primeiro facto a ter em conta é que toda a evolução da universidade se processa, em
períodos de tempo muito largos, sempre por intervenção do poder régio ou estatal. Não
conheço qualquer referência a uma proposta que seja de reforma originária da própria
universidade. A universidade foi sempre conservadora e nunca gerou uma proposta de autoreforma. Não admira que vozes extremistas, desde as cortes de D. Fernando até ao
parlamentarismo liberal, tenham proposto a extinção da universidade. A universidade das eras
medieval e moderna, como costuma dizer João Caraça, é uma universidade de conservação,
só substituída por uma universidade de transformação depois da grande transformação
económica e social causada pela segunda guerra mundial.
A universidade inicial é dotada de grande autonomia, mas é uma autonomia como a de
qualquer outra corporação, como as dos misteres. Aliás, os documentos iniciais distinguem
duas realidades. A da Universidade, corporação de professores e estudantes, e os Estudos
Gerais, como instituição, estes não dotados de autonomia face ao poder régio e ao poder
sancionatório do Papa. A autonomia da universidade não difere substancialmente da das
restantes corporações, abrangendo principalmente os foros, usos e costumes, liberdades,
ordenações e jurisdições, como se lê na confirmação por D. João I dos estatutos da
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universidade. A autonomia de governo devia ter pouca substância. Segundo o modelo
bolonhês que adoptámos, havia dois reitores, eleitos só pelos estudantes e com mandato de
três meses. Não se vê que possam ter sido verdadeiros dirigentes da universidade.
Mais grave ainda, não havia verdadeira autonomia pedagógica. A Universidade de Lisboa,
durante vários séculos, não tinha qualquer capacidade para alterar os estudos, que, aliás, eram
praticamente uniformes em todas as universidades medievais. Não havia qualquer liberdade
de organizar o ensino, de criar novas disciplinas, de escolher os livros de estudo e os métodos
pedagógicos. A liberdade de ensinar e aprender era nula, limitando-se os lentes aos livros
aprovados e chegando os estudantes a ser penalizados quando liam outros livros. Quando
muito, a diferença de qualidade entres as universidades, totalmente uniformes em relação à
função de lentes dos seus professores, podia medir-se pelo seu papel nas “disputatio” ou
discussões, normalmente exercícios de retórica.
Em toda a parte, as Artes eram o “trivium” e o “quadrivium”, A Medicina era o estudo de
Hipócrates e Galeno, quando muito também Avicena. O estudo do direito baseava-se apenas
no direito romano (o digesto, que perdurou por muitos séculos), nos cânones conciliares e nas
decretais pontifícias. A filosofia, que ficou consagrada com a designação de filosofia
escolástica, era obrigatoriamente a das “Summa Theologica”, a adaptação da filosofia
aristotélica à teologia cristã, a grande obra de Tomás de Aquino. Nenhuma fuga à ortodoxia
católica era permitida, o que se prolonga no tempo até à perseguição da Inquisição a muitos
professores da universidade. Já em 1565, todos os professores da universidade tiveram que
prestar juramento de aceitação das decisões do concílio de Trento.
Fixada até à reforma joanina, esta não-autonomia pedagógica de facto ainda é agravada, logo
no século seguinte à fundação, por graves lesões à autonomia institucional e de governo. Até
D. João I, a universidade “é uma corporação independente, governada pelas autoridades
designadas pelos escolares, regida pelos estatutos livremente promulgados pela congregação
académica”. O rei confirmou estas disposições mas, mais tarde, cria o cargo de protector dos
estudos de Portugal, de que foi terceiro ocupante o Infante D. Henrique. A intromissão desta
figura na autonomia universitária era certamente de grande alcance. Anote-se, por exemplo,
que o Infante chegou a determinar em que salas se leria cada disciplina e que quadros
deveriam adornar cada sala. E estabelece um regulamento “disciplinar”, com penalizações em
relação às faltas dos professores ou ao hábito de abreviarem as suas leituras.
Outro grande agravo à autonomia universitária é a da livre contratação de professores, cada
vez mais limitada pelos reis. Já em 1378, menos de um século depois da fundação da
Universidade de Lisboa, D. Fernando arroga-se o direito de contratar os professores. Depois
de muitos protestos da universidade, chegou-se a um compromisso: a universidade era
responsável pela contratação, mas esta tinha que ser homologada pelo rei. Este compromisso
esvaneceu-se posteriormente e os reis ganharam iniciativa. É assim que D. Manuel procura
contratar Diogo de Gouveia, o que faz mais tarde para o novo Colégio das Artes, e D. João
III, influenciado por Frei Brás de Barros, tenta contratar o próprio Erasmo para a universidade
– o que seria hoje o nosso ensino se ele tivesse aceitado? E, ao longo da reforma joanina, o
papel do rei na nomeação de professores, um privilégio autonómico da universidade, foi de
grande relevo.
18

Também no domínio estatutário, rapidamente se afirmou o poder real. Em data incerta, entre
1503 e 1508, D. Manuel estipulou que só o rei ou o protector dos estudos podia promulgar os
estatutos da universidade. Foi a última machadada na autonomia universitária. Daí vêm os
estatutos manuelinos dessa data, os de D. João III. de 1544, incluídos na reforma joanina, os
da regência cardinalícia no reinado de D. Sebastião, em 1559, os filipinos de 1592 e 1597.
As quatro reformas que se seguem são todas ao arrepio da autonomia e dos privilégios da
universidade, embora mantendo aspectos menores (ainda no sec. XIX a universidade tinha
foro jurídico próprio e cárceres privados). D. João III, o Marquês de Pombal, o setembrismo,
a república, impõem reformas exclusivamente do exterior, sem qualquer influência da
universidade. Em todas elas, as mudanças são profundas – embora nem sempre com
resultados práticos – e com evidentes limitações da autonomia. Começa logo por até o rei
poder nomear o reitor, como aconteceu com D. João III, nomeando primeiro Garcia de
Almeida e depois o grande reformador, Diogo de Murça.
Também na reforma pombalina, ao contrário dos usos tradicionais, a reitoria foi entregue por
nomeação a um reformador, Francisco de Lemos. O seu mandato era o de executar a reforma,
delineada por um conjunto de pessoas exteriores à universidade, membros da Junta de
Providência Literária. E em nada a reforma pombalina contemporiza com a autonomia
universitária, conforme os próprios estatutos de 1772: “Há dois poderes pelos quais se rege e
governa o mundo. Convém a saber: a autoridade sagrada da Igreja e o poder real. Que ambos
procedem imediatamente de Deus”.
É o fim definitivo do poder corporativo medieval. Sem nos tardarmos nas reformas do
liberalismo, a setembrista de Passos Manuel, em 1836, e a de Hintze Ribeiro, em 1901, fique
apenas a ideia de que novamente até a autonomia pedagógica foi violada, com novos planos
de estudos e criação de novas cátedras. O mesmo se passa com a reforma republicana,
acentuada no seu pendor de decisão estatal pelo Estatuto Universitário de Sidónio Pais,
estabelecendo a orgânica de governo das universidades. Na reorganização das faculdades, em
1911, depois da criação das novas universidades de Lisboa e Porto, a então única
universidade, de Coimbra, ficou totalmente à margem. Como sempre, na história da nossa
universidade, as reformas tiveram que vir do exterior, sem qualquer contemplação pelos
privilégios autonómicos e corporativos da universidade.
E nem vale a pena falar do Estado Novo, em termos de autonomia universitária. Com o
controlo ideológico, de que resultou a demissão do que melhor tinha a universidade, o poder
discricionário da PIDE em relação às contratações, a abolição de todos os órgãos
democráticos da universidade, a dependência estrita dos reitores em relação ao ministério, a
autonomia universitária ficou reduzida a zero. Mesmo muitos anos depois, a reforma de Veiga
Simão preocupada principalmente com o alargamento do ensino superior, em nada alterou
esta situação.
b) A liberdade de ensinar e aprender
Não há dúvida de que é um valor constituinte das universidades, embora recente. Como
acabámos de ver, numa época em que o ensino dos lentes tinha por base o livro por onde se
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lia, temos exemplos históricos de esses livros serem impostos de fora à universidade, como
aconteceu na reforma pombalina. A liberdade de ensinar e aprender adquire grande força é
com a concepção humboldtiana, que convive estreitamente com a universidade controlada
pelo Estado e desenhada para formar os quadros do Estado moderno. Ao mesmo tempo, nasce
também a moderna universidade napoleónica, mas mais instrumental e sem os mesmos
pressupostos, pelo menos tão nítidos, do primado da criação do saber. O que Humboldt
consegue, na Universidade de Berlim, no início do sé. XIX, é que a dependência do Estado
não prejudique a liberdade pedagógica e científica, que é uma liberdade individual, não
institucional. E não pretende que isso fique dependente do autogoverno. É apenas um
compromisso do Estado, que exerce fortes poderes sobre a universidade.
No século que se segue, não assistimos a conflitos entre essa liberdade e o controlo estatal da
universidade. Não é a universidade que reclama mais poderes, é o Estado que, principalmente
no pós-guerra do século passado, começa a compreender que não tem capacidade para gerir
uma entidade tão complexa como a universidade e lhe transfere cada vez mais poderes
autonómicos.
E vejam-se os casos das universidades anglo-americanas tradicionais, que nunca foram autogovernadas academicamente e onde sempre floresceu a liberdade de ensinar, a criatividade
científica e o livre pensamento (esquecendo um ou outro episódio de obscurantismo, mas
recordando que, mesmo na era negra de McCarthy, as universidades ficaram bastante
intocadas).
c) Académicos, governantes e gestores
Um argumento muito usado – a meu ver, perverso – é o de que, apesar de os académicos não
terem formação de gestão, o autogoverno é a forma de os gestores não tomarem o domínio da
universidade e não subverterem as suas missões. Digo perverso porque o essencial do
argumento é este sofisma: os académicos são maus gestores; mas os bons gestores são
perigosos; então, para não haver esse perigo, entregue-se o governo aos académicos; logo, o
governo é de má gestão. E é o que se passa, desvirtuando o argumento de que o autogoverno é
impeditivo de uma gestão inadequada às missões da universidade. Entre má gestão e nãogestão, não sei o que é melhor.
Na prática, o que se verifica é que a gestão administrativa e financeira é um domínio de acção
de direcção que tende a ser visto como rotina burocrática e de menor importância no contexto
da direcção de uma instituição universitária. É olhada com sobranceria académica pelos
universitários, por vezes mesmo por aqueles que têm que a fazer. Ou então como um
sacrifício burocrático, mas também como um álibi, que não deixa fazer as coisas tidas como
mais importantes. Ela é forçosamente exercida por docentes sem qualificações profissionais
de gestão. No entanto, a gestão administrativa é exigente, complexa e geradora de graves
responsabilidades pessoais – responsabilidades disciplinares, financeiras e até penais. E é
também uma actividade que pode ser gratificante intelectualmente, quando vista no seu
devido lugar, o de instrumento de uma política geral de progresso e desenvolvimento.
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Nenhuma empresa moderna dispensa um administrador que é ao mesmo tempo um estratega
do desenvolvimento, um conhecedor da actividade e um gestor financeiro e económico. O
“chief executive officer”, na gestão moderna, é tudo isto. Porque não ver uma universidade,
uma faculdade ou qualquer outro organismo público na óptica empresarial moderna,
salvaguardadas as suas especificidades? As universidades e até as faculdades são, em geral,
empresas de dimensão já razoável, com pessoal na casa dos milhares e com um “cash flow”
de muitas centenas de milhares de euros, quando não milhões. O seu dirigente tem que ser
também um bom gestor. Tem que ser capaz tanto de compreender um artigo científico e
discutir um programa de ensino quanto de analisar um balanço ou um mapa de fluxos
financeiros. Salvo algumas excepções, isto é irrealista, no meio académico. Uma solução
prática seria a de um cargo de vice-reitor e de subdirector de faculdade a ocupar por gestores
profissionais. Os administradores das universidades e os secretários das faculdades,
maioritariamente formados em direito, sabem de legislação e talvez de contabilidade pública,
mas não de contabilidade patrimonial e nem sempre estão nas melhores condições para
assegurarem uma gestão moderna e eficaz.
A dicotomia dirigente académico ou gestor é uma falsa questão. As universidades e as suas
unidades precisam de ambos e mais do que de ambos: precisam de um director estratégico, no
sentido da prática internacional dos actuais “chief executive officers”. Desenvolvimento e
estratégia, visão de conjunto e capacidade de concretização administrativa e financeira das
opções políticas (para mais num quadro de crescentes dificuldades financeiras) são aptidões
que se requerem a um director e que não se esgotam - antes exigem ambas em reforço mútuo
– em cada uma das vertentes científica e de gestão.
Mas só idealmente é que é uma falsa questão. Na prática, só excepcionalmente se encontrarão
quadros académicos com todas estas capacidades. Logo, o que é normalmente invocado como
argumento a favor do autogoverno, o controlo dos gestores, joga ao contrário. O modelo de
governação deve garantir uma orientação politica que tem muito a ver com a autoridade
académica mas também um sistema eficaz de gestão.
d) A defesa contra a desvirtuação das missões da universidade
Provavelmente toda a gente concorda que um sistema capitalista exacerbado, com total
império dos mecanismos e forças do mercado, é uma ameaça potencial grave ao contributo
cultural ímpar, ao progresso do conhecimento e à liberdade de pensamento de que as
universidades são guardiãs. Por isto, a importância da autonomia tem que ser muito bem
discutida, como factor de defesa desta missão histórica das universidades.
Comecemos por dizer que o mercado livre não é um regulador eficaz do sistema de educação
superior, muito menos da educação em geral, como adiante discutiremos. É claro que as
universidades não se podem abstrair completamente dos factores da oferta e da procura, não
podem desviar dinheiros públicos para ofertas que ficam em vazio. Mas isto é relativo, tal
como nenhum pais civilizado pode dispensar um museu de arte ou uma orquestra sinfónica,
mesmo que dêem prejuízo. Da mesma forma, agora que assistimos, entre nós, a uma baixa
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procura de cursos de matemática ou de filosofia, será pensável que, por falta de rendimento
económico, uma boa universidade prescinda de ensino e investigação nessas áreas?
Além disto, há os factores individuais, relacionados com os direitos elementares e com a
obrigação do Estado de desenvolver as capacidades dos seus cidadãos. Se um jovem tiver por
vocação ser violinista e até poder vir a ser um virtuoso, não será obrigatório propiciar-lhe essa
oportunidade, apesar de, eventualmente, já não haver lugar nas nossas orquestras e o curso,
mercantilmente, não ser justificado?
No entanto, até ao presente, há razões de facto para relativizar o risco do domínio do
mercado. Mesmo nos EUA, onde ele mais impera, não se têm visto efeitos nocivos
importantes na qualidade e independência académicas, no sistema tradicional. Aí, em relação
a Harvard, Yale, Princeton, Stanford e muitas outras, o principal factor de mercado são a
qualidade, o prestígio social, a perspectiva de uma carreira privilegiada, sem condescendência
com factores estreitamente economicistas. Mas já não se passa o mesmo com a crescente vaga
das “profit universities” ou com a oferta de educação superior à distancia. É por isto que as
grandes universidades americanas estão na primeira linha da luta contra a desregulamentação
da educação que os mercadocratas tentam incluir no âmbito do Acordo Geral de Comércio de
Serviços (GATS), patrocinado pela Organização Mundial do Comércio (WTO).
É certo que cada país tem o direito de estabelecer a sua própria lista de serviços que inclui nas
disposições do GATS. Também é verdade que os serviços públicos estão isentos das regras do
GATS, mas eles são definidos como serviços não lucrativos nem em competição com outros
fornecedores. Isto afasta o ensino superior, geralmente a cargo tanto de instituições públicas
como privadas.
Teoricamente, mesmo nos serviços abertos à concorrência internacional, cada estado mantém
o direito à sua regulação. Mas a formulação desta disposição pode dar lugar a interpretações
muito restritivas, porque estabelece que a regulação só pode abranger “medidas relacionadas
com requisitos de qualificação, padrões técnicos e requisitos de licenciamento que não
constituam barreiras desnecessárias ao mercado”. Como se vai definir “desnecessárias”? Isto
vai abrir certamente muitos contenciosos (o chamado processo de “dispute settlement”),
resolvidos não por tribunais nacionais nem internacionais mas por comissões burocráticas de
técnicos da WTO.
A questão do GATS no que respeita ao ensino superior está em aberto e está a haver grande
contestação. Nesse sentido, manifestaram-se num documento conjunto incisivo, não só a
European University Association e a Associação das Universidades do Canadá, mas também
o próprio Conselho Americano da Educação, representando mais de 1800 universidades e
colégios, bem como o Conselho para a Acreditação da Educação Superior dos EUA,
representando mais de 60 entidades acreditadoras [12].
Isto são exemplo de riscos colocados à universidade por uma ideologia de mercado
exacerbada. Em outras situações, por exemplo nos EUA e nos países desenvolvidos do
Extremo Oriente, são riscos reais. Portugal parece ainda distante desses riscos de domínio do
mercado. O mercado de ofertas educativas pelas universidades públicas é um mercado não
regulado pelo Estado (que só intervém noutros aspectos, como a criação de estabelecimentos
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ou o acesso, mas não na criação de cursos) mas também não é um verdadeiro mercado, é um
mercado viciado: não há competição para o financiamento, que está garantido para todos os
cursos, tem limitações postas pelo sistema de acesso e é um mercado protegido face às
universidades privadas, cujos cursos estão sujeitos à aprovação pelo Governo. Além disto, é
um mercado com enorme assimetria de informação. Os candidatos a alunos não conhecem os
resultados das avaliações, não há “rankings” das universidades e dos cursos e nem sequer há
uma opinião consagrada em relação a universidades de elite. Qualquer americano sabe o que
significa Harvard, Yale, Stanford e outras, qualquer britânico conhece a diferença entre
Cambridge e uma das novas universidades ex-politécnicos. Isto não acontece em Portugal.
Por outro lado, joga imenso entre nós a proximidade geográfica, dado o custo de deslocação e
instalação para fora do local de residência.
Até agora falámos de mercado. Mas, em termos de salvaguarda das missões da universidade,
não é só o mercado, em extremo, que tem que ser considerado? De facto, na administração
pública, assistimos hoje a um conjunto de ideias, nem sempre coerentes, com grande
influência do neoliberalismo Reagan-Thatcher, que vão buscar as suas raízes à ideologia de
mercado. É o tão falado “managerialismo”. Falaremos disto mais adiante. Por agora, diremos
que parte das críticas que são por vezes feitas à introdução de elementos de mercado na
regulação decorre da identificação abusiva entre mecanismos de mercado e instituições cujo
objectivo é a maximização do lucro. Este não deve ser o objectivo das instituições de ensino
superior, o que pode ser conseguido estabelecendo sistemas de avaliação que ponderem
múltiplos critérios, não só os de mercado tais como o número de estudantes, mas
principalmente a qualidade do ensino e da investigação e a eficiência na estratégia proactiva e
de adaptação e na gestão
Os defensores mais elaborados do autogoverno corporativo sem inclusão de membros
externos à universidade têm vindo a eleger como argumento preferencial a defesa da
universidade em relação ao mercado. É inteligente da sua parte, porque usam uma
preocupação que também é partilhada pelos seus opositores, como, pela minha parte, penso
ter demonstrado. Mas, com isto, também se fragilizam porque, por exemplo, para reforço do
argumento, normalmente identificam membros externos da governação com empresários.
Nisto, são ajudados por alguns empresários-vedetas, que opinam tristemente sobre a educação
superior. Recordo um testemunho de um dos habituais comentadores do meu blogue sobre
educação superior:
“Sabe que num dos momentos em que se discutia a gestão partilhada, a formação para o
exercício de uma profissão, a investigação, etc., uma das coisas que eu ouvi foi uma
intervenção de Belmiro de Azevedo que apontava para as empresas a dirigir a
universidade. É natural que com estes exemplos as pessoas se assustem”.
Ora, mesmo no caso extremo dos EUA, como veremos adiante mais pormenorizadamente,
não há identificação obrigatória entre empresários e “trustees”. A par de empresários – mas
repare-se que, normalmente, mecenas e empenhados no “fund raising” – os “boards” estão
cheios de profissionais liberais, personalidades da cultura e, frequentemente, académicos de
outras universidades ou de grandes institutos de investigação. Mas, mesmo falando só de
empresários, isso é necessariamente uma maldição? Olhando só para Portugal, Azeredo
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Perdigão era um advogado intimamente ligado à vida empresarial, não se pode esquecer o
papel de Rui Vilar na Europália e a sua notável acção cultural da Caixa Geral de Depósitos,
nem a acção de Vítor Constâncio na Lisboa Capital da Cultura e de Artur Santos Silva no
Porto 2001. E até um homem sem formação cultural convencional e puro homem de negócios,
como Berardo, é um mecenas digno de nota.
Perante uma mudança com riscos, é preciso avaliar se os riscos sobrelevam os aspectos
negativos da situação vigente. Se não se tivessem assumido os riscos, Portugal não teria hoje
o lugar que tem no conhecimento do mundo. O contrário, é atitude de velho do Restelo. As
universidades protestam contra os riscos da influência empresarial e do mercado – e nisto têm
razão –, mas não apresentam alternativas – e aqui perdem autoridade –, quando são notórios
a sua dificuldade de gerar estratégias de adaptação e mudança, o conservadorismo da sua
cultura institucional, o seu enquistamento social e, mais simplesmente, a ineficiência da sua
gestão. Não apresentam o seu próprio modelo de “reforma académica”, segundo os seus
princípios de colegialidade e de “gestão democrática”, nem sequer são capazes de corrigir as
suas insuficiências funcionais. Nestas circunstâncias, o actual nível de autonomia e de
autogoverno deixa de ter justificação prática e passa a ser apenas um dogma ideológico
(específico de uma corporação).
e) A auto-evolução
Alguns defensores do status quo argumentam que o actual sistema universitário é adequado,
porque tem permitido um grande progresso de qualificação científica do nosso sistema
universitário. É inegável, e assusta-me ver a emergência de uma opinião de que “antes do 25
de Abril, a universidade tinha maior qualidade”. Mas a questão é de se saber se uma reforma
universitária não garantiria essa evolução científica com muito maior eficiência.
É difícil marcar uma data, mas digamos que desde o princípio dos anos 90 houve um grande
progresso quantitativo, mas principalmente qualitativo. Há hoje uma geração de catedráticos
na casa dos cinquenta ou até menos, com ainda muito tempo de actividade pela frente, que já
inclui um número destacados de líderes científicos bem inseridos na comunidade
internacional. A classificação média dos centros de investigação progrediu da primeira para a
segunda avaliação internacional. O número de publicações cresceu exponencialmente e em
boas revistas internacionais. A capacidade de orientação de doutoramentos é muito maior,
com doutoramentos de qualidade, com resultados publicados em boas revistas. Por tudo isto,
os defensores daquela tese, com quem partilho a satisfação pelo nosso progresso científico,
são optimistas e consideram que, nestes termos, as universidades se podem auto-reformar.
Não me convenço e começo por dois aspectos práticos. Em primeiro lugar, o desgaste e a
ineficácia prática da liderança científica. Quando digo ineficácia prática não me refiro à
investigação, que esta, obviamente, depende em grandíssima parte da capacidade de
liderança; falo é do impacto dessa qualidade científica no funcionamento do sistema
universitário. Muitos dos actuais líderes que eu também estimo, praticamente da minha
geração, são os “estrangeirados” doutorados no estrangeiro nos anos 70, em muitos casos para
lá enviados pelas duas universidades coloniais. Alguns conseguiram ter uma acção notável,
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até como reitores, mas circunscrita às suas universidades. A maioria criou grupos de
qualidade, em dois ou três casos até verdadeiros institutos de investigação – ressalte-se o caso
pioneiro, antes dessa geração, de Pato de Carvalho –, mas afinal sempre ilhas de excelência
num enorme oceano de mediocridade. A segunda nota prática, a agravar esta primeira, é que,
lamentavelmente, muitos desses universitários óptimos cientistas enclausuraram-se na
investigação e na modernização dos seus centros, descurando muitas vezes o ensino e a
politica universitária. Até compreendo bem as razões, porque muito desse trabalho foi feito
com resistência passiva e mesmo activa da máquina universitária.
A tese que temos estado a criticar peca ainda por uma falha no domínio da organização
institucional. É característica do saudável optimismo científico a posição de que a simples
acumulação quantitativa dos factores, isto é, neste caso, o número de líderes, de doutorados,
de recursos financeiros, de contactos internacionais, conduz inevitavelmente a uma melhoria
da qualidade e da “performance” do sistema. Não é totalmente verdade. Pode ser condição
necessária, mas de forma alguma suficiente. A organização e governação, os padrões gerais
de conduta, a cultura institucional têm que sustentar esse crescimento de “inputs” e permitir
que ele se transforme em factor de inovação. É isto que se passa em qualquer empresa
moderna e de sucesso, no conceito schumpeteriano de que o progresso vem da inovação e não
do aumento dos “inputs”.
Na universidade, é ao contrário. A enorme diferença de potencial científico da última década
e meia, por mais gratificante que seja para os próprios e, obviamente, para o pais, não teve
efeitos institucionais visíveis. Se não os teve em 15 anos, quantos mais serão necessários para
que se admita que, de facto, não basta isso para que as universidades se auto-reformem?
Alguns institutos e umas boas dezenas de grupos científicos de qualidade por todo o pais, são
ilhas de excelência. Mas um arquipélago não é um continente.
e) Os não argumentos
Finalmente, não se pode deixar passar em claro os que pura e simplesmente vão defendendo o
sistema vigente, até fazendo propostas de lei, sem qualquer discussão da sua validade, como
se a autonomia corporativa nem sequer merecesse discussão. É o conservadorismo puro e
duro. Lamentavelmente, o melhor exemplo que se pode dar é o do CRUP. A sua proposta de
revisão da lei da autonomia [13] é burocrática, limitada e circunscrita ao quadro tradicional.
Parece que toda a enorme discussão internacional, e até nacional, sobre a reforma
universitária, passa ao lado do CRUP.
Porque é que se passa isto? Porque é que pessoas muito estimáveis e, em muitos casos, de
grande qualidade intelectual, são tão defensivas a nível colectivo? Devo dizer que não falo só
deste episódio; durante anos de presença no principal órgão de governo da minha
universidade de então, segui bem os trabalhos do CRUP e li todas as suas actas, com a
impressão bem solidificada de que era um órgão inútil e até negativo. Negativo porque, como
disse, tem como lógica a não “conflitualidade” e tende a nivelar por baixo todas as
universidades. É a regra do “scratch my back” levada ao extremo.
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5. O equívoco da gestão democrática
A Constituição estipula, no seu Artº 77º, nº 1, que “os professores e alunos têm o direito de
participar na gestão democrática das escolas, nos termos da lei”. Este princípio está vertido na
LA: “As universidades devem garantir a liberdade de criação científica, cultural e tecnológica,
assegurar a pluralidade e livre expressão de orientações e opiniões, promover a participação
de todos os corpos universitários na vida académica comum e assegurar métodos de gestão
democrática” (Artº 2º).
Nunca se vê alguém ter necessidade de se perguntar o que é “gestão democrática”, salvo as
criticas práticas ao peso dos estudantes nos órgãos de decisão e à legitimidade da inclusão dos
funcionários. Todos sabem o significado desta expressão introduzida no movimento
revolucionário das universidades na sequência do 25 de Abril: a gestão colegial, com
representação dos vários corpos e com base na escolha eleitoral de todos os dirigentes.
A linearidade desta concepção merece fortes dúvidas, embora assumida quase como dogma.
Em primeiro lugar, não é imediato que se possa transpor acriticamente o termo democrático
da vida politica para outras actividades. Se assim fosse, porque não transpor também um
aspecto determinante da democracia formal, que é o papel dos partidos? Teríamos
candidaturas partidárias a reitor (que até existem), o que é inimaginável. Depois, transpõe-se
habitualmente para a “gestão democrática” o princípio da separação dos poderes que, a meu
ver, nada tem a ver com a governação a nível inferior ao dos órgãos de soberania. Isto não
quer dizer que a governação de qualquer organização social e económica não beneficie de
mecanismos de “checks and balances”, hoje adoptado pela teoria das organizações. Mas isto
não é um princípio politico democrático, é apenas um princípio de eficácia organizativa.
E veja-se o problema pelo lado inverso. Se a gestão universitária é democrática, então toda a
gestão do aparelho de Estado, acentuadamente hierárquica, é anti-democrática, o que é um
absurdo. Até cada ministro, apesar do funcionamento colegial do conselho de ministros, está
dependente do primeiro ministro. Quando um director-geral recebe uma orientação do
ministro e a faz executar, sem deliberação por parte do seu “conselho directivo” de
funcionários eleitos – claro que inexistente –, está a infringir-se a “gestão democrática”?
Mesmo organismos de alta especificidade, comparável à das universidades, como os
hospitais, são altamente antidemocráticos. O seu director devia ser eleito por uma assembleia
de representantes dos médicos, dos enfermeiros, dos maqueiros e dos administrativos.
Nesta altura, é provável que os estudantes que estiverem a ler este texto estarão a reagir mal.
Não têm razão. Adiante, abre-se um capítulo dedicado à sua participação fundamental. Vão
continuando a ler com paciência e abertura de espírito.
Há também um aspecto curioso na invocação mítica da “gestão democrática”. Há professores
imbuídos deste princípio que, quando falam como cidadãos, são conservadores, situados
claramente à direita, adeptos politicamente dos valores da autoridade. Como diz um
comentador do meu blogue, “uma das coisas que mais me irrita em alguns abjectos mandarins
académicos é o facto de eles terem sido, nos tempos de juventude, ultra-esquerdistas. Hoje em
dia, são os que mais contribuem para o imobilismo, o conservadorismo e o bloqueio
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corporativista das universidades – e tudo isto sob o pretexto da tal “gestão democrática”.
Como dizia o nosso caro Eça, ora sebo!”
Honra seja feita a quem, corajosamente, como Adriano Moreira – concorde-se ou não e eu até
não concordo – defende uma autonomia com “gestão aristocrática”: “A íntima ligação
histórica das universidades com as Igrejas, deve fazer compreender que o rito de passagem
corresponde aos noviciados, e que por isso a intervenção dos escolares nos patamares da
gestão deve ser função da integração suposta, o que remete para uma definição qualitativa e
temporal da capacidade de intervir, e também uma definição de área de intervenção que se
afigura ser inicialmente a dos conselhos pedagógicos.” [14]. Noviciado para quem?
Estudantes, certamente, mas talvez também para assistentes, para professores auxiliares. Não
é isto a universidade catedrática? Falem os defensores da gestão democrática.
Penso já ter dado argumentos suficientes para que, ao menos, se reflicta sobre a gestão
democrática. Mas há que não esquecer a prática. Todos os valores ideológicos e éticos só se
legitimam pela prática. É a vida que tem que demonstrar a sua superioridade sobre outros
valores, porque não há outra escala de medida. Até agora, tentei mostrar que, em teoria, a
gestão democrática levanta dúvidas e adiante procurarei demonstrar que, sem perda dos
valores de congregação da opinião individual e colectiva, há um modelo alternativo de
governação partilhada e de ética gestionária participativa, que me parece ultrapassar todas
as limitações práticas da gestão democrática.
i. A eleição do reitor
Acto essencial da vida universitária, é da competência de uma assembleia da universidade.
Não parece que a eleição seja o processo mais criterioso e eficaz para escolher uma pessoa
com as capacidades que se exigem a um reitor. No actual sistema, de eleição pela assembleia
da universidade, a maioria dos possíveis eleitores está muito desligada dos problemas da
universidade e para eles a eleição do reitor é, em grande parte, uma formalidade.
Desconhecem a teoria moderna de direcção e por isto têm dificuldade em avaliar os
candidatos nessa perspectiva. Elegem uma pessoa que mal conhecem ou que só conhecem de
ouvir dizer, pouco sabem das suas ideias e capacidades.
Pior ainda, a eleição da assembleia está decisivamente determinada pelos potentados
universitários. Definida a relação de forças entre os grupos catedráticos, tudo vem por
acréscimo. Os professores juniores guardam-se para outra batalhas do dia a dia mais
importantes e decisivas para o seu trabalho e as suas carreiras. São os catedráticos que
pressionam os seus assistentes a candidatarem-se e os seus colegas assistentes, preocupados
com a tese e a carreira, deixam correr e não levantam ondas, com medo das represálias. Os
funcionários, dependentes dos chefes, vão atrás. Quanto aos estudantes, melhor organizados, a
história é outra, envolvendo muitas vezes o poder das “jotas” partidárias.
Chegado o momento da eleição do reitor, intervêm fenómenos eleitoralistas, negociações de
bastidores, principalmente com os estudantes, e a norma é a da definição de um sistema de “I
scratch your back, you scratch mine”. O reitor eleito está condicionado à partida por estas
constrições. Há excelentes programas eleitorais de reitores que, uma vez eleitos, ficam
27

manietados por todo este jogo eleitoral. Daí que, alguns dos nossos reitores sejam figuras
medianas, sem capacidade de liderança, incapazes de definir uma estratégia, ignorantes de
toda a filosofia actual da educação superior. Ganham, na prática, os que têm habilidade para
jogar na mesa dos pequenos interesses corporativos e da demagogia. Às vezes perdem, como
no conflito entre os compromissos com os estudantes acerca das propinas e a crua realidade
das necessidades de financiamento. É certo que, na nossa história recente, graças à ineficácia
dos senados, alguns reitores têm tido um protagonismo a que se devem, em exclusivo,
algumas reformas e medidas inovadoras, mas não é a regra. Já escrevi que a “democracia” no
governo das universidades é afinal a monarquia dos reitores. Mas monarcas iluminados são
excepções.
Defendem alguns que estes vícios eleitorais estão ligados à natureza e composição da
assembleia da universidade e que podem ser compensados por maior legitimidade
democrática, elegendo o reitor por toda a comunidade universitária, com votos ponderados
[15]. É certo que assim se faz em universidades respeitáveis que seguem um modelo
radicalmente diferente do nosso, como Cambridge e Oxford. Também na Espanha, com um
modelo novo com uma junta de governo, não se considerou isso contraditório com a eleição
do reitor por toda a universidade. Pelo contrário, penso que, como na França, a aceitar-se uma
escolha electiva, ela devia caber a um órgão mais informado e mais responsável, como é o
colégio conjunto do conselho de governo, que se discutirá adiante, e do equivalente ao nosso
senado.
Esta é uma solução que parece minimamente aceitável, embora se deva favorecer, como se
verá adiante, um compromisso entre uma lógica nominativa e uma lógica de legitimação
eleitoral. Para já, isto pode parecer estranho, mas as minhas propostas práticas, adiante, creio
que demonstrarão a sua exequibilidade
ii. O senado
Tive uma experiência grande do funcionamento de um senado universitário e não tenho
razões para crer que os restantes sejam essencialmente diferentes. A sua composição obedece
aos mecanismos já apontados para a assembleia. Pior ainda, pela sua grande dimensão e pelo
desinteresse dos seus membros, são ineficientes. É curioso que, quando se pensa na
reivindicação estudantil de paridade, me lembro de que tínhamos frequentemente que
aguardar longamente pelo preenchimento do quórum, normalmente não cumprido por falta
dos estudantes. A presidência pelo reitor também condiciona frequentemente os trabalhos do
senado. É curioso que a concepção da “gestão democrática” conviva tão bem com um respeito
reverencial e simbólico pelo reitor.
Nestas circunstâncias, o senado é um órgão simbólico, de que já ouvi reitores dizerem que “o
metem ao bolso”.
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iii. Os conselhos directivos e científicos
Voltar-se-á a este ponto, mais desenvolvidamente. Para já, só salientar que deve haver poucos
exemplos neste país de pior gestão do que os conselhos directivos de faculdade. Os seus
membros auto-estimam-se com esse poder, de despachar dinheiros, ultrapassar largamente as
autorizações de despesa em relação às contas bancárias próprias. Mas, na sua eleição, pesa
alguma coisa a sua capacidade de gestão? Se os universitários fossem empresários, a cuidar
dos seus investimentos, elegeriam essas pessoas para administrar a sua empresa ou a sua
carteira de acções? E se, já para escolher um director uninominal com boa capacidade de
gestão e visão estratégica há grandes dificuldades, o que é multiplicá-las na escolha de meia
dúzia de pessoas, incluindo estudantes e funcionários?
Os conselhos científicos, constituídos pelos professores e investigadores qualificados, são
obviamente imprescindíveis. Mas o que é que têm de gestão democrática? Muito teria que se
dizer destes conselhos, como limitantes corporativos de uma boa direcção de uma faculdade,
mas creio que não vale a pena, toda a gente sabe o que quero dizer. Saliento que, na minha
opinião, são os centros decisivos do poder nas universidades. Não conheço um caso de um
conselho directivo, a bem de uma eficaz gestão da escola, ter conseguido ultrapassar a
vontade do conselho científico. Bem o tentei fazer, mas a lei opunha-se-me, assim como a
cultura universitária, a começar pelo completa submissão dos reitores aos conselhos
científicos.
iv. Testemunhos
É interessante deixar aqui alguns exemplos dos testemunhos de docentes universitários
deixados como comentários a textos meus sobre a “gestão democrática” no meu blogue
Professorices [16]. Mantenho o seu habitual anonimato bloguístico, sinal, muitas vezes, do
receio que têm de represálias. E não são só um ou dois que me têm mostrado, em privado, a
razão de ser desse receio.
–

“Muito menos quando, sistematicamente, assistimos a actos de arrogância e
prepotência por parte dos actores que se movem no seio do ensino superior. Em rigor,
a qualidade da democracia nas escolas do ensino superior é de fraca qualidade. Isto é
visível, por exemplo, nas baixas taxas de participação nas eleições para os órgãos de
gestão ou pela ausência de uma visão estratégica que ultrapasse a defesa de interesses
corporativos de departamentos ou de grupos internos mais ou menos organizados”.

–

“E que “checks and balances” há agora? Acha que o senado tem verdadeiro controlo
sobre o reitor?”

–

“E está convencido de que a gestão democrática e colegial é eficaz? É que nada me
parece tão perigoso para os valores democráticos do que a sua ineficácia, reduzindo-os
a formalidade sem conteúdo.”

–

“A universidade tem sido um dos mais fortes opositores à sua própria transformação,
porque a actual forma de autonomia gera um tipo de gestão cujo objectivo
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fundamental é a preservação do status quo. Por isso – como em quase tudo – acho que
é preciso encontrar uma solução equilibrada, que mantenha o fundamental das
características da universidade, e que limite este fenómeno estranho de viver apenas
para perpetuar o que existe de forma imutável”.
–

“Se não fosse estarmos perante uma situação grave, se não mesmo trágica, a expressão
‘gestão democrática’ despertar-me-ia o riso, tais são as aberrações a que assisto quase
diariamente em certas faculdades. Parece-me que entre nós, lamentavelmente, a
autonomia universitária só tem servido de pretexto para todo o tipo de iniquidades –
iniquidades que vão desde a defesa dos interesses corporativos (quando não mesmo
pessoais) mais mesquinhos e anti-democráticos à instrumentalização sistemática e
nepótica de concursos públicos para a contratação de docentes. Como alguém dizia
recentemente, as universidades públicas já deram provas mais que suficientes de que
não sabem usar a sua autonomia de forma democrática. A liberdade de ensinar e
investigar não pode continuar a ser interpretada como a liberdade para confundir o
interesse público com os interesses pessoais e corporativos, nem tão pouco com a
liberdade de a ninguém prestar contas, fechando uma universidade que se diz
“pública” ao desejável diálogo e interacção com a sociedade civil. O ‘establishment’
universitário não pode continuar a recusar o debate sério e crítico com base em
argumentos falaciosos e corporativos – que não propõem, no fundo, como nota JVC,
qualquer alternativa viável – que só revelam uma perniciosa mistura de pedantismo,
ignorância e medo”.

–

“Os nepotismos e corporativismos já atingiram um tal estado de libertinagem entre nós
que só mesmo argumentos de má fé podem defender o indefensável: que o melhor é
manter tudo na mesma, pois qualquer medida que se tome só pode piorar a situação...
Mas a quem é que os senhores académicos andam a tentar enganar, com esse tipo de
argumentação desprovida de fundamentos sólidos e sem ter por detrás qualquer estudo
e debate sério e rigoroso? Como já tive oportunidade de dizer, tenho alguma esperança
de que os milhares de jovens investigadores que estão a ser crescentemente atirados
para situações precárias ou mesmo para o desemprego comecem a acordar da letargia
e a reivindicar mudanças radicais no nosso sistema universitário. Recuso-me em
absoluto a acreditar que gente jovem e promissora – e devidamente qualificada –
aceite de forma passiva o exílio a que estão a ser remetidos, e permita que as nossas
universidades continuem bloqueadas e pejadas de professores/investigadores
medíocres, improdutivos e que se julgam acima de qualquer avaliação ou crítica.”

–

“Se ler o post mais recente de JVC verificará que há várias alternativas possíveis para
melhorar a situação – alternativas que não passam necessariamente pela imposição
totalitária de um poder externo e mal intencionado, mas sim por soluções de
“compromisso” que permitem controlar mais eficazmente certos abusos de poder. O
que me parece temível – e inaceitável – é que as universidades portuguesas continuem
a rejeitar de forma liminar qualquer discussão séria e crítica sobre o assunto. E isto só
prova que o que preocupa, de facto, o ‘establishment’ académico não é a melhoria do
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nível do ensino e da investigação, mas antes a manutenção do status quo e dos seus
privilégios corporativos (e pessoais)”.
Tenho muitos mais comentários, mas creio que estes são elucidativos. Vêm de “juniores”
académicos e são bastantes, os meus habituais comentadores. Oxalá que o sistema não os
corrompa.

6. A autonomia é essencial ou instrumental? E cumpre os seus objectivos, em
Portugal?
Na generalidade da discussão internacional sobre a autonomia, o termo é usado com sentido
operacional, isto é, como forma técnica concreta de as universidades cumprirem objectivos
essenciais, que seriam difíceis de alcançar sem um adequado grau de autonomia concedido
pelo Estado, em termos claramente definidos pela lei. Este sentido operacional completa-se
com outras limitações a uma noção abstracta e totalizante da autonomia, designadamente a
responsabilidade social e o papel dos seus interessados sociais (“stakeholders”),
responsabilidade essa com três componentes importantes: politica, económica e ética. Em
qualquer dos casos, o Estado e os outros parceiros têm o direito de garantir que a orgânica e
funcionamento da governação são os adequados ao cumprimento dos objectivos
institucionais. Neste sentido, embora com especificidades muito significativas, as
universidades não diferem, em termos genéricos, de qualquer outro agente social ou
económico. Isto poderá ser lido como empresarialização das universidades, outro “slogan”
usado largamente sem rigor racional. Nada mais falso. Estamos a falar de aspectos
elementares da teoria das organizações, sejam elas quais forem.
O meu conceito de autonomia instrumental significa que ela tem que ser pautada
essencialmente pelo critério de ser a forma eficaz de garantir aspectos essenciais da
qualidade da vida universitária, de que aponto alguns exemplos. Se a autonomia não for
desenhada a de forma a cumprir esse requisito, ela falha nos seus fundamentos e torna-se num
privilégio institucional.
a) Garantia da pluralidade e natureza das missões da universidade
Como disse, ao discutir os argumentos a favor da autonomia, parece-me que este é o seu
principal objectivo. A educação superior é um alicerce fundamental do progresso de uma
sociedade e, é quase um truísmo dizê-lo, não pode ficar ao sabor das pressões conjunturais de
natureza política ou económica. Por isto, este objectivo condiciona tudo o mais na autonomia.
Desde a estratégia, a governação, a organização, os aspectos concretos da autonomia
dependem da missão que cada universidade se atribui, claro que dentro do quadro geral das
missões de toda a universidade. Com isto, e ressalvada esta constrição óbvia, estou a defender
um aspecto pouco discutido da autonomia: a liberdade de fixar os termos precisos da missão
de cada universidade. Voltaremos a isto.
Tenho estado a usar o termo missão. Parece-me que, entre nós, o termo missão tem uma
conotação antiquada, épica ou hagiológica. É pena. Os militares não abdicam do termo, como
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um dos mais nobres do seu vocabulário. As universidades raramente o usam (só por
professores treinados no estrangeiro) e contentam-se, como qualquer organismo público, em
ter “objectivos”. É este o termo usado correntemente na legislação – na Lei de Bases da
Educação e na Lei da Autonomia – e transposto para os estatutos, correspondendo a uma
simples enumeração de tarefas, por vezes descosida e sem a expressão de uma filosofia que dê
outro valor a essa listagem.
Como é de conhecimento geral, a declaração de missão (“mission statement”) é uma tradição
das universidades anglo-saxónicas. Geralmente com grande cuidado e elegância de escrita, e
com a limpidez da língua inglesa, são um elemento distintivo e parte da imagem de marca de
cada universidade. No essencial, acabam por dizer relativamente o mesmo, mas com nuances
bem reveladoras da filosofia institucional.
Aliás, as duas coisas, declaração de missão e listagem de objectivos, não são incompatíveis. A
declaração de missão não exclui a inclusão adicional de uma enumeração exaustiva dos
objectivos e atribuições, para cumprimento da regra do direito administrativo de que um
organismo só tem competência para o que está expressamente referido na lei (pelo contrário,
tanto quanto sei, é o contrário na actividade privada: tudo é legítimo, excepto o expressamente
proibido por lei). Parece-me é que as duas coisas devem figurar em documentos distintos: as
declarações de missão nos estatutos de cada universidade, a listagem exaustiva de objectivos
na lei. O que acontece é que os estatutos das nossas universidades, sem excepção, limitam-se
a copiar os objectivos constantes da lei. Ficam todos iguais – até não era mau se a
uniformidade estatutária fosse só essa – e em nada contribuem para marcar a tão necessária
diversidade institucional e politica.
Sobre as declarações de missão, cito “Cassandra”, um dos habituais comentadores do meu
blogue: “Em todo o caso, a nossa grande tragédia é a falta de definição de muitas
universidades relativamente à sua missão, objectivos e estratégias. Enquanto a grande maioria
das universidades portuguesas não se nortear por ‘mission statements’, e enquanto os vários
departamentos não contratarem os seus Profs/Investigadores de forma democrática, com base
no mérito e em interesses estratégicos de investigação e ensino claramente definidos (e não,
como hoje se passa maioritariamente, em função de amiguismos e interesses pessoais, que
apenas visam a perpetuação do status quo) – dizia eu , enquanto isto não acontecer, não será
possível atingir esse certo ‘patamar de excelência’ de que fala”.
Vou dar um exemplo concreto de como os mesmos fins essenciais podem ser expressos de
forma muito diferente, reflectindo uma filosofia. Se tivesse que escrever uma declaração de
missão para uma universidade moderna e atenta às realidades de hoje e às tendências de
evolução futura, escreveria qualquer coisa como o que se segue. Como disse, não acrescenta
nada de substancial ao clássico trio ensino-investigação-serviços. Mas creio que reflecte uma
visão global e integradora. Pode ser só uma questão estética, mas a estética é um valor
universitário importante.
“A missão da universidade é:
1. Alimentar a sociedade do conhecimento, mediante: a) uma formação para um novo
mercado de trabalho em evolução, que atenda às novas necessidades de polivalência,
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capacidade de adaptação, compreensão da mudança, interdisciplinaridade,
organização flexível e formação de competências e aptidões; b) criação e socialização
da ciência, equilibrando os seus valores de conhecimento desinteressado e de
instrumento de progresso económico e social; c) educação ao longo da vida; d)
enriquecimento do tecido empresarial; e) promoção da competitividade nacional e
regional.
2. Humanizar a globalização, combater a exclusão e garantir a diversidade cultural,
mediante a educação para a cidadania, a consciência das desigualdades, a formação
de valores de solidariedade, e o desenvolvimento da atitude do respeito pela diferença.
3. Preservar e desenvolver a herança universal do espírito humano, mediante uma
formação cultural ampla, não limitada à educação útil, o desenvolvimento da mente
humana e da liberdade de pensamento, a formação de um espírito humanista situado
nas realidades científicas, filosóficas e éticas modernas, o estudo a todos os níveis das
Humanidades, e o desenvolvimento da apetência pela fruição ou pela prática das
artes”.
b) Promoção da competitividade a da qualidade
Para não falar dos EUA, a heterogeneidade de qualidade e imagem das universidades
europeias, até no mesmo país, é muito marcante. Não é necessário recorrer-se às avaliações
para se saber que há um número de universidades europeias que se destacam como
universidades de grande qualidade, não muito atrás das melhores americanas, e que estão
espalhadas entre um grande número de universidades medianas ou medíocres ou que, pelo
menos, não gozam da mesma fama de qualidade na opinião pública, mormente da opinião
académica. Oxford e Cambridge, as universidades de Paris, Lovaina e a Livre de Bruxelas,
Amesterdão e Leiden, Genebra e Zurique, Heidelberga e Munique, Lomonosov de Moscovo,
entre outras mais, são universidades de primeiro plano, muito à frente de outras universidades
dos seus países. Pelo contrário, para só falar de capitais europeias, quem é que se lembra das
universidades de Atenas, Viena, Berna, Helsínquia ou Dublin? A primeira conclusão a reter é
que a gama de qualidade ou, pelo menos, de prestígio público é muito larga e que, no mesmo
país, há universidades de qualidade muito díspar.
Isto significa que os sistemas de educação superior se acomodam sem grande sobressalto com
a ideia banal de que não é possível que tudo seja excelente, mas que é necessário que o
sistema permita o aparecimento de excepções da mais alta qualidade. Entre nós, para que uma
universidade estivesse entre as melhores da Europa, era preciso que estivessem todas, porque
nenhuma das universidades se destaca claramente da qualidade média. O sistema é muito
uniforme e não há competição entre as universidades. É esta a chave, porque, noutros países,
a excelência é, em grande parte, devida à competição pelos melhores professores e
investigadores, pelos melhores estudantes, pelos financiamentos. Infelizmente, é um pouco
um ciclo vicioso, porque a excelência já adquirida é um factor essencial dessa
competitividade. Quem fica para trás, cada vez mais dificilmente se aproxima do pelotão da
frente.
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Em Portugal, à primeira vista, uma das principais causas de uniformidade é a Lei da
Autonomia, que fixa um quadro rígido e espartilhante para a organização e governação das
universidades. Isto é redutor, porque, de facto, corresponde a razões culturais mais profundas.
Dá ideia de que as universidades parecem satisfeitas com esta situação e não me recordo de
alguma ter defendido, oficialmente (não falo das vozes individuais) a sua “emancipação”
estratégica. Acomodam-se com a lei e, mesmo na margem de liberdade que a lei permite, não
se atrevem, com honrosas excepções, a fugir a um quadro de equilíbrio e mimetismo entre as
universidades que, como acontece sempre nestes casos, nivela por baixo. O entusiasmo com
que as universidades defenderam a actual fórmula de financiamento, igualitária, é revelador.
Agora, começam a ter que se render à introdução de factores de qualidade no financiamento,
mas duvido da profundidade desta atitude, que talvez tenha muito a ver com as dificuldades
de financiamento per capita numa fase de retracção da procura.
É como o pelotão de ciclistas que se vigiam uns aos outros para evitar fugas e chegarem todos
à meta. Como referi, o funcionamento do CRUP parece-me ser um bom exemplo desta atitude
de neutralização e compromisso, em vez de ser um órgão motor de inovação e competição
entre as universidades, com emulação.
O outro grande factor da falta de competição é a uniformidade da carreira docente e da
política de pessoal. Não é possível haver diferenciações salariais que estimulem o
recrutamento dos mais capazes ou sistemas de futura progressão por mérito que os atraiam,
nem sequer esquemas eficazes para atracção de estrangeiros e de portugueses a trabalhar no
estrangeiro (subsídios de deslocação e de instalação, ajudas à inserção familiar). Da mesma
forma, não é possível haver competição por abertura de vagas de categorias superiores,
porque a proporção de vagas de professor catedrático e de associado está fixada
uniformemente para todas as universidades.
Parece-me que cabe aqui uma citação do já bem conhecido artigo de Athans [17]: “a situação
em Portugal caracteriza-se por demasiada igualdade e pouca promoção da excelência”.
Por tudo isto, parece-me que o requisito de promoção da competitividade e da qualidade
como fundamento da autonomia exige:
–

A flexibilização da lei da autonomia, permitindo às universidades definirem as suas
melhores formas de organização e gestão e até mesmo a sua figura jurídica (institutos
públicos, órgãos de administração autónoma, pessoas colectivas de utilidade pública
ou até quase-empresas públicas).

–

A transformação do CRUP num simples fórum de universidades, mas sem o actual
papel de interlocutor único entre o ministério e as universidades, que devem ter maior
facilidade de acesso directo ao ministério para busca de apoios a experiências
competitivas e inovadoras.

–

A possibilidade de competição no recrutamento dos melhores alunos, mediante
prémios, bolsas e facilidades de acção social escolar; e, principalmente, maior
intervenção de cada universidade na escolha dos alunos, até agora um processo
nacional que lhes escapa por completo.
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–

A competição para acesso a um fundo de desenvolvimento, por contratos-programa
(nomeadamente para novas experiências pedagógicas inovadoras, enquanto não
puderem ser cobertas pela fórmula) e para financiamento especial de programas de
doutoramento.

–

Maior liberdade de gestão de pessoal, no que respeita às tabelas salariais, aos sistemas
de progressão por mérito e à distribuição de vagas, em quadros de dotação global
(quadros circulares).

–

Em contrapartida, a elaboração obrigatória de códigos de boas práticas, em todos os
aspectos da actividade universitária, largamente publicitados como elemento
importante de informação da sociedade, bem como a obrigatoriedade de exercícios
regulares de “benchmarking” [18].

No entanto, devo admitir que fico com a suspeita de estar a escrever alguma coisa de
essencialmente retórica. É necessário que a autonomia permita a competição, mas suspeito
que, na realidade, não baste. Duvido de que, em Portugal, os mecanismos “espontâneos” de
emulação e competição sejam suficientes para promoverem uma reforma. Para mais, não há
pressões. O financiamento é por fórmula igualitária, a procura de estudantes é determinada
em grande parte pelo factor geográfico e não há qualquer informação sobre a qualidade.
c) Promoção da diversidade
A diversidade é hoje um factor de enriquecimento de qualquer sistema organizacional, seja de
serviço público, seja empresarial. A uniformidade e a rigidez têm-se mostrado adversas à
capacidade de inovação e de resposta a desafios sociais e de mercado em rápida evolução.
“A diversidade é particularmente relevante no caso do ensino superior, face à grande
complexidade dos desafios que se lhe colocam e à multiplicidade de solicitações que lhe
são postas, a começar pela heterogeneidade crescente da população que a procura. A
diversidade aumenta o leque de escolhas, ajusta-se à evolução rápida das exigências do
mercado do trabalho, cria condições para experiências inovadoras e estimula a procura
de padrões de excelência próprios de cada universidade. Não há duas situações iguais
nas universidades. Variam na composição do seu corpo docente, variam na sua cultura
institucional histórica, variam na sua vocação, mais nacional ou mais regional, variam
conforme o peso relativo dos interesses mais académicos e científicos ou da vocação
mais tecnológica e imediatamente profissionalizante. A autonomia, permitindo às
universidades organizarem-se da melhor forma para corresponderem a esses diferentes
condicionalismos, é a forma de respeitar essa diversidade.
Anote-se, todavia, que a diversidade, de que hoje se fala muito, é um conceito com
alguma ambiguidade. Pode-se pensar em diversidade institucional, como a que temos
com os nossos subsistemas. É importante, mas não basta e até pode ter efeitos
contraproducentes se os subsistemas se encerrarem em compartimentos estanques.
Pode-se pensar apenas em diversidade de ofertas educativas, em multiplicidade de
cursos, mas, neste caso, o conceito até pode ser perverso, como vimos, porque, neste
sentido, a nossa diversidade é claramente excessiva. Quando falo de diversidade, estou a
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pensar mais em experiências de qualidade e inovadoras, em conquista de novos nichos
de mercado, em aspectos diferenciados de políticas de qualidade, em diversidade na
oferta de tipos diferentes de perfil de formação (o que não quer dizer mais cursos, mas
sim diferentes), de ligações sociais, em configurações institucionais” [19].
A questão da diversidade é muito vasta e, no caso da universidade, leva obrigatoriamente à
discussão da diversidade programática, que referi muito brevemente a propósito da regulação.
Escapa ao âmbito deste trabalho. Vejamos antes outros aspectos da diversidade que um
sistema autonómico eficaz deve garantir.
i. Diversidade tipológica
É preciso definir o termo, que julgo novo. Refiro-me à dualidade de tipos e natureza de ensino
superior, o ensino universitário, por um lado, de forte pendor científico, e, por outro, o ensino
profissionalizante, hoje normalmente designado na literatura como “vocational education and
training” (VET). Este tipo de diversidade, que reina na Europa – embora correspondendo a
situações muito diversas – diz respeito à dualidade de sistemas, nos chamados sistemas
binários, como o nosso, e à dualidade de perfis institucionais. Daí ser designada
habitualmente como diversidade sistemática ou diversidade institucional.
É evidente que há muito artificialismo na transposição do conceito de diversidade tipológica
para o de diversidade institucional. Cursos obviamente profissionalizantes como direito e
medicina estão na própria origem medieval da universidade e outros, como economia,
engenharia, farmácia ou arquitectura há muito que ganharam estatuto de cursos tipicamente
universitários. E, por toda a parte, depois do pós-guerra, as universidades começaram a
oferecer uma larga gama de outros cursos imediatamente profissionalizantes.
O nosso ensino politécnico foi programado no início dos anos 70 e tornou-se mais necessário
pela explosão da procura do ensino superior, a seguir à revolução, à qual a universidade não
conseguia dar resposta. Foi a época da grande massificação do ensino superior, que fez entrar
em jogo novos factores de desafio ao sistema: heterogeneidade da população estudantil (no
que se refere às competências adquiridas, às expectativas de trabalho, ao “background”
cultural); falta de alteração de métodos e percursos formativos, com consequências no
insucesso escolar; assimetria territorial da oferta; carência de recursos humanos,
infraestruturais e financeiros; reivindicações regionais para a instalação de novos
estabelecimentos de ensino superior.
Na intenção, o nosso sistema binário, de universidades e politécnicos, parecia claro, embora a
própria Lei de Bases do Sistema Educativo não prime pela clareza na distinção dos dois tipos
de ensino. Na prática, o que se previa para o ensino politécnico tinha quatro características
fundamentais: 1. ensino mais curto, de três anos, conduzindo a um grau específico, o
bacharelato; 2. ensino muito orientado para a prática, com objectivos de aquisição de “saber
fazer” e com um componente científico menos relevante do que o ensino universitário; 3. em
consequência, menor exigência de actividade de investigação mas mais peso às relações com
as actividades práticas profissionais; 4. também em consequência – e este é um dado
fundamental – menor exigência nas qualificações para a carreira docente.
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Concordando com esta ideia geral, tenho-me sempre manifestado como defensor do nosso
sistema binário. Alguma reflexão sobre a realidade nacional e internacional fazem-me agora
precisar melhor a minha posição: concordo com a dualidade a que chamei tipológica, tenho
em aberto a minha opinião em relação à dualidade institucional. Penso que é assunto que,
pessoalmente, me vai exigir muita reflexão, estudo das tendências internacionais e análise de
opiniões que começam a aparecer em bom número. E isto porque a realidade tem subvertido o
que para mim é a clareza do que chamei diversidade tipológica.
A principal diversidade que justifica o politécnico é a de missão e programática. O mercado
de emprego precisa de jovens com sólida preparação científica, de banda larga, com novas
competências transversais e atitudes modernas, com capacidade de conceptualizar projectos e
de liderar e promover a integração de equipas. É o que se pede hoje à formação universitária.
Mas precisa também de pessoas com saber fazer, com sentido prático e empreendedor, com
enraizamento no tecido económico-social e com grande capacidade de adaptação permanente
à evolução tecnológica. É isto que se pede ao politécnico. Em resumo, o politécnico dá
aptidão para trabalho prático e específico e para adaptação rápida a tarefas concretas,
enquanto que a universidade forma aptidões mais ao nível da concepção, organização e
gestão.
A outra característica essencial da formação politécnica, decorrente disto, deve ser a grande
articulação da formação com a actividade profissional, incluindo a formação em ambiente de
trabalho. Por isto, a organização curricular dos cursos deve permitir um trânsito fácil entre o
ensino e a prática, nos dois sentidos, incluindo a formação de tipo sanduíche, em fases
sucessivas de ensino e de actividade profissional, seja ensino tradicional sejam as novas
formas de ensino à distância e de aprendizagem ao longo da vida. O mesmo se deve dizer para
os docentes, cuja carreira deve ser determinada por elementos curriculares importantes de
actividade profissional e intervalada frequentemente por essa actividade. Uma última
consequência seria a necessidade de maior investigação nos politécnicos, mas, pela sua
natureza, principalmente investigação aplicada e desenvolvimento tecnológico,
desejavelmente em parceria com as empresas ou os outros agentes empregadores.
Entretanto, a prática tem subvertido consideravelmente esta concepção dos dois tipos de
ensino, principalmente no que diz respeito à situação institucional. O primeiro vício é o do
“academic drift”, em que o politécnico tenta imitar as universidades, com perda da sua própria
identidade, geralmente por razões psicológicas e de auto-estima, pelo desejo de aquisição do
prestígio social do estatuto de universitário, não pela preocupação de melhor qualidade na
oferta de cursos bem adaptados ao mercado de trabalho. Da mesma forma, as universidades
tendem a incorrer no inverso “vocational drift”, para procurarem no mercado
profissionalizante novos recursos financeiros. Isto tem desbotado a fronteira entre os dois
tipos de ensino.
A consequência mais manifesta, entre nós, destes erros foi a confusão gerada no sistema
quando os politécnicos passaram a conferir o grau de licenciatura. Hoje, temos no nosso
ensino politécnico para cima de 500 licenciaturas e só 19 cursos de bacharelato. Não falo do
grande número de licenciaturas bietápicas porque muitas fontes me dizem que a maioria dos
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alunos não se fica no bacharelato e prossegue, com mais um ano de estudos, para a
licenciatura.
Em áreas que conheço bem, procurei comparar os currículos dos anteriores bacharelatos e das
actuais licenciaturas. O que se vê frequentemente é uma simples adição sem critério de novas
disciplinas, para aumentar em mais um o número de anos de estudo, e, frequentemente, com
distorção total do que era antes a coerência do curso de bacharelato.
A jogar a favor desta confusão, vem o processo de Bolonha. Ele ainda não conseguiu lidar
bem com a dualidade entre sistema universitário e sistema não-universitário. O processo de
Bolonha não afecta, em princípio, a natureza unitária ou binária do sistema de ensino
superior, mas a ênfase na empregabilidade do primeiro grau conduz à introdução importante
de factores de empregabilidade no ensino universitário, factores estes tipicamente
característicos do ensino profissionalizante. Por outro lado, quando os países estão a proceder
às suas reformas de ensino decorrentes do processo de Bolonha, corre-se o risco de integração
dos dois subsistemas.
Concluindo, sou claramente a favor dos dois tipos de ensino mas não deduzo disso a sua
compartimentação institucional. Não há razão para uma compartimentação institucional
estanque, como a consagrada na nossa legislação (Lei de organização e ordenamento do
ensino superior – Lei nº 26/2000, de 23 de Agosto – e Lei do Regime Jurídico do
Desenvolvimento e da Qualidade do Ensino Superior – Lei nº 1/2003, de 6 de Janeiro).
distinguindo rigidamente as organizações do ensino universitário e do ensino politécnico e
não prevendo a possibilidade de coexistência de unidades de ambos os subsistemas na mesma
instituição. Estabelecem, de forma fechada, que o ensino universitário é ministrado em
universidades e que o ensino politécnico é ministrado em institutos politécnicos ou em escolas
não integradas, não permitindo que também o possa ser em escolas politécnicas integradas em
universidades.
“Há um campo larguíssimo para colaboração entre os dois subsistemas. Começa logo
pela formação dos docentes do politécnico, que não podem obter nos seus institutos os
graus académicos necessários à progressão na sua carreira. Depois, pela colaboração
docente. Assim como os professores universitários podem ensinar um certo número de
horas noutras universidades, deviam poder fazê-lo também no politécnico. E também,
por exemplo, apesar da formação politécnica ser principalmente técnica, lucraria com
pequenos complementos de ensino de índole científica (estágios curtos, participação em
projectos de investigação) facultados pelas universidades. Também não consta que haja
esquemas contratados entre universidades e politécnicos para permitir facilmente, quase
automaticamente, a progressão para a licenciatura na universidade dos bacharéis
formados pelo politécnico” [20].
A coexistência de faculdades e de escolas politécnicas na universidade seria um factor de
enriquecimento na diversidade, de diálogo de perspectivas formativas distintas mas
complementares e de estímulo à valorização técnica e profissional dos docentes das escolas
politécnicas. Contribuiria também para a valorização social das profissões a que
correspondem as saídas curriculares das escolas politécnicas. Um exemplo elucidativo é o da
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área da saúde. Parece-me óbvio e lógico o interesse de uma universidade com uma faculdade
de medicina dispor também de uma escola politécnica de enfermagem e de tecnologias de
diagnóstico e terapêutica.
Ao inverso, não me repugna que institutos politécnicos possam incluir escolas de ensino
universitário, com três condições: 1. que essas escolas sejam avaliadas e acreditadas como
reunindo as condições para um ensino universitário; 2. que tenham uma actividade científica
de qualidade; 3. que o seu pessoal docente seja recrutado segundo a carreira docente
universitária.
Em conclusão, defendendo a diferença das duas tipologias de ensino, entendo que eles podem
coexistir na mesma instituição. Temos os casos históricos das Universidades do Algarve e de
Aveiro, que incluem escolas politécnicas e, agora, a Universidade dos Açores. A lei da
autonomia devia consagrar esta pluralidade sistemática, enriquecedora da diversidade de
ofertas educativas.
ii. Universidades de ciência e de ensino
Esta é uma discussão recente, mesmo em termos internacionais, e lançada principalmente nos
EUA. O paradigma bem conhecido da excelência nos EUA é o das universidades de ciência.
As grandes universidades americanas ensinam em decorrência da sua excelente prática
científica. Pode-se dizer que, sem prejuízo da preocupação com a qualidade do ensino, a
principal identidade da universidade é a investigação. Por isto, caracteristicamente, recrutam o
seu pessoal muito mais pelo seu valor científico, têm um número de estudantes de pósgraduação sensivelmente igual aos de graduação, têm muito baixas cargas docentes e, por
isto, um grande número de professores, na maior parte do tempo dedicados à investigação, e,
finalmente, vão buscar à investigação parte significativa dos seus fundos.
Entretanto, algumas universidades tentaram fugir a este paradigma e apresentarem-se como
universidades de excelência no seu ensino de graduação, sem preocupações com a qualidade
da sua investigação e esquecendo o ensino de pós-graduação, altamente dependente da
qualidade científica. No mercado do emprego, a um nível imediatamente inferior ao das
grandes, têm tido sucesso e o exemplo mais notório é o da California State University (CSU).
Começa a germinar entre nós a tese de que é utópico e é um desperdício pretender-se que
todas as nossas universidades pratiquem investigação. Até se invoca a defesa da diversidade,
argumentando-se que algumas poucas universidades devem ser universidades de investigação
e as restantes universidades de ensino. Isto até agradaria a muitos: à auto-estima dos nossos
bons investigadores, à desculpabilização e justificação social dos muitos que não fazem
investigação e até ao lobby da passagem dos politécnicos a universidades, que seria facilitada
por ficarem nessa figura de universidades de ensino. É uma discussão em que se misturam
realidades diferentes e conceitos mal definidos.
Argumenta-se que, mesmo nos EUA, as universidades de ciência representam apenas 3% das
universidades. Portanto, em Portugal deve haver, quando muito, uma universidade de
investigação, as outras serão “de ensino”. Mas essa percentagem é calculada sobre um
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número muito grande de instituições “universitárias”, que incluem os colégios comunitários,
instituições típicas de ensino politécnico, curto e prático. E a esmagadora maioria das
universidades americanas, bem como as europeias com excepção de Ox-Bridge, ocupam a
larga zona intermédia entre um e outro extremo.
No entanto, nos EUA, para além dos “colleges” de que não vale mais a pena falar, para não
confundir, ser universidade de ensino é uma opção estratégica muito invulgar e com altos
padrões de ensino, como na CSU. Para as outras, a tendência é esforçarem-se por mais e
melhor ciência. As nossas universidades só numa perspectiva miserabilista e provinciana é
que se podem desculpar com uma recém-inventada moda de universidades de ensino.
Para se ensinar ciência, é preciso sabê-la de experiência, conhecer os seus limites, ter
adquirido a capacidade analítica e o rigor critico da prática de investigação. Mais ainda nos
tempos de hoje, em que ênfase posta nas formações de banda larga – e até o encurtamento dos
cursos, no sentido de Bolonha – exigem uma muito maior perspectiva da relevância científica
do conhecimento e maior critica da informação. É por isto que, no caso americano, mesmo
nas instituições que não fazem investigação, os seus professores fizeram-na e são todos
doutorados.
Por tudo isto, considero perigosa a tese nascente de que se devem concentrar numa ou duas
universidades os recursos humanos e materiais para a investigação, ficando as outras como
“universidades de ensino”, uma espécie de super-liceus. Isto não quer dizer que eu defenda a
uniformização. Pelo contrário, como neste texto, tenho sempre defendido a competição, que é
o maior factor de diversidade. Por isto, como decerto já se passa hoje mas está escondido pela
ausência de verdadeira avaliação, haverá melhores e piores universidades, com melhor ou pior
investigação. Talvez alguma até praticamente sem investigação, por falta de competitividade
na procura de financiamento e, por isto, penalizada na avaliação, no financiamento geral e na
procura pelos alunos.
Como disse, a tradição europeia, que se tem mantido resistente a esta tendência de dualidade
entre “universidades de ciência” e “universidades de ensino” é a do conceito de qualidade
integrando as duas componentes, pedagógica e científica. No entanto, não enjeito a hipótese
de uma universidade portuguesa se declarar assumidamente como “universidade de ensino”.
Na prática, é o que acontece com a maioria das universidades privadas. Não sendo uma
universidade para onde gostasse de enviar um filho, acho que a autonomia deve possibilitar
esta escolha. A avaliação e a procura ditarão se ela é correcta.
Já tenho muito mais fortes dúvidas se alguma universidade portuguesa tem estatuto real de
“universidade de ciência” ou se pode ter pretensões a vir a tê-lo em tempo curto. Não refuto o
interesse de uma universidade de investigação em Portugal, duvido é da sua viabilidade. Bem
gostaria, como exemplo referencial para as outras, como promotora da emulação competitiva;
nunca tendo como contrapartida o esvaziamento e ainda pior qualidade das outras.
Escreve um comentador do meu blogue:
“Recentemente alguém me dizia que a distinção a priori entre Instituições do Ensino
Superior em escolas vocacionadas para o ensino e escolas vocacionadas para a
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investigação é um conceito pouco operacional. O que propunha, em contrapartida, era a
distinção entre escolas que reúnem as condições para leccionar cursos de pós-graduação
de qualidade e aquelas que não as possuem (referia-se unicamente a doutoramentos).
Parece-me que esta é uma ideia que merece ser explorada. Em Portugal parte-se do
princípio de que todas as universidades têm que conceder doutoramentos nas suas áreas
científicas. Mas isto não faz sentido porque nem todas conseguem reunir a massa crítica
de investigadores e os meios necessários para conceder doutoramentos de qualidade. À
semelhança do que acontece com os centros de investigação não se poderia organizar
um concurso, com avaliadores internacionais, para a atribuição de uma autorização
periodicamente renovável para conceder o grau de doutor? Isto não impede que todos os
professores do ensino universitário não tenham que ser doutorados e que possam e
devam colaborar em centros de investigação de outras faculdades”.
E diz outro, PJ, ainda sobre a clarificação dos requisitos de ensino de pós-graduação:
“Quem sou eu, Cassandra, para saber como se poderia implementar um sistema como
aquele que referi? Mesmo assim arriscaria duas ou três ideias. A primeira é que, à
partida, e no quadro das transformações anunciadas por Bolonha, as instituições
universitárias estariam apetrechadas para conceder os graus de licenciado e mestre ou
outras designações equivalentes. No que respeita ao doutoramento cada faculdade ou
escola poderia propor-se atribuir o grau de doutor em função de um conjunto de
exigências exigidas a priori e que poderiam não ser as mesmas para todas as áreas do
conhecimento (laboratórios, número de professores doutorados, o seu CV, apoio
administrativo, etc.). Tal como acontece com a candidatura para a abertura de centros de
investigação à FCT. Essa candidatura deveria ser objecto de avaliação externa e, caso
fosse aceite, válida por um determinado período de tempo. Isto implicaria que, por
exemplo, uma Faculdade de Letras poderia ser autorizada a atribuir o grau de doutor em
História Medieval, Sociologia, Arqueologia, Literatura Inglesa, mas não
necessariamente em Geografia, Estudos Europeus ou Literatura Francesa (os exemplos
são puramente fictícios e podem ser absurdos nas suas designações). Este esquema
poderia fazer com que deixasse de fazer sentido a distinção a priori entre faculdades
orientadas para o ensino e faculdades orientadas para a investigação. Cada faculdade
deveria saber identificar os seus pontos fortes e fracos em função do seu plano
estratégico. Por outro lado, isto faria com que existisse uma competição entre
Departamentos dentro da mesma Faculdade”.
Outro ainda:
“Quanto ao modelo que mencionei, de propor a candidatura à atribuição do grau de
doutor ao invés de se pensar que ele deve ser automaticamente concedido, é evidente
que ele deve ser acompanhado por outro tipo de mudanças. Por exemplo, um dos
factores de valorização dessa candidatura poderia muito bem ser o grau de
internacionalização que um determinado departamento atingiu ou se propõe atingir.
Uma outra possibilidade bem poderia ser a autorização de contratar docentes com
elevado nível científico, por um período de tempo renovável e relativamente alargado,
preferencialmente doutorados noutras universidades que não aquelas em que se
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propõem leccionar e/ou investigar. Se os Departamentos ou escolas universitárias
tivessem que competir para lhes ser concedida autorização para atribuir o doutoramento
talvez começasse a germinar um certo espírito estratégico, ao nível de cada faculdade e
departamento, que visasse responder a um ambiente mais competitivo”.
Como ainda não tenho ideias estabelecidas sobre esta discussão muito recente, e duvido que
alguém tenha, esta é, para mim, uma questão em aberto. Mas abertura quer dizer que não deve
haver entraves legais à experiência. Se uma universidade pública se quiser assumir como
“universidade de ensino”, desde que com qualidade, que se permita essa experiência e só
depois se tirem conclusões generalizantes.
d) Capacidade de gerar pensamento estratégico
Passados três anos, penso que continua actual o que escrevi: “Porque é que, então,
aparentemente nada se passa e tudo continua como está, embora com uma ou outra pequena
mudança? Porque é que as opiniões individuais, mesmo que de muitos, não se traduzem em
reformas significativas? Penso que o factor central que explica isto é que, em geral, as
universidades não têm pensamento estratégico e estão desprovidas de meios para o
elaborarem. Penso que o seu problema crucial é a falta de um mecanismo central gerador de
políticas e estratégias, com consequente liderança, ainda que obrigatoriamente em
compromisso com a descentralização e participação na decisão que é uma característica
obrigatória da vida universitária.
(...) “Strategic management”, ou governo estratégico, comporta um contínuo indissociável de
conteúdos. Começa pela definição de políticas institucionais, após a identificação dos desafios
e dos factores de mudança, a sua difusão por toda a organização e um debate sobre as
orientações do futuro. A seguir, passa pela tradução das políticas em estratégias operacionais,
em que se faz o levantamento das constrições internas e externas e dos meios disponíveis e
necessários, em que se adoptam as soluções e processos para ultrapassar essas constrições, em
que se definem as prioridades e se lhes dá hierarquia. Depois, muito frequentemente, passa
por reformas institucionais, reformas de estruturas, de normas e de processos de
funcionamento. Acaba, por fim, na direcção, que leva à prática a estratégia e conduz toda a
acção descentralizada, imprimindo-lhe coerência e traduzindo a diversidade em coesão
institucional.
Uma instituição complexa como é uma universidade e, dentro dela, uma faculdade – mas
afinal qualquer instituição moderna, seja uma empresa, seja uma instituição cultural, seja uma
fundação – tem que ter políticas, tem que ter estratégias, tem que ter direcção eficaz. Qualquer
delas está muito frequentemente ausente das universidades portuguesas, mas mais
flagrantemente das suas unidades. Se não as tiver, a instituição anda ao sabor das estratégias
particulares ditadas pelos interesses fragmentários de indivíduos ou grupos. Se não as tiver,
ela não é capaz de uma acção adaptativa e proactiva pronta e eficaz, respondendo e mesmo
antecipando as pressões externas” [21].
A distinção entre estratégia e gestão até tem hoje reflexos na organização. No modelo cada
vez mais adoptado pelas grandes empresas, até em Portugal (PT, BPI, TAP, CGD, EDP e
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Galp), os accionistas elegem um conselho de administração, com o seu presidente (o
“chairman” da empresa), conselho esse não executivo mas com os maiores poderes de
definição estratégica e de adopção das principais políticas de desenvolvimento empresarial. O
principal agente executivo é o “chief executive officer”, CEO, que responde também perante
os accionistas mas, em primeira instância, perante o “chairman” e o “board”.
A falta de pensamento estratégico está na raiz da dificuldade das universidades em darem
respostas aos desafios, quando elas são hoje das instituições mais pressionadas pela mudança
da situação envolvente, económica e social. Sem uma estratégia clara, não há políticas
eficazes de resposta proactiva aos problemas. A crise financeira agrava-se e não se vê uma
resposta das universidades que não seja aproveitar ao máximo o valor das propinas. Bolonha
traz uma revolução e as universidades só lentamente se vão preparando, com uns colóquios
sem grande eficácia prática e de alcance limitado. Até posso contar, anedoticamente, o caso
de um presidente do conselho científico de uma das nossas maiores faculdades que dizia,
ainda não há muito tempo, que a faculdade não tinha que se preocupar com Bolonha porque o
ministério é que diria o que fazer.
É também da falta de pensamento estratégico que vem a atitude rotineira, com o défice de
eficiência de gestão das universidades. Ele parece indiscutível, principalmente se
compararmos as universidades com outras organizações modernas, empresas ou fundações e
deriva de alguns factores fundamentais: da rede imbricada de órgãos colectivos de dimensão
inadequada, com numerosa representação dos vários corpos universitários e sem base
obrigatória de competência; da colegialidade de órgãos que, pela sua natureza, deviam ser
unipessoais; das limitações impostas aos órgãos unipessoais, quando existem, pelos sistemas
de eleição e controlo; e da complexidade e falta de funcionalidade dos mecanismos de
participação na tomada de decisão.
Onde estão na universidade, as competências típicas do conselho de administração de
qualquer empresa? Quem decide da missão e imagem institucional? Quem faz a análise dos
desafios, das janelas de oportunidade e das constrições internas e externas? Quem elabora as
políticas específicas, neste caso de ensino, de investigação, de serviços à comunidade, de
pessoal? Quem estabelece as prioridades? Quem define as estratégias? Quem acompanha e
controla a acção dos executivos?
Se a autonomia é para se manter este estado de coisas, então não é merecida. Por si só, a lei
não o modifica, mas é preciso que a autonomia seja concebida de forma a criar incentivos a
que as universidades a usem como forma de livremente, mas obrigatoriamente, definirem a
sua estratégia e adoptarem, de acordo com ela, politicas de resposta aos desafios.
e) Promoção da inserção social
Indiscutivelmente, este é um aspecto da vida universitária que a autonomia deve facilitar ao
máximo. Dou-lhe este título porque é abrangente e traduz melhor a missão da universidade,
em vez do redutor “relações com as empresas”, tão vulgarmente utilizado.
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“As universidades foram sempre beneficiadas pela sociedade e pelos poderes com uma atitude
de respeito, que advém em boa parte da consciência do seu papel no desenvolvimento
humano e social. Em troca, devem manter-se sempre atentas a ir ao encontro da necessidade
da sociedade de acomodar e dar resposta a mudanças cada vez mais radicais. Por isto, a
autonomia não pode ser um simples privilégio, antes uma garantia para que a universidade
possa assumir plenamente as suas responsabilidades societais” [22].
Mas, apesar de se querer ver o problema em maior panorâmica, não se pode fugir ao aspecto
central das relações com as empresas, incluindo, obviamente, as empresas públicas mas
também os institutos públicos compradores e aplicadores imediatos de conhecimento e
tecnologia – transportes, saúde, obras públicas, etc.. Como estamos a falar de autonomia, tudo
o que se pode dizer é que o regime autonómico deve permitir ao máximo e premiar essas
relações, mas não pode resolver todos os problemas. Aliás, a questão das relações entre as
universidades e das empresas parece-me das mais difíceis na actual politica universitária. Pelo
menos, é das que me despertam mais incertezas e preocupações, em boa parte porque só tenho
uma visão unilateral do problema. É certo que há muitos documentos escritos do lado das
empresas, mas de situações reais, como a americana ou a japonesa, que parecem ter pouco a
ver com a realidade portuguesa. Era útil ver um empresário português, localizado no meio,
discorrer sobre isto com a profundidade e qualidade de muitos daqueles textos estrangeiros.
As relações das universidades com as empresas podem ser muito diversas. Em muitos casos,
ficam-se por actividades de pouco valor acrescentado, como consultoria, análise de qualidade,
endogenização e aperfeiçoamento de métodos e outras. Realisticamente, entre nós, ainda é
importante este contributo que as universidades podem prestar, porque o salto para a nova
economia e para a inovação é demasiadamente grande. Fazer as empresas imitar bem já é
bom, mas mesmo isto já requer muito saber fazer. O que não significa que nos contentemos
com esta situação rudimentar. De parte a parte, empresas e universidade, tem que se caminhar
rapidamente para o que é decisivo e que é a inovação e o aumento da competitividade na nova
economia e numa perspectiva de empreendedorismo. Mas anote-se que, a meu ver, as
universidades não têm por preocupação o aumento de competitividade das empresas,
propriamente ditas, salvo obrigações contratuais. A preocupação das universidades deve ser a
da competitividade global, como país, embora, obviamente, não se possa separar
completamente uma coisa da outra.
Um indicador positivo é que, no fim de 2000, a Agência de Inovação estava a financiar 175
projectos, envolvendo 276 participações de unidades de investigação e 253 de empresas, das
quais, anteriormente, só 47 tinham actividade própria de investigação. No entanto, em geral, a
situação é insatisfatória, como se vê pelo insucesso de bastantes outras experiências de
associação universidade-empresas. Nesta situação de divórcio entre a universidade e o mundo
económico (mas, importantíssimo, sem que o contrário ponha em risco as missões tradicionais
da universidade!) radica, em grande parte, a situação de estarmos sempre entre o 13º e o 15º
lugar da União Europeia (a 15) no que respeita à qualificação da mão de obra, à percentagem
de emprego na indústria de alta tecnologia ou ao esforço de investigação nas empresas.
Sobre a relação entre a universidade e as empresas, a ideia feita – e realista – é a de que as
empresas não se interessam pela inovação e não têm uma estratégia de longo prazo, que há
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falta de empresários com cultura de inovação, com capacidade de provocar e aproveitar a
investigação e com o gosto do investimento de capital de risco. As empresas têm défices de
capacidade de pedido, quantas vezes até incapacidade de organizar um caderno de encargos e
carecem de empresários esclarecidos e empreendedores, com um mínimo de formação
científica que lhes permita compreender razoavelmente o discurso científico dos
universitários. Inversamente, as empresas queixam-se de que os universitários são teóricos
desligados das realidades e do mercado e desinteressados da vida económica. Os
universitários têm falta de espírito de marketing, de compreensão das situações reais e de
linguagem própria para tratar com as empresas. Estas percepções dificultam o diálogo e a
criação de um clima de confiança mútua, mas correspondem à realidade.
Mas, apesar de o actual divórcio não ser irreversível, é preciso ter em conta que há factores de
base, essenciais em cada um dos sectores, que dificultam as relações, mesmo nos sistemas
mais desenvolvidos sob este aspecto:
a) as empresas têm uma perspectiva de curto prazo, enquanto que a da universidade é a longo
prazo. Pela mesma razão, as empresas estão sempre obrigadas à antecipação, o que não
acontece com as universidades, marcadamente inertes.
b) o conhecimento na universidade é geral e difuso, enquanto que nas empresas ele é local e
orientado. Dito de outra forma, o conhecimento universitário é um saber colectivo e imóvel,
contra o carácter de individualidade e mobilidade do saber empresarial. Podendo isto parecer
só teórico, pode dificultar na prática a transferência de conhecimento de um para o outro
sector.
c) a empresa é responsável perante os seus accionistas, que tipicamente estão muito mais
interessados nos seus rendimentos imediatos e que nem sempre é fácil convencer da razão de
investimentos de investigação envolvendo universidades que nem sequer têm a mesma
mentalidade do negócio.
d) a universidade tem uma lógica individual e a empresa tem uma lógica de equipa. Na
indústria, o indivíduo dilui-se num aparelho que só tem por objectivo os da empresa. Na
universidade, os seus membros praticam o individualismo, cultivam a liberdade académica e o
sistema de recompensas é personalizado, mais dirigido ao indivíduo que à equipa.
e) são bem conhecidas as tensões na comunidade académica por aspectos essenciais da
investigação contratada, como sejam a confidencialidade, a impossibilidade de publicação e,
logo, o prejuízo curricular e de carreira, o controlo do desenvolvimento da investigação, a
obediência a prazos estritos, a consideração do factor custo no processo, etc.
Por tudo isto, a relação entre a universidade e a empresa tem que ser vista com cuidado. Ela é
necessária, é um instrumento de uma missão importante da universidade – a contribuição para
o desenvolvimento económico, para a inovação e para o aumento da competitividade – mas
não pode pôr em risco a qualidade do cumprimento das outras missões da universidade nem
desviar consideravelmente os professores e investigadores do seu trabalho académico típico.
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As relações entre as universidades e as empresas em Portugal, salvo raras excepções, são
arcaicas e amadorísticas, envolvendo muitas vezes empresas tradicionais e de fraca tecnologia
e, também frequentemente, contributos universitários muito abaixo do seu potencial
científico. Só faz sentido uma politica de relações empresariais mais avançada e tendo por
critério fundamental a inovação.
A questão actual da inovação e da competitividade passa pelo empreendedorismo. Ele é tão
marcante hoje na relação da universidade com o mundo empresarial que muitas
universidades, mais do que lidarem com empresas empreendedoras, são elas próprias também
empreendedoras (“entrepreneurial universities”).
O empreendedorismo coloca vários desafios à universidade. Em primeiro lugar, desafia a
missão e a lógica tradicional das universidades, desafio que, no extremo, leva as
universidades a serem elas próprias empreendedoras, mas com riscos evidentes para as suas
missões tradicionais e para a sua função humboldtiana de centros desinteressados de saber e
de cultura, sem sujeição a interesses utilitaristas. Em segundo lugar, o alinhamento do pessoal
universitário com o empreendedorismo é difícil, pelas características essenciais da cultura
académica. Finalmente, dadas as dificuldades da transferência de conhecimento e por a
aplicação desse conhecimento ter um forte componente regional, são as universidades mais
inseridas num contexto regional (é o caso do nosso exemplo de empreendedorismo da
Universidade de Aveiro) que mais facilmente podem dar resposta aos novos desafios do
empreendedorismo.
O que significa então uma universidade empreendedora? Novamente, podemos falar de níveis
diferentes. Mais rudimentarmente, como serão provavelmente, em primeira fase, os exemplos
portugueses, isto significa que a interacção da universidade com o meio segue critérios de
empreendedorismo, sem que isto afecte o carácter tradicional e as missões da universidade. É
afinal o que discutimos atrás, no sentido de as relações entre a universidade e as empresas
terem “valor acrescentado” e se basearem na inovação. Mesmo a este nível, é importante
defender a actividade académica das pressões utilitaristas em exagero, ao mesmo tempo que
as novas relações empreendedoras se façam com a lógica, mentalidade e processos que lhe
são próprias. É por isto que as universidades devem criar (como na Universidade de Aveiro)
empresas de interface e de incubação com pessoal próprio, de mentalidade empresarial, à
margem da investigação académica, embora socorrendo-se dela. É perigoso, porque lesivo das
outras missões da universidade, além de ser ineficaz, que as relações com as empresas se
baseiem nas estruturas académicas convencionais. Mais ineficazmente ainda quando essas
relações se fazem sob formas inadequadas e desinseridas da realidade empresarial, como as
míticas fundações universitárias, produto típico da fantasia académica dos universitários.
A um segundo nível, a universidade empreendedora caracteriza-se por o seu pessoal e
estudantes serem eles próprios empreendedores e treinados para tal e por a universidade criar
as suas próprias empresas ou facilitar a sua criação pelo seu pessoal, para incorporação
empreendedora da sua investigação, em sociedade com outras ou com fornecedores de capital
de risco. A atitude empreendedora permeia a universidade, dos professores aos estudantes,
como um estado de espírito e uma forma de ver a ciência e a sociedade.
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Finalmente, no grau mais alto, é a própria universidade, como organização, que se torna
empresarial e empreendedora, nos valores do seu ensino e investigação, nas suas práticas, na
sua governação, gestão e políticas. Mas, no nosso ambiente cultural universitário, é melhor
nem sequer desenvolver esta questão que, aliás, não me parece sequer pertinente na nossa
situação.
Com tudo isto, falta espaço para os outros aspectos da inserção social das universidades, mas
eles parecem-me óbvios, desde a emissão de opinião racional e isenta sobre as grandes
questões nacionais, à participação individual e institucional dos académicos na actividade
cultural, à informação científica de base necessária a uma decisão esclarecida dos cidadãos
sobre questões inquinadas de preconceitos ideológicos – de que são bom exemplo a ética
médica e a defesa do ambiente –, e tanto mais. São também as actividades próprias das boas
universidades: o grupo de teatro e a orquestra da universidade, os cursos de verão ou os
cursos nocturnos para não estudantes, o ensino à distância, a aprendizagem ao longo da vida,
a possibilidade de frequência de cursos por não estudantes regulares, até o canal de TV cabo,
etc.. É claro que qualquer lei da autonomia permite isto, mas não basta. É preciso que
incentive e que premeie.
f) Capacidade de garantir o compromisso entre liderança e participação
Falámos atrás da necessidade de pensamento estratégico, de que deriva a definição de
politicas e a capacidade para as executar com firmeza. Daí a importância que hoje se dá, em
qualquer organização, à liderança. Um dirigente é um “fazedor” determinado, entusiasta e
determinado, com visão larga, não pode ser um burocrata rotineiro ou um simples “primum
inter pares”. A visão universitária tradicional põe isto em confronto com os valores da “gestão
democrática” e considera que é coisa de empresas, nada adequada à realidade excepcional das
universidades. É outro mito que não se vê bem discutido, o da diferença radical entre
universidades e empresas. É claro que as há, mas os universitários desconhecem quase
totalmente a revolução que se está a dar nas teorias organizacionais, com benefícios para as
empresas mais inovadoras. Não são as universidades que se têm que aproximar das empresas
convencionais. São as empresas modernas que estão a adoptar práticas de envolvimento
colectivo na decisão que se aproximam do melhor que pode ter o espírito de comunidade das
universidades.
Isto não significa, obviamente, que este novo espírito empresarial dilua o poder. Aqui é que
está a diferença para as universidades, que têm medo do poder, mesmo do poder interno. A
reacção típica de cada um em relação a um candidato a um lugar de direcção é perguntar-se
em que é que ele vai mexer com os seus interesses pessoais. O poder acaba frequentemente
por ser exercido por professores impreparados, desconhecedores do que é a gestão, sem visão
estratégica, incapazes de se afirmarem como líderes ou eleitos sabendo à partida que vão
jogar o jogo da conciliação e do acomodamento com os interesses que os elegeram.
Como já escrevi, antes deste assunto ter a actual relevância, “defender a necessidade de uma
direcção estratégica não é uma visão autoritária. Pelo contrário, pela parte que me toca, traduz
uma preocupação sobre a questão do binómio liderança-participação, uma preocupação que
47

tem uma raiz ideológica, de valores democráticos, mas também uma raiz pragmática, de bom
funcionamento institucional. Exercer liderança não é exercer um poder autoritário. Para que a
estratégia movida pelo líder seja mobilizadora, ela deve ser fortalecida pelo empenho
colectivo que exige uma participação na concepção e desenvolvimento prático dessa
estratégia. Isto é um factor essencial de coesão institucional e de dedicação a um projecto de
conjunto, mas que também depende da capacidade e vontade das pessoas para contribuir, pela
positiva, para o progresso institucional. Se não, a participação é um direito meramente formal,
vazio de sentido real. A participação não se decreta, faz-se fazendo-se e merecendo-se.
A liderança não é sinónimo de concentração de poderes e centralização. Ela é o motor
praticamente indispensável da proposta de concepção da política central e da sua tradução
operacional, mas também é indispensável que essa acção política e de direcção seja sentida e
assimilada pelos executantes. Isto passa por eles se sentirem também envolvidos na definição
da política, sentirem que, nas suas funções de executante, estão a reflectir alguma coisa de que
participaram e que lhes é própria e próxima. Mas esta noção moderna de participação também
não é bem entendida na universidade, que a confunde com o funcionamento dos órgãos
colegiais com poderes repartidos e potencialmente conflituais. Participação não é co-gestão.
Na nossa situação universitária, em relação ao binómio liderança-participação, pode-se dizer,
embora um pouco esquematicamente, que a liderança não existe e que a participação é
viciosa, formalista e ineficaz.” [23]
O problema, entre nós, é provavelmente encontrar os líderes, porque a nossa cultura, as
aptidões facultadas (ou não, neste caso) pelo nosso sistema educacional e os valores societais
não ajudam à emergência de líderes. Que até, quando aparecem, são incómodos, porque
sacodem o conforto das ideias estabelecidas e fazem realçar a mediocridade, por contraste;
são vistos com desconfiança e são frequentemente antagonizados. Por isto, as experiências de
reforma, afectando muitos interesses estabelecidos, podem ser interrompidas prematuramente,
a bem da “normalidade” universitária.
g) Aumento da produtividade
Um “bachelor” americano é “produzido” em quatro anos e, na maioria dos casos ingleses, em
três anos. Regra geral, cada ano tem dois semestres de dezasseis semanas. Em cada semestre,
o estudante segue poucas disciplinas, com um total de aulas de cerca de 20 horas por semana.
No fim, o graduado custou a preparar 30 ou menos cursos (disciplinas) e cerca de 2500 horas
de aulas. E o termo custou não é despiciendo porque, de facto, trata-se de equivalente
pagamento de professores. Nas universidades de referência, o sucesso escolar é quase total.
Um licenciado português tira um curso geralmente de cinco anos, com quinze semanas por
semestre. Cada semestre chega a comportar 6 e mais disciplinas. A carga horária semanal, em
muitos casos, vai para perto das 30 horas. Este licenciado custou 60 disciplinas e cerca de
4500 horas de aula. A mesma coisa na pós-graduação: um doutorado “custa”, no total, 8 anos
na Inglaterra, 11 ou mais em Portugal. Podemos chamar a isto improdutividade pedagógica,
que é agravada por uma taxa de insucesso muito mais alta em Portugal. Para além de um
sistema de prescrições rigoroso nos outros países, nenhum estudante americano ou inglês se
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pode dar ao luxo de perder anos sucessivos quando tem que pagar propinas altas ou está
dependente de uma bolsa.
Esta improdutividade quantitativa é agravada por uma improdutividade qualitativa. O
estudante de uma universidade excelente é preparado para a aquisição de competências –
saber pensar, ter espírito crítico, adquirir uma mentalidade empreendedora, saber comunicar,
saber aprender ao longo da vida. Tem uma formação científica sólida nos seus fundamentos,
sabe aplicar os conhecimentos fundamentais, é treinado para o pensamento independente e
para a resolução de problemas. O estudante português recebe a informação que lhe é debitada,
fica erudito, mas como uma criança que necessita que lhe levem o alimento à boca. E isto
para toda a vida.
Os métodos pedagógicos também deixam a desejar. Calcula-se que a aula anglo-americana,
interactiva, com boa organização, com estímulo à atenção e participação do aluno e
completada pelo “dorm-learning” electrónico, tem um rendimento de cerca de 30%. Com
excepções que felizmente já vão abundando – note-se que, na sua esmagadora maioria, os
nossos professores gostam de ensinar e interessam-se pela pedagogia, embora não tenham
meios de formação – a nossa aula teórica, debitativa e rotineira, em que a grande inovação
tecnológica é o “data show” muitas vezes com o texto exacto que o professor está a proferir,
fica-se, quando muito pelos 10% de rendimento. No entanto, felizmente, vimos a assistir a
progressos assinaláveis no domínio pedagógico.
O segundo tipo de improdutividade vem do aproveitamento defeituoso das capacidades
individuais. Os professores juniores, nas boas universidades, dão relativamente poucas aulas,
têm poucas tarefas institucionais e administrativas e dedicam-se intensamente à investigação.
Em Portugal é o oposto. Têm a seu cargo disciplinas de grande responsabilidade, como as
generalistas, para que não estão preparados, enquanto que os mais seniores se refugiam nas
especialidades ou nos mestrados. Estão envolvidos, como os seniores, em múltiplas
responsabilidades institucionais (conselhos e as mais variadas reuniões) e administrativas e
não têm tempo para pensar seriamente na sua formação e para se concentrarem na
investigação. Diga-se, no entanto, que muitas vezes são eles os cúmplices desta situação, por
um desejo exagerado de participação que ainda vem da cultura “basista” da universidade.
Tudo isto cabe, em grande parte, nas disfuncionalidades que discutimos ao princípio. Será em
texto próprio que apresentarei propostas de solução. Agora, que tratamos da autonomia, o que
interessa é que o regime autonómico seja concebido também para facilitar e premiar a
correcção desta situação.
h) Optimização da gestão e da utilização de recursos
A outra grande área de improdutividade é a da gestão. Talvez seja verdade que o
financiamento é insuficiente, mas ainda ninguém o conseguiu provar porque não há os
necessários instrumentos de gestão e de apuramento de contas. A gestão é rotineira e à antiga
moda da contabilidade pública salazarista. Até funcionários superiores das contabilidades têm
dificuldade em lidar com o POC, a contabilidade patrimonial. Imputação de custos, por
contabilidade analítica, só existe, ao que sei, em muito poucas universidades.
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Muito provavelmente há desperdício por falta de racionalização da gestão, não há economias
de escala nem racionalização de “stocks” e as normas administrativas são frequentemente
adoptadas numa perspectiva estritamente burocrática, como se o ensino e a investigação é que
estivessem ao serviço da administração e não o contrário. E, havendo desperdícios, também o
contrário, o não aproveitamento integral dos recursos. Anedoticamente, refiro um caso em
que era hábito parar todas as compras em Setembro, com grave prejuízo da actividade, porque
a contabilidade, desorganizada e muito atrasada, não conseguia informar os directores sobre
as disponibilidades de tesouraria. O resultado paradoxal é que se acabava o ano com saldos
avultados. Também uma vez me disse um reitor que, muito tempo depois de tomar posse, a
contabilidade ainda não lhe tinha conseguido dizer quanto dinheiro havia disponível, tendo
ele que gerir por “navegação à vista”.
A eficácia da gestão, não sendo o fim último de qualquer organização não lucrativa, é
inegavelmente um requisito fundamental de uma boa governação. A autonomia tem que o
fazer cumprir.

7. Vozes criticas
Um factor limitante da discussão da autonomia é que ela está normalmente distante da esfera
politica, muito mais da sociedade civil. Uma consulta elementar à bibliografia sobre a
autonomia mostra que a maior parte dos escritos vêm da comunidade académica. Entre nós,
diria que é a totalidade, incluindo-me a mim e a uns poucos outros, como Marçal Grilo e João
Caraça, na comunidade académica a que também pertencemos, marginalmente. O discurso é
fechado e unilateral e altamente influenciado por preconceitos corporativos e por privilégios.
Há excepções, que é importante salientar. Não tendo feito uma recolha exaustiva, vou
salientar alguns casos de intervenção pública contra os erros do nossos sistema corporativo.
Nem sempre concordo com essas posições, mas agora limito-me a transcrevê-las.
Marçal Grilo
Para Marçal Grilo, há duas mudanças vitais a introduzir nas universidades: uma grande acção
de “fund raising”, de que não cabe falar aqui, e a adopção do modelo americano dos
conselhos de curadores – os “boards of trustees”, seguindo a ideia de que “o maior problema
(das universidades) é o do seu modelo de governo. (...) Hoje, o que existe é um sistema
excessivamente corporativo, que se defende muito, que criou uma lógica de funcionamento
em grupo dentro das universidades. (...) O modelo colegial actual está exausto, como é cada
vez mais reconhecido, e nem o apodo tão valorizado de ‘gestão democrática’ o salva. É
ineficaz, rotineiro e não resulta em inovação. Na raiz de tudo isto, está a incapacidade do
modelo de gerar um pensamento estratégico e consequentes políticas de qualidade e de
antecipação aos desafios” [24].

50

João Filipe Queiró
“(...) Parece conceptualmente duvidosa a atribuição pelo Estado de ampla autonomia a
instituições com fins tão importantes e envolvendo despesas públicas tão elevadas como
as universidades. (...) Na verdade, a autonomia que aos universitários verdadeiramente
interessa – a autonomia pedagógica e científica – só muito dificilmente, pela natureza
das coisas, lhes pode ser retirada, e em qualquer caso há muitos anos que estava
assegurada.
(...) Na gestão de uma universidade não deveriam estar em causa questões de poder,
nem os órgãos de gestão devem ser câmaras em que se defrontam ou tentam conciliar
interesses corporativos. Os interesses de todos estão subordinados à missão da
universidade, que é fixada pelo Estado e deve ser bem clara. Uma universidade não é
uma sociedade qualquer, com objecto e funcionamento definidos pelos seus
proprietários ou agentes de acordo com certas quotas” [25].
José Ferreira Gomes
“O actual estatuto de autonomia das universidades foi aprovado na Assembleia da
República por unanimidade e é, formalmente, dos mais avançados da Europa. Contudo,
a falta de mecanismos de fiscalização externos e um sistema de governo fortemente
irresponsabilizante, tem sempre levantado grandes reservas em sucessivos governos.
(...) O governo das instituições de ensino superior mantém um sistema herdado do
período pós-revolucionário que foi, na altura, excelente. Hoje, é um factor de inibição
do bom funcionamento das instituições mas, estando quase todos de acordo com isto,
nenhum governo parece disposto a enfrentar as naturais resistências à mudança.
(...) Esta autonomia não deve ser tomada como autarcia do que o sistema actual tem o
suficiente. A autonomia não significa também que o estado fique impossibilitado de
definir as suas políticas e de as fazer cumprir, incapacidades que o sistema actual
manifesta em excesso. Pelo contrário, o estado deve ter um papel decisivo na orientação
do sistema de ensino superior e não pode deixar de se responsabilizar pelo seu sucesso
ou insucesso. Mas os mecanismos de orientação devem ser mais modernos com o
objectivo de aumentar a eficácia e a eficiência e isto significa que as instituições terão
de viver num quadro de maior autonomia mas também de maior responsabilidade
quanto aos métodos de funcionamento e, principalmente, quanto ao sucesso ou
insucesso das políticas institucionais. A autarcia absoluta seria defensável se fosse
acompanhada de auto-financiamento; o financiador terá sempre a responsabilidade de
assegurar (perante os contribuintes e perante os cidadãos em geral) que os fundos
usados o são no sentido de atingir políticas superiormente definidas.
(...) Temos de distinguir autonomia de auto-gestão. Aprofundar a autonomia mas tentar
introduzir, com muita prudência, órgãos de direcção estratégica distantes dos interesses
imediatos dos membros da instituição e responsabilizados pela prestação global da
instituição em ensino, em investigação e em transferência de tecnologia/inovação. (...)
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Só um sistema de governo mais forte pode permitir às instituições o necessário
desenvolvimento futuro. Um modelo intermédio entre o actual (ineficaz mas bastante
arreigado) e o board of trustees (muito desejado mas difícil de implementar) poderá ser
construído mantendo o equilíbrio benefício/risco”. [26]
Documento dos 17
Ficou conhecido com este nome um documento colectivo [27] de resposta ao inquérito
ministerial “Consolidação da Legislação do Ensino Superior – Avaliação e revisão da
legislação em vigor” da autoria de Alberto Amaral [28], cobrindo as principais áreas de
incidência legislativa do ensino superior. Dezassete foram os autores iniciais, mas o
documento recolheu depois mais 51 subscrições, todas de professores universitários.
“Defende-se que a autonomia deve ser alargada, deixando grande margem de manobra
às instituições, sejam elas públicas, privadas, universitárias ou politécnicas, na definição
dos seus perfis, cursos que querem oferecer e das formas como se organizam. Este
reforço da autonomia, porém, não produzirá bons resultados, podendo até tornar-se
perverso como se viu no passado, se não vier acompanhado de formas rigorosas e
abrangentes de avaliar o sucesso das instituições na prossecução da sua missão, e de
sistemas de financiamento que façam com que as instituições sejam financiadas de
acordo com esse sucesso.
(...) A ideia de ter um “board of trustees” como órgão de cúpula das instituições parece
ser uma boa ideia para fazer com que a legitimidade da autoridade dos dirigentes
universitários tenha uma origem externa e não exclusivamente nos corpos que deve
tutelar. Este “board” deve representar os interesses da sociedade perante a qual a
instituição responde e não os dos elementos constitutivos da própria instituição.
Consequentemente, a representação externa deve poder ser claramente maioritária.
Numa fase inicial, os membros deste órgão deverão provavelmente ser maioritariamente
internos, devendo a composição do órgão evoluir progressivamente de modo a que, à
medida que se vai procedendo à renovação dos seus membros, vá aumentando o peso de
membros externos à instituição. Os mandatos devem ser pessoais e não institucionais,
devendo os membros ser escolhidos pelas suas características pessoais e não por
confiança política ou em representação das instituições que os nomearam”.
Vítor Crespo
“O governo das universidades públicas é formado por uma cascata de órgãos que
mutuamente se atropelam, se confundem e se anulam.
Os colégios que elegem os principais dirigentes não têm a composição adequada. Em tal
situação, não é possível desenvolver gestões capazes de promover os desenvolvimentos
estratégicos ou de efectuar as “rupturas” geradoras dos avanços que se impõem.
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Ninguém possui o poder e a autoridade para responder e assumir uma autonomia
“responsável” perante as contínuas mutações exigidas pelo rápido evoluir que nos
coloca a Sociedade do Conhecimento, para mais, globalizada e em constante
competição entre os seus agentes.
Não se trata tão só de “I scratch your back and you scratch mine”. Trata-se de um
sistema paralisante e de “soma nula”. É um exercício de compromissos internos levados
até ao extremo.” [29]
Vital Moreira
Embora não possa referenciá-lo, não quero omitir o que julgo ser a opinião de Vital Moreira,
expressa em artigos de opinião que não consigo localizar e em intervenções em reuniões em
que participámos. Segundo penso, Vital Moreira é um autonomista critico, favorável ao
autogoverno mas não segundo o sistema vigente. Como já o ouvi dizer – se bem reproduzo –
“as universidades têm democracia a mais e responsabilidade a menos”. Este é um ponto em
que insiste, em que a autonomia tem que ter, em contrapartida, transparência e
responsabilidade social. Por isto, tenho-o visto defender a participação dos “stakeholders”
externos à universidade. A diferença é que, ao que penso, Vital Moreira não defende a sua
chamada à governação, antes à fiscalização.

8. Um novo modelo europeu
O que, fundamentalmente, está em discussão na Europa é a necessidade de um compromisso
entre a eficácia e racionalidade dos novos modelos empresariais e as especificidades da
universidade, que é feita de muitos poderes fragmentados e dispersos. Isto é inevitável,
porque radica na própria natureza da universidade. Em relação às suas duas actividades
principais, o ensino e a investigação, o poder está em grande parte e obrigatoriamente na base.
Nem de outro modo pode ser, porque são actividades intelectuais criativas que não se
determinam do exterior. A universidade é, portanto, uma comunidade de pessoas que gozam
de grande grau de liberdade, embora esta liberdade se deva subordinar ao objectivo comum de
coerência política e de garantia da qualidade da instituição. Na universidade, a qualidade
depende muito dos esforços e das iniciativas individuais e dificilmente pode ser imposta
unilateralmente, ao estilo empresarial, como ordem superior não assimilada pelos
universitários. Mesmo que a unanimidade e o consenso não sejam sempre possíveis, a
decisão, como norma geral, precisa de ser suportada por um largo apoio de base.
A grande questão está em como compatibilizar estes valores essenciais da vida universitária
com as novas exigências de governação estratégica, de gestão eficiente e de responsabilidade
social.
a) Enquadramento internacional; modelos de governação
Seria intelectualmente interessante mas pouco operacional para esta discussão sobre a
autonomia, recuar até modelos como o napoleónico, o humboldtiano ou o newmaniano. Os
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dois primeiros já estão ultrapassados pela história – sem prejuízo do valor essencial de
liberdade de ensinar e investigar, característica da visão de Humboldt – , o último tem muito
mais a ver com os fundamentos da universidade, os seus valores e o seu ensino e investigação
do que com a autonomia.
No contexto deste trabalho, interessam principalmente o modelo colegial académico, o
modelo americano e o novo modelo europeu – apesar de este ser difícil de definir, pela grande
variedade de formas práticas de que se reveste. A discussão do novo modelo europeu, ou de
governação partilhada, tem que ficar para depois de se discutir os seus fundamentos.
i. O autogoverno colegial
Não é inteiramente correcto chamá-lo de modelo, se com isto se identificar com o sistema
português. De facto, levado ao extremo a que o levámos, é uma excepção e não um modelo,
por natureza de aplicação relativamente larga. Já o foi, conjunturalmente, por razões que já
apontei, aplicando-se também à Espanha e à Grécia, também saídas de ditaduras. Em boa
parte, também foi adoptado na França, depois de Maio de 68. Presumindo-me bem informado
sobre a realidade universitária europeia, não conheço nenhum outro caso de sistema baseado
nesse “modelo”. A França desde há muito que o atenuou e a Espanha fê-lo recentemente.
Sobre a Grécia, não disponho de informação actualizada.
Sobre o modelo que é o nosso, já ficou quase tudo dito. É ineficaz, rotineiro e não resulta em
inovação. Não fomenta a competição para a inovação e excelência, não facilita a evolução
autónoma das instituições de ensino superior para a adaptação à revolução do ensino superior
causada pela sociedade do conhecimento e pelas suas consequências nas novas exigências
qualitativas de qualificação do emprego.
Recordando, as suas características principais são: o predomínio de órgãos colectivos com
funções de governo e decisão, de dimensão geralmente inadequada à tomada de decisão
rápida e eficiente, em relação a órgãos unipessoais de gestão; a composição destes órgãos
colegiais não com base de competência mas principalmente por representação dos vários
corpos sociais e profissionais da universidade; a valorização dos consensos; a eleição dos
dirigentes por assembleias amplas e sem base de competência, que são apenas o resultado dos
bem conhecidos mecanismos eleitorais, da lógica da representação grupal; a divisão de
poderes entre os vários órgãos; a falta de responsabilidade e prestação de contas.
O poder máximo assenta teoricamente no senado, um órgão de dimensão e composição
inadequados para eficaz decisão estratégica e política. Neste vazio, o reitor assume na prática
– em geral, no segundo mandato – poderes reais muito grandes, mas em coisas rotineiras. O
reitor é eleito, bem como os órgãos de direcção das faculdades, que não são uninominais e em
geral representam os vários corpos da escola.
É um modelo que estimula o corporativismo, tem dificuldade em fazer emergir um
pensamento estratégico e políticas consequentes com esse pensamento, tem capacidade
reduzida de resposta pronta aos desafios, não facilita a sua concretização numa acção de
direcção forte e coerente e não garante a eficiência da gestão, hoje forçosamente muito
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exigente e complexa. Os senados universitários são de facto grandes assembleias gerais e não
verdadeiros “conselhos de administração”.
A outra faceta é a do total desperdício de tempo dos universitários nas suas múltiplas
discussões “democráticas”, em prejuízo das suas funções verdadeiramente nobres. Não vou
discorrer sobre isto, basta-me dar um exemplo anedótico. Um determinado regulamento
impunha que se reunisse uma comissão para estabelecer as regras de uma matéria. Uma das
coisas de rotina era um formulário a preencher por cada investigador responsável de projecto.
Ora uma vez tive que ir a uma reunião com meia dúzia de professores em que o principal
assunto em discussão foi o de saber se cada campo do formulário era adequado em dimensão
à descrição que o investigador tinha que fazer. Depois diz-se que os professores não
investigam porque não têm tempo.
ii. O modelo americano
Diz-se assim, mas com alguma simplificação. De facto, há pelo menos três tipos diferentes de
universidades americanas, não falando dos “colleges”: as universidades fundacionais, as
universidades estatais e as universidades de empresa, incluindo as “profit universities”.
Esqueçamos estas últimas, mais recentes e de lógica empresarial.
As universidades fundacionais são as que têm na sua origem a iniciativa comunitária, como
Harvard, ou mecenática, como a Rockefeller. A sua legitimidade, no que se refere à
governação, deriva da responsabilidade social e, por isto, o governo compete a um “board of
trustees” teoricamente baseado na excelência de indivíduos portadores dos valores de
qualidade e missão da universidade. A tradução de que mais gosto de “trustee” é de
“fideicomissário”, aquele que tem que garantir a aplicação da herança de acordo com o
espírito e a letra do legatário. É porque este é o espírito dos conselhos de administração das
nossas fundações que uso, para essas universidades, a designação de “fundacionais”. E, tal
como nas fundações, a legitimidade vai-se herdando e é o “board of trustees” que se renova a
si próprio, sem intervenção exterior.
As universidades estaduais, mais próximas das nossas, têm algumas diferenças, embora sigam
a mesma lógica. A principal diferença é haver maior influência do Estado, que geralmente
nomeia o presidente e que se faz representar no “board” por um ou mais membros.
Com estas diferenças menores, o modelo típico americano caracteriza-se, no essencial, pela
supremacia e poder máximo do “board” que, só com membros externos, se sobrepõe ao poder
interno. No seu estado puro, este modelo só existe nos EUA (e nas novas universidades do
sudeste asiático, feitas no pós-guerra à imitação das americanas). É um modelo com uma
grande coerência intrínseca e nas relações com a sociedade e, por isto, não pode ser
transplantado “aos bocados”, como se tem discutido entre nós, ao isolar do conjunto o aspecto
do “board of trustees”. Veja-se um exemplo: é vulgar identificar com este modelo o inglês. É
certo que as universidades inglesas têm conselhos de membros externos, mas ao mesmo
tempo Oxford e Cambridge têm órgãos académicos muito poderosos e elegem o seu vicechanceler (o equivalente ao reitor) por eleição universal, enquanto que nas universidades
americanas é o “board” que nomeia o presidente (reitor).
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Está a gerar-se um equívoco em relação à possibilidade de transplantar pura e simplesmente
para Portugal o que agora se chama modelo do “board of trustees”. Devíamos, sem
ambiguidades, chamar-lhe simplesmente modelo americano e, se o virmos na sua lógica e
coerência globais, ele não é transplantável sem amputações que desvirtuam o modelo. Ao
reduzirem-no à simples existência do “board”, alguns estão a reagir sem saberem muito bem
do que se está a falar. Fala-se de um órgão com os poderes de um “board” americano, mas
que até pode ser só de universitários, como órgão de autogoverno, ou fala-se de um órgão
com a composição dos americanos, praticamente só de externos? É preciso esclarecer isto,
porque parece que é a segunda acepção que levanta mais problemas na comunidade
académica.
O que está a envenenar a discussão em Portugal é a identificação que se faz entre o “board of
trustees” e a sua composição americana de membros externos. Basta uma simples alusão a
“trustees”, curadores, intervenção externa, “stakeholders”, dependência da sociedade (que
alguns interpretam logo como intervenção do governo) para, abusivamente, se dizer “lá vem o
modelo americano”. Pela minha parte, eu uso – e outros – todos essas expressões e
argumentos mas num contexto preciso e nunca advoguei a adopção do modelo americano,
por razões culturais e práticas que desenvolvo a seguir. Em segundo lugar, são muitas as
universidades americanas, e das melhores, em que se discute actualmente uma forma mais
aperfeiçoada de compromisso entre o poder comunitário e o poder académico. O termo
“shared governance”, hoje muito usado na Europa, é afinal de origem americana e apareceu
com essa discussão. Finalmente, os princípios de intervenção social, luta contra o
enquistamento corporativo, pensamento estratégico, qualidade da governação,
responsabilidade social (“accountability”), sendo essenciais no modelo americano, estão hoje
subjacentes a uma variedade de reformas recentes em muitos países europeus, sem qualquer
lesão à missão consagrada da universidade, sem qualquer “ideologia do mercado” (outro
papão inconsistente).
Se não se pensar por agora na composição do conselho, muitos dos que caem na contradição
de defenderem o nosso modelo colegial e corporativo e ao mesmo tempo considerarem que
ele é ineficaz provavelmente aceitarão que a autoridade máxima do senado seja transferida
para um verdadeiro “conselho de administração” (no sentido empresarial, salvaguardadas as
óbvias diferenças), desde que se adopte nesse órgão uma composição de compromisso entre
autogoverno e participação externa, em uma de variedades modalidades, como estão a ser
adoptadas em muitos países europeus.
Como diz o meu co-autor A. P. Mesquita [30],
“O modelo [americano] é solidário de uma determinada cultura e de uma determinada
tradição, aquela em que pela primeira vez viu a luz, e dela não pode ser mecanicamente
importada sem que ao mesmo tempo sejam também importadas as características
civilizacionais que lhe deram origem - o que é, evidentemente, irrealizável.
Com efeito, este modelo foi concebido e aplicado pela primeira vez pelos pioneiros
norte-americanos, aclimatando-se aí com particular felicidade graças ao espírito
empreendedor e à capacidade de organização da nova Nação, mas também mercê do seu
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sentido puritano do dever e do seu zelo patriótico – tudo, infelizmente, atributos que
eles têm em excesso e nós em defeito.
Esta singular conjugação de qualidades permitiu-lhes, desde há muito séculos, fundar as
melhores Universidades do mundo num modelo de governo inteiramente sustentado na
sociedade civil, sem que daí tenha decorrido o menor risco (como certamente seria o
caso entre nós) dos seus “boards” e respectivos “trustees” terem sucumbido à tentação
de sacrificarem as Universidades, e as suas finalidades próprias, em holocausto às suas
mesquinhas ambições imediatas.
Daí que seja insensato e imprudente querer transplantar automaticamente esta vergôntea
do Novo Mundo para as paragens mais sofisticadas e espirituais do Velho e, mais do
que imprudente, ruinoso querer implantá-lo naquelas cuja história não contribuiu para
criar uma sociedade civil forte e elites providas de uma sólida consciência cívica.
Neste sentido, o modelo, em si plenamente aceitável, só me parece poder aplicar-se com
bons resultados em outros quadrantes, se nestes se encontrar verificada a reunião de
quatro condições: 1) a existência de uma sociedade civil independente do Estado; 2) a
existência de uma elite (ou, como se diz agora, de “massa crítica”) culta, informada,
moderna e arejada, mas também forte e influente; 3) a existência de redes de interesses
legítimos (lobbies) fora do caciquismo político, empresarial ou corporativo; 4) e a
existência de uma generalizada consciência cívica e de uma tradição enraizada de
serviço público. Escusado será dizer que nenhuma destas condições está preenchida em
Portugal.
No nosso país, a sociedade civil é fraca e quase totalmente dependente do Estado, de
cuja alçada resiste a sair e cuja protecção constantemente reclama. As elites são, em
geral, fúteis, diletantes e presunçosas, sem independência de espírito nem sentido
crítico, estrangeiradas no que é mais supérfluo e provincianas no que é mais atávico,
parasitárias e ociosas, vivendo para se contemplar nas páginas dos jornais e nas capas
das revistas. As poucas que têm as qualidades opostas não têm força nem influência e
não se conhecem umas às outras, pelo que são incapazes de uma movimentação
conjunta com um mínimo de eficácia”.
b) O managerialismo
Antes de entrar na discussão do terceiro modelo, a que costumo chamar o novo modelo
europeu ou o modelo de gestão partilhada, é útil analisar aquilo que, na discussão mais
superficial, lhe está associado, o neomanagerialismo, execrado logo à partida como fonte de
grandes perigos para a universidade.
É necessário começar por se clarificar os termos. O managerialismo puro e duro, impossível
de definir aqui mas expresso pela fórmula “deixem os gestores gerirem”, nem nas empresas é
praticado. Não conheço nenhuma empresa importante em que os gestores não estejam
subordinados a um qualquer conselho que define a estratégia, em função da vontade dos
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accionistas. É óbvio que um managerialismo duro, nessa acepção, é totalmente adverso ao
cumprimento das missões das universidades e só por absurdo alguém o defenderia.
Fazem-no, é certo, alguns fanáticos da ideologia do mercado, geralmente não universitários, e
que não fazem ideia de como o mercado é inadequado, no seu extremo, à educação. A vaga de
neoliberalismo que tem invadido a Europa leva a temer o avanço destas posições. Por isto,
podendo ser apenas retórica, é confortante que a declaração de Praga diga expressamente que
“higher education should be considered a public good and is and will remain a public
responsibility” [31]. Mas esta frase não se encerra em si própria. Por toda a parte, os
defensores do Estado social vêm a ter consciência de que ele só pode perdurar se a
administração dos bens públicos for revista numa perspectiva de “melhor Estado”, maior
satisfação dos cidadãos utentes dos serviços públicos, melhor eficiência da gestão e, tanto
quanto possível sem desvirtuamento do sistema, poupança dos recursos públicos [32].
Do que se fala mais, em relação à universidade, não é do managerialismo duro, impregnado
de ideologia de mercado. É de outras duas coisas, não totalmente coincidentes: o “novo
managerialismo” ou neomanagerialismo e a “nova administração pública”, NAP (“new public
management”). Prefiro referir-me principalmente a esta porque, embora assimilando aspectos
tecnicamente positivos do novo managerialismo, assenta numa filosofia de serviço público,
mais eficaz, mais desburocratizado e mais próximo dos interesses dos cidadãos.
Mesmo em relação ao novo managerialismo, é preciso ter presente que ele pode aparecer
como uma ideologia ou como um conjunto de normas práticas e operativas. Como ideologia,
lançada por Reagan e Thatcher, considero-o perigoso, porque, como todas as ideologias, tende
a ser globalizante e aplicável como dogma, desligado da análise critica de cada problema ou
situação. Ele leva ao desmantelamento do Estado providência e social, à perda do sentido do
serviço público e, tendencialmente, à desresponsabilização do Estado e à privatização sem
sentido que não seja o ideológico.
Como escreveu um comentador do meu blogue, o acutilante Holocénico, “a excessiva
“ideologização” do debate [sobre o managerialismo] por vezes soa-me a falso. O que quero
dizer é que frequentemente se recorre a argumentos de natureza ideológica, quando de facto
apenas se está interessado em defender interesses pessoais ou corporativos inconfessáveis,
que nada têm a ver com ideologias enquanto formas estruturadas de pensamento relativo à
organização do social”.
E diz ainda outro, Cassandra: “de momento, apenas tenho a acrescentar o seguinte: concordo
plenamente com o Holocénico quanto ao que ele diz sobre o aspecto duplamente ideológico
do debate. Por um lado, a questão da adopção de princípios de ‘managerialismo’ assume um
carácter ideológico, porque deve passar por uma definição clara da função social que se quer
para a Universidade pública. Por outro lado, parece-me inegável que a tal rejeição liminar e
acrítica do managerialismo por parte do ‘establishment’ académico se faz através do recurso a
argumentos de natureza ideológica, que na verdade apenas escondem os tais interesses
pessoais ou corporativos inconfessáveis, que nada têm a ver com ideologias enquanto formas
estruturadas de pensamento relativo à organização do social. Penso que é fundamental – e
urgente – que esta questão seja amplamente debatida. Mas parece-me que não se chega a lado
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nenhum se o debate for sistematicamente viciado à partida por argumentos falaciosos, que só
revelam falta de honestidade intelectual, ignorância e, até, alguma má fé”.
No entanto, ainda reina muita confusão entre a ideologia de mercado e os conceitos e práticas
renovadoras da NAP. Um exemplo marcante do que me parece alguma confusão de ideologia
e prática é manifesto num parecer de Adriano Moreira [33]. Lamento, porque é uma figura
que estimo pela sua qualidade intelectual. “Um dos aspectos a considerar é o da eventual
contaminação das propostas pela teologia de mercado, designadamente quando se apela a um
quadro de curadores, ou conselho geral com maioria de representantes de sectores não
universitários, e acento tónico nas actividades económicas, competente para eleger o Reitor,
escolher os executivos, aprovar os planos estratégicos, tudo coisas que foram
progressivamente sendo retiradas ao poder governativo eleito, agora eventualmente
transferidas para os interesses dispersos da sociedade civil à espera de ser definida”.
O que é que isto tem a ver com o mercado? O novo modelo de governação europeu, de
governação partilhada, está a alastrar pela Europa, cujas universidades, felizmente, se
limitam, no máximo, a uma perspectiva de “quase mercado”. E as universidades tradicionais
inglesas, com antiquíssima intervenção externa? Oxford e Cambridge regem-se pela teologia
do mercado?
Com excepção da maioria de externos nos conselhos gerais e do acento tónico nas actividades
económicas, que Adriano Moreira não devia generalizar, porque nem todos os defendem,
como é o meu caso, a descrição que faz do modelo é correcta. Mas nunca vi defender este
modelo em termos de teologia do mercado. Pessoalmente, defendo-o com fundamento na
necessidade de as universidades terem uma governação estratégica eficaz, de não se
enquistarem e se isolarem dos interesses sociais, de serem responsáveis perante quem as
financia, todos nós, de seleccionarem os melhores como seus governantes, não os mais
populares. Adriano Moreira não refere estes argumentos. Mas, curiosamente, usa-os como
demarcadores da autonomia e do autogoverno:
“O tema da governação assumiu relevância nas intervenções com precedência ocasional
sobre a definição do que deve ser governado com autonomia institucional. A
enumeração das críticas em que se apoia agora a exigência, de uma reformulação
correctora do trajecto iniciado em 1988, anda inspirada pelo modelo do juiz de fora
encarregado de eliminar o chamado poder corporativo que se acusa de hegemónico, de
atacar os privilégios inerentes à falta de concorrencialidade, de eliminar o silêncio
dando lugar ao debate, de agitar o repouso no financiamento que dispensa o risco e a
inovação. Agora, em consonância semântica com o modelo democrático, o juiz de fora
não se aconselha que seja designado pelo poder político distribuidor dos recursos
financeiros e da regulação legislativa, aponta-se antes para a sociedade civil, na qual se
indicia um sector de stakeholders, o todo constituindo uma banca perante a qual a
universidade prestaria contas – accountability ou responsiveness.”
Mas deixemos agora a ideologia. Se visto o novo managerialismo como um conjunto de
princípios e regras de organização e funcionamento, aplicados como politicas práticas com o
objectivo de melhorar a administração sem perda dos valores e objectivos do serviço público,
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não me parece que possa ser rejeitado liminarmente. Neste sentido, julgo-me semimanagerialista e adepto convicto da tese hoje muito discutida, a da governação partilhada,
que não é posta em risco, antes pelo contrário, pelos princípios da NAP. Por exemplo, a NAP
inclui muitas receitas de tipo managerialista, mas inseridas em outros princípios tão
importantes como a gestão por objectivos, a transparência orçamental e administrativa, a
prestação de contas, a proximidade dos cidadãos, a transversalidade interdisciplinar, o
governo electrónico, etc. (não sendo viável referir fontes específicas, veja-se a grande
colecção de documentos em [34]).
Passemos em revista algumas das normas e medidas de inspiração managerialista (ou melhor,
da NAP), vistas à luz da situação universitária. O discurso anti-managerialista universitário
omite-as habitualmente, agitando apenas os aspectos que também considero problemáticos e
que discutirei a seguir.

– Descentralização e autonomia funcional, com reforço da responsabilidade dos níveis
intermédios. Onde é que, com boa informação, se vai buscar a ideia de que o
managerialismo é autoritário, contradição total com toda a teoria organizacional
actual? Quem diz que o managerialismo centraliza o poder e, na universidade, põe em
risco a autonomia das escolas, ou desconhece este princípio (admito que nem sempre
correctamente aplicado) ou então concebe a universidade ou quer mantê-la como uma
simples confederação de escolas, com poderes diluídos até quase à anarquia (ou
melhor, diluídos até ao poder mandarim).

– Definição de estratégia e gestão por objectivos. A proposta “neomanagerialista” é a
da distinção de poderes, em cooperação e interdependência. O estratégico e politico
para um conselho restrito, o de gestão para o reitorado. E não é obrigatoriamente
qualquer perda de autonomia, porque não é obrigatório que o conselho seja à
americana, só de membros externos; até pode ter maioria de internos, mas à base da
competência.

– Envolvimento dos interessados (“stakeholders”). Admito que não seja um princípio
tipicamente managerialista, mas é coerente com a NAP. Merece discussão
aprofundada, a seguir.

– Atenção ao mercado e políticas de competição. Como já disse, em relação ao
mercado, também tenho alguma preocupação, mas que não creio irresolúvel. Creio já
ter ficado bem discutido que a atenção ao mercado não significa obrigatoriamente
sujeição ao mercado.

– Financiamento partilhado e financiamento público programático. O financiamento
partilhado tem que ser discutido numa base não exclusivamente ideológica, como tem
sido a questão das propinas, e muito menos à merceeiro, como atitude pragmática das
universidades face ao desinvestimento público. O financiamento partilhado justifica-se
teoricamente por a educação superior, sendo inegavelmente um bem público, também
ser um bem privado, conferindo grandes vantagens económicas e sociais a quem o
possui. O que interessa é como traduzir isto na prática de forma a combater a exclusão
social. É matéria que não cabe no âmbito deste trabalho. Quanto ao financiamento
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programático e competitivo, é inegavelmente um meio fundamental de incentivo à
qualidade. As universidades parecem aceitá-lo mas não dão um passo nesse sentido.
Porque estão confortáveis com a mediania e rotina do igualitarismo do financiamento
por fórmula?

– Responsabilidade e prestação de contas. É indissociável, em qualquer sector da
administração pública com missões diferenciadas e complexas, da descentralização e
autonomia que são condições do cumprimento eficaz dessas missões. Mas, conferindo
autoridade acrescida aos dirigentes autónomos, não legitimados por um poder
democrático próprio, o Estado e a sociedade têm o direito de lhes exigirem
responsabilidade. Transparência da governação e da gestão, com escrutínio da opinião
pública, ampla divulgação dos relatórios e contas, poderes efectivos para demitir um
dirigente que seja um gestor irresponsável e incompetente dos dinheiros públicos,
existência de um conselho fiscal, obrigatório para as empresas, são aspectos
elementares da responsabilidade, actualmente inexistentes na nossa autonomia
universitária.

– Custo-eficiência. É um princípio tão elementar que me parece dispensar maior
desenvolvimento.

– Liderança e participação responsável. Ficou também largamente discutida atrás.
– Gestão profissionalizada. Professores, maus gestores: por natureza, cultura,
preparação e disponibilidade. Rejeito a prática desviante, noutros domínios da nossa
administração (vide saúde) para se privilegiarem os gestores profissionais como
dirigentes. Na universidade, por razões que me parecem óbvias, a responsabilidade
máxima da gestão deve ser dos académicos (reitor e directores de unidades). Mas
julgo que essa responsabilidade deve ser principalmente de supervisão de gestores
profissionais. Defendo, como se verá adiante, que um dos vice-reitores ou um subdirector de faculdade devia ser um gestor qualificado.

– Rigor orçamental e contabilidade empresarial.
A gestão partilhada assenta em tudo isto, mas é mais. Respeitando todos esses princípios, é
um sistema equilibrado e funcionalmente harmónico de compromisso de poderes: o de
governação, o de gestão e o de participação dos agentes (professores e estudantes).
Resta acrescentar que, a meu ver, as perspectivas managerialistas estão a ser discutidas de
forma viciada, como se só de ideologia managerialista se pudesse falar. Há medidas
managerialistas que, como listei, podem contribuir enormemente para a reforma da
universidade. É preciso não as confundir com a sua extremação ou deturpação, tais como a
prevalência absoluta do mercado, a subalternização das missões não quantificáveis
economicamente da universidade – principalmente a sua missão cultural e de criação de
saberes –, o uso do managerialismo para cortes orçamentais, a desvalorização do papel
individual dos académicos. E também não considerar como irremediáveis riscos que
frequentemente se apontam às medidas (não estou a falar da ideologia) managerialistas: a
desvalorização da investigação fundamental, os efeitos na liberdade académica, o primado da
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educação vocacional, a suborçamentação pública. Reconheço, por exemplo, que, em Portugal,
a reforma managerialista mais em foco, a dos hospitais, permite a suspeita de que, para os
governos, a NAP se limita, no fundo, à economia orçamental, com prejuízo dos seus valores
fundamentais.
Em conclusão: tema polémico, preocupações legítimas, mas não a principal causa do
estremecer que se vê na universidade. A universidade sobressalta-se sempre que se põe em
dúvida o seu autogoverno incontrolado, o seu corporativismo e os poderes académicos
individuais.
c) O papel dos “stakeholders”
A noção de “stakeholder” é relativamente recente na lógica da administração pública. O uso
da palavra, embora não saiba definir precisamente a sua aplicação neste contexto, é
interessante. Julgo que ela marca a diferença, na semelhança fonética, para o termo
empresarial de “stockholder”. Estes são os accionistas da empresa e a sua legitimidade vem
da posse de parte do capital, por minúscula que seja. “Stakeholder”, à letra, é o gestor das
apostas, que as recolhe e depois divide os lucros. No sentido da administração pública, as
apostas são os interesses investidos directa ou indirectamente numa determinada instituição,
desde o sentido mais largo de todos os contribuintes participarem do seu financiamento, até às
entidades sociais que têm o direito de beneficiam particularmente da sua actividade, acabando
pelos utentes.
Mais concretamente, os “stakeholders” da universidade incluem todos os agentes e corpos
sociais que têm legitimidade política e social para se preocuparem e intervirem na vida das
universidades. Os internos, professores e estudantes, mas principalmente, pela novidade
histórica, os externos: autarquias e poderes regionais, empresas e empregadores, ordens e
associações profissionais e sindicais, antigos alunos, doadores, etc. É claro que, à cabeça, vêm
os contribuintes, mas que não têm formas de representação, a não ser o Estado.
É neste sentido que A. Amaral e A. Magalhães [35], normalmente preocupados nos seus
trabalhos com o novo paradigma do mercado no ensino superior, reconhecem que, a par do
que chamam o modo 1 de “stakeholder”, ligado à retórica de mercado e a uma visão
universitária de empresa de serviços (o que me parece uma preocupação excessiva, porque as
universidades americanas de tipo “corporate” ou “profit” ainda não têm qualquer impacto na
realidade europeia), pode haver um modo 2 em que “os ‘stakeholders’ terão por função não
uma defesa dos valores do mercado, mas, pelo contrário, assegurar que os benefícios sociais e
os valores inerentes a uma universidade não serão desvirtuados por uma actuação selvagem
em obediência aos princípios do mercado”. Reconhecem que este modo 2 corresponde à
generalidade dos curadores (“trustees”) americanos e que acaba por assumir um velho
carácter humboldtiano de protecção da liberdade académica. Para que não haja equívocos, é
sempre a este modo 2 que me estarei a referir ao fazer a defesa da presença de membros
externos na governação das universidades.
A questão da participação dos externos desdobra-se em duas, que se cruzam. Uma é a da sua
presença nos órgãos de governo tradicionais, no nosso modelo de governação colegial
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académica. Outra é a de se saber se este modelo ainda é válido, se precisa ser substituído, o
que transporta a questão dos externos para os novos órgãos de governação de um modelo
alternativo. Em ambos os casos, obviamente, não ponho em causa a sua participação. Em
primeiro lugar, ela é legítima, traduzindo a dependência social da universidade e, em
contraponto com a autonomia, introduzindo um elemento de controlo sobre a auto-regulação
das instituições de ensino superior, contra a ideia estabelecida culturalmente entre os
universitários, com o seu sentido de posse, de que só eles é que têm legitimidade (conferida
por quem?) para decidir dos assuntos da “sua” universidade. Em segundo lugar, ela é útil,
porque traz novas ideias e visões para a universidade, combate o enquistamento da cultura
corporativa universitária, com maior abertura ao reconhecimento dos desafios e
constrangimentos e consequente maior capacidade de definição de políticas e de eficiência da
vida académica.
Esta nova perspectiva de intervenção na vida da universidade preserva, a outra luz, o papel
dos estudantes. Já não se trata de um direito corporativo, mas do seu óbvio estatuto de
“stakeholder”, no sentido de serem até os mais interessados dos “stakeholders”, aqueles que
mais directamente são afectados, positiva ou negativamente, pela qualidade das
universidades. Onde a situação muda, em relação à actual, é que não há razão para serem
chamados à gestão administrativa e financeira, da mesma forma que também não os
professores não qualificados para isso. Já nos órgãos políticos, a sua participação parece-me
indiscutível. São “stakeholders”, são adultos e teoricamente responsáveis.
É pena é que sejam só teoricamente responsáveis. A sua passagem pela universidade é para
gozar os últimos anos divertidos da vida, antes dos problemas do emprego, da casa e dos
filhos. Para muitos, o mau ensino que frequentemente têm nem lhes suscita critica e vontade
de participação. Pela minha experiência num senado, os estudantes faltavam em massa, muito
raramente intervinham, estavam distantes dos documentos em discussão, mas exigiam a
paridade. Assim, vejo-me frequentemente em dificuldade para defender uma forte
participação estudantil perante a actual voga que chega a querer remetê-los para uma posição
simbólica. Também não ajuda o carreirismo de parte dos dirigentes estudantis, a preparar, nas
“jotas”, a sua carreira politica.
Ainda relacionado com os estudantes, há um sector muitas vezes esquecido entre nós, o dos
antigos alunos, que conjugam a memória de estudantes com a experiência de vida, com o
distanciamento positivo de uma “alma mater” que não se esquece – quando não há razões
para ser mesmo melhor esquecer. Eles também são “stakeholders” porque, quando
apresentam o seu currículo para efeitos de emprego, têm o máximo interesse em que seja
devidamente valorizado não só o seu grau e a sua classificação mas também o renome da sua
universidade. Nos EUA e na Inglaterra, vai-se mais longe, porque o seu estatuto de
“stakeholder” é reforçado pelo seu papel de doadores, frequentemente muito importantes. É
por isto que em muitos “boards” americanos há sempre a presença de um representante dos
“alumni”.
Questão diferente e aberrante é a da participação dos funcionários. Só o “basismo”
revolucionário é que ainda a pode explicar. Tem tanta força que na França, tantos anos depois
da reforma pós-Maio de 68, ainda os funcionários têm representação nos conselhos. “Parece
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demagógico, irracional e pernicioso, qualquer participação dos funcionários não-docentes na
governação das Universidades e na designação dos seus responsáveis. E não admito porque
(cá vem uma expressão politicamente incorrecta) os vejo como meramente instrumentais para
o desenvolvimento das finalidades próprias das Universidades, ao contrário do que sucede
com os professores/investigadores e com os estudantes. Pô-los em situação de decidir em sede
de governação das universidades é, assim, tão disparatado como fazer recair a nomeação dos
ministros no voto do pessoal dos ministérios. Naturalmente, é indispensável que os seus
legítimos interesses estejam bem acautelados nos respectivos locais de trabalho (porque é só
isso que a Universidade é para eles, sem embargo dos sentimentos que a eles os possam
ligar); mas, para defender e acautelar esses interesses, existem as leis, os estatutos, os
regulamentos, as comissões de trabalhadores, os sindicatos e, se necessário for, os Tribunais.”
[30].
d) A gestão partilhada
De tudo o discutido atrás, decorre a noção de gestão partilhada que, com expressões
diversificadas, está a nortear a reorganização das universidades europeias. A ideia essencial é
a de que é necessário conjugar a eficácia e clareza de uma governação estratégica com o
imprescindível envolvimento da comunidade académica, porque ela é criativa, transporta a
missão da universidade e porque, na prática, nenhuma estratégia vinga se não assimilada
pelos seus agentes responsáveis que são os universitários. A chave é um eficaz balanceamento
entre as duas componentes.
É um compromisso novo e difícil. Vai buscar ao modelo americano as formas de governo
estratégico e mantém da tradição europeia a forte participação da comunidade académica. O
cerne é o devido equilíbrio entre as duas linhas. Lembra-me às vezes o princípio da
cooperação na União Europeia, balanceando e inter-relacionando os poderes do Parlamento e
dos executivos, Conselho e Comissão. Como se tem visto, não é fácil. No caso das
universidades europeias, tem gerado alguma tensão entre governantes e académicos. Mas,
voltando ao termo “balanceamento” que usei acima, parece-me ser um modelo que permite a
concretização do princípio dos “checks and balances”.
Uma marca deste modelo é a concentração em novos órgãos de governo, competentes e
especialmente desenhados, da capacidade de definição de políticas e estratégias, embora
subordinadas aos mecanismos necessários de participação e construção de uma opinião e
vontade colectiva, a que o senado pode dar boa resposta. À falta de melhor termo para
designar estes novos órgãos (“boards of trustees”, “boards of governors”, na prática
americana ou britânica), usarei o de conselho de governo.
Estes novos conselhos de governo têm quatro características principais:

– pequena dimensão (não mais que 20-25 membros);
– composição estabelecida por critérios de competência e não exclusivamente por
representatividade;

64

– participação significativa de membros externos (a totalidade ou quase, nos casos
americano e britânico, maior compromisso entre internos externos, nas novas
experiências europeias continentais);

– e poderes, entre outros, de definição das estratégias e das políticas, de distribuição
orçamental, de influência determinante na escolha dos executivos, de promoção da
avaliação e análise prospectiva dos seus resultados.
São os centros de decisão, mas – aqui é que entra a gestão partilhada – num processo
interactivo com os órgãos representativos da opinião colectiva, no nosso caso o senado.
Segundo o que chamei o processo de cooperação, devem actuar no princípio e no fim do
processo de decisão. No princípio, levantando as questões, formulando hipóteses de trabalho e
propondo opções, que devem ser depois largamente discutidas a todos os níveis da
universidade e no órgão académico representativo. No fim, compilando os resultados deste
debate, pesando as objecções e potenciais resistências e tomando a decisão final. Como
vimos, um órgão deste tipo falta conspicuamente nas universidades portuguesas, porque não
corresponde em nada, em dimensão, tipo de composição, mentalidade, dinâmica e modo de
funcionamento aos nossos senados.
Que papel para a representação académica, o outro pilar da governação partilhada? O senado
mantém uma função importante, como órgão de representação da comunidade académica. A
sua esfera de acção deve ser de tipo académico, principalmente a política científica e a
organização geral do ensino. Além disto, deve ser um órgão de acompanhamento e controlo
da actividade do conselho de governo, pronunciando-se sobre o plano e o relatório anual
elaborado pelo conselho de governo e podendo emitir propostas e recomendações ao
conselho. Deverá competir também ao senado a decisão sobre as matérias de índole
tipicamente académica, que não integrem o corpo de matérias políticas e estratégicas da
competência do conselho de governo.
e) Experiências europeias
Esta discussão sobre gestão partilhada e novos modelos europeus parece-me que justifica a
transcrição de alguns exemplos que descrevo no meu livro, com actualização de alguns.
Podem estranhar que não fale da Alemanha. Aí, a organização universitária varia conforme
os “Länder”. A autonomia é bastante limitada pelo poder do “Land”, incluindo o estatutário, e
a intervenção governamental é considerável.
A Holanda, é um exemplo extremo da adopção de um modelo de gestão anti-corporativa. O
governo da universidade compete a um conselho de supervisores e a um conselho executivo.
O conselho de supervisores é composto por cinco membros nomeados pelo ministro, todos
externos à universidade. Este conselho nomeia o conselho executivo, incluindo o reitor,
supervisa a sua actividade e aprova a proposta de orçamento. O conselho executivo é
composto pelo presidente, que é a autoridade máxima da universidade (não o reitor!), pelo
reitor, que é a autoridade académica e pelo vice-presidente executivo, responsável pela
administração financeira. O órgão colegial representativo da comunidade universitária, o
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senado, é só consultivo. Esta lógica de poderes pessoais reproduz-se nas faculdades, em que o
decano, nomeado pelo conselho executivo da universidade, tem poderes muito alargados.
Na Suíça, dada a grande autonomia dos cantões, a organização é muito variada. Enquanto que
a Universidade de Lausana tem uma orgânica tradicional, próxima da nossa, com uma
assembleia que elege o reitor e um senado de grandes dimensões, já as principais
universidades, Zurique e Genebra, têm um figurino mais moderno. O órgão de maior poder
político é o conselho académico, que prepara o orçamento, aprova a criação de cursos, elabora
o relatório, aprova os planos de desenvolvimento e conduz a política de relações sociais da
universidade. É composto, paritariamente, por dez membros, cinco eleitos pelo conselho
universitário e cinco membros externos nomeados pelo conselho de estado (o governo do
cantão). Participam ainda os directores de faculdade, mas sem direito de voto. O conselho
universitário, equivalente ao nosso senado mas mais pequeno (30-40 membros), é o órgão de
representação interna, com professores, investigadores, estudantes e funcionários. É um órgão
de consulta do conselho académico, ao qual pode fazer recomendações, e aprova os planos de
estudos e os estatutos e regulamentos da universidade e das faculdades. O reitor é escolhido
por uma pequena comissão de selecção paritária de membros internos designados pelo
conselho universitário e de membros externos
Na Suécia, o órgão de governo, de dimensão variável mas pequena, é composto
paritariamente por representantes dos corpos universitários e por membros externos. O reitor
é eleito por este conselho. Já na Dinamarca, seguindo este modelo, a participação externa é
muito menor. Por exemplo, na Universidade de Copenhaga, só há dois membros externos
num total de quinze membros eleitos do conselho de governo.
No Reino Unido, o sistema orgânico é muito variável, mas geralmente combina um órgão
máximo de governo, maioritária ou exclusivamente externo, com um órgão do tipo do senado
e uma assembleia. Mas já a Universidade de Cambridge é mais corporativa, porque o órgão
de governo, o conselho da universidade, é composto apenas por dezanove membros
académicos eleitos, ficando a presença de membros externos circunscrita a um conselho
consultivo. Mas isto é difícil de discutir, dado o peso dos “colleges”, dirigidos por altas
personalidades externas (é mais importante ser “master” de Trinity do que ser “lord”, mas
habitualmente é-se ambas as coisas) . O reitor (chanceler) é um cargo honorífico, mas de
grande exercício de influência, desempenhado por tradição por uma figura não académica, de
grande prestígio nacional no campo da cultura ou da vida política, profissional ou
empresarial. O cargo efectivamente equivalente ao nosso reitor é o de vice-chanceler,
normalmente eleito pela assembleia mas por proposta do conselho de governo.
Na França, as universidades são governadas por três conselhos: 1. o conselho de
administração tem a seu cargo a gestão política e é constituído por cerca de 75% de membros
internos eleitos, incluindo estudantes e funcionários, e cerca de 25% de membros externos. A
sua dimensão é maior do que na generalidade dos outros países, rondando os 40-50 membros,
que se reúnem mensalmente; 2. o conselho científico superintende sobre os assuntos
académicos e é composto por cerca de 80% de professores e investigadores, 10% de
estudantes de mestrado e doutoramento e 10% de professores e investigadores de outras
instituições; 3. o conselho de estudos é paritário entre professores e estudantes e versa as
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questões pedagógicas. O reitor (com a designação de presidente da universidade) é eleito por
um colégio constituído pelos três conselhos.
Na Espanha, a definição estratégica, a gestão financeira e a política de relações com a
sociedade dependem de um conselho social, praticamente paritário entre membros
académicos e membros designados pela administração da região autónoma, de entre
personalidades marcantes. O reitor é eleito por sufrágio universal ou pelo claustro, uma
assembleia muito ampla da universidade. Este claustro, que pode ter centenas de membros é
que desempenha, para assuntos académicos, as funções dos nossos senados (julgo que mal,
com dimensão de grande assembleia).
Na Áustria, o poder de governo geral compete ao conselho de universidade, composto por
um número ímpar de membros, entre 5 e 9, designados paritariamente entre o senado e o
governo, sendo o membro restante cooptado pelos restantes. O reitor é nomeado pelo
conselho de universidade de entre três pessoas, internas ou externas à universidade, indicadas
pelo senado. O senado é eleito pelos professores e estudantes, mas a sua dimensão não pode
ultrapassar 24 membros! É um órgão consultivo, mas tem o poder de aprovar ou recusar o
plano e relatório do conselho de universidade e do reitorado, o que, potencialmente,
desencadeia uma crise a obrigar à intervenção governamental. Esta lei recente tem o aspecto
interessante de estabelecer o princípio tendencial da igualdade de sexos nos órgãos directivos.

9. Uma proposta para Portugal
a) Princípios
i. Representação e gestão partilhada
O sistema que advogo como o mais adequada para Portugal é o da gestão partilhada.
Modelos mais “autoritários”, porventura mais eficientes, são totalmente inadequados à nossa
tradição, recente mas já muito forte. Sobre este modelo, já ficou tudo dito.
A representação de professores e estudantes no senado e, por extensão, em conselhos de
faculdade, já foi também discutida, mas não em termos da tradicional exigência estudantil da
paridade. É uma exigência desrazoável. Os estudantes estão na primeira linha do interesse na
sua universidade, são eles os que mais directamente sofrem com as suas mazelas. Mas,
vivendo nela quatro ou cinco anos, estão longe de ter a experiência e a visão temporal dos
professores. Quando fui dirigente associativo, defendia, com os meus colegas, a restauração
do senado e a participação estudantil. Mas creio que já nos contentávamos com a disposição
da reforma de 1911, a quem nega democraticidade, de “um” representante dos estudantes. É
claro que hoje vou mais longe.
Há uma questão prática importante, que tem a ver, no nosso sistema, com a eleição do reitor.
O corpo docente está sempre relativamente dividido e os candidatos, embora isto me pareça
um pouco perverso, mas a politica é assim, podem jogar com uma grande margem de
manobra. Os eleitores estudantes, honra lhes seja feita, constituem normalmente um bloco
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coeso, respeitando normalmente a politica das suas associações. Neste caso, a paridade
aparente acaba por ser um poder desproporcionado dos estudantes.
Os 50-50% não são razoáveis. Que percentagem adoptar? Tenho tendência para perfilhar a
regra espanhola dos 70-30% (professores-investigadores/estudantes), mas não creio que isto
justifique posições intransigentes. Que cada universidade veja o que é mais correcto para a
sua situação real.
ii. Contratualização
Outro princípio que advogo é o da contratualização. A autonomia não deve ser estática e
reduzida aos estatutos. Como instrumento do desenvolvimento da universidade, é
instrumentalmente que ela deve ser estimulada ou penalizada pelo Estado, que, ao contrário
do que se tem passado, não pode invocar a autonomia para se desresponsabilizar.
A actual relação de dependência fluida das universidades em relação ao Governo deve ser
substituída por uma relação de contratualização, celebrando com o Estado contratos de
serviço público plurianuais que abrangem um conjunto básico de actividades de ensino,
investigação científica, serviços à comunidade, acção cultural e aprendizagem ao longo da
vida e em que devem ficar especificados, entre outros:

– o elenco dos cursos de licenciatura e mestrado acreditados e de interesse público e
como tal reconhecidos e financiados pelo Estado;

– os rácios aluno/docente para cada estabelecimento, tendo em conta não só os cursos de
graduação e de mestrado mas também a actividade científica e a orientação de
doutoramentos;

– os quantitativos das vagas abertas ao acesso a cada curso;
– os objectivos quantificados em relação à formação de licenciados, mestres e doutores;
– o valor das propinas para cada curso ∗;
– o programa de ensino ao longo da vida;
– o programa de obras e outras infra-estruturas;
– o programa de investigação científica;
– os programas de promoção da qualidade;

∗

Julgo que a diferenciação de propinas em função do curso é justa e introduz um factor de clareza financeira.
No entanto, há muitos autores estrangeiros que discordam dessa diferenciação, com o principal argumento de
que isso pode distorcer a procura, em desfavor de cursos caros, como medicina ou engenharia. Ainda não vi
isto demonstrado. Se não houver uma diferença muito substancial entre mínimo e máximo das propinas,
duvido de que o nosso fenómeno de procura por cursos como medicina fosse muito afectado. Outros, em
discussão jurídica, entendem que as propinas são uma taxa e, como tal, uniforme. Mas, por exemplo, já temos
o longo uso de taxas moderadoras, na saúde, com valores muito variados, em função do custo dos actos
médicos.
68

– a aplicação de um sistema de “matching funds”, em que o Estado atribui tanto mais
financiamento quanto mais a universidade for capaz de obter financiamentos externos;

– a relação entre despesas de pessoal e despesas de funcionamento para efeitos do
financiamento em bloco.
Nada disto, a meu ver, deve ser fixado uniforme e burocraticamente para todas as
universidades. Deve atender às suas circunstâncias particulares e contratualizado com cada
universidade, com os óbvios reflexos no financiamento. Talvez as universidades é que não o
desejem, confortáveis que estão nas fórmulas uniformizantes.
iii. Clareza da linha de decisão e responsabilidade
A linha de decisão deve ser clara, com autoridade claramente atribuída a pessoas competentes
e com incentivos que sejam de facto benefícios para quem toma as decisões correctas.
Por isso, os cargos executivos devem ser unipessoais e com forte componente nominativa.
Sem prejuízo de órgãos de consulta a nível de faculdade (por exemplo, um conselho de
directores de departamento), o cargo de director de faculdade deve ser individual,
extinguindo-se o conselho directivo, e o director nomeado ou pelo reitor ou pelo conselho de
governo, embora com a audição dos órgãos da faculdade.
Pelas mesmas razões, deve haver um compromisso entre a lógica nominativa e a eleitoral para
a escolha do reitor e, em menor grau, dos directores de faculdade. Para constituição de uma
equipa de gestão coerente, sob a responsabilidade máxima do reitor, este deve ter um papel
determinante na escolha dos directores das faculdades.
iv. Participação externa
Creio que ficou já devidamente justificada, em geral, a participação dos “stakeholders” na
vida universitária. Mas há que adaptar os princípios às situações reais. Na nossa situação legal
actual, a sua presença é permitida no senado (embora a maior parte das universidades não o
concretize nos estatutos) e no conselho consultivo, quando existe.
A importância que dou à sua participação, no modelo de gestão partilhada, coloca-os
forçosamente no órgão de governo e de definição estratégica. Não vejo que se justifique a sua
participação no senado – na França, pertencem tanto ao conselho académico ou de governo
como ao conselho científico, equivalente do senado. O senado, representando a comunidade
académica e tratando principalmente de matérias científicas e pedagógicas, é local que me
parece deslocado para “leigos” (termo que vou buscar à nova tradição inglesa, que usa muito
o “layman” na acepção de membros externos no governo das universidades). Comecemos
então por discutir, na nossa realidade, a sua participação no conselho de governo.
A tese extrema é a de inspiração americana, de conselhos constituídos exclusivamente por
membros externos. É uma violação do princípio da gestão partilhada que defendo. A
proporção de membros externos deve ser significativa, mas equilibrada com a de internos.
Tanto internos como externos devem ser escolhidos em função da sua competência “politica”
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universitária. O outro princípio, para cuja garantia são importantes os membros internos do
conselho de governo, é que os poderes do conselho de governo sejam exercidos em
cooperação com um órgão representativo da comunidade universitária, um senado
remodelado. Quanto aos internos, em número também significativo, devem ser escolhidos em
função estrita da sua competência “politica” universitária
Como já discutimos, na lógica americana, os “trustees” impõem-se à comunidade académica
por características próprias da cultura americana, feita de uma mistura de grande idealismo e
de muita hipocrisia: são leal e inteiramente dedicados ao governo da universidade, com
isenção em relação aos seus outros interesses privados, são estudiosos e bons conhecedores
dos problemas universitários e da politica universitária em geral, têm muito mais honra que
proveito na participação nos “boards” e assumem como dever uma actividade importante de
“fund raising”. Para terem autoridade sobre os interesses corporativos internos, são pessoas de
grande prestígio social, profissional ou cultural. Mesmo que pensemos, em Portugal, em
conselhos muito pequenos, de 10 membros (nos EUA variam, em geral, entre 15 e 20), se
pensássemos só em externos, teríamos que encontrar 140 pessoas com essas características
para as nossas universidades públicas.
Ainda por cima, reina a ideia de que, por natureza, os nossos “trustees” teriam que ser
empresários. Já desfiz atrás este mito, mas insisto. Pode-se contar com profissionais de
renome, com antigos estudantes, com outras pessoas ligadas à cultura, ao mundo de trabalho
(sindicalistas e técnicos), ao desenvolvimento regional, etc. Talvez mais difícil seja a escolha
dos internos, como professores com visão estratégica e institucional e capacidade política.
No entanto, é preciso ter em conta alguma experiência nacional dos resultados reais da
participação externa. Ao pretendermos membros externos no governo das universidades, não
estaremos a convidar quem não quer vir à festa? A participação de membros externos nos
senados ainda é incipiente, mas já permite tirar algumas conclusões. Num trabalho já citado
[35], Amaral e Magalhães estudam em pormenor o grau e interesse da participação de
membros externos na governação de três universidades e três institutos politécnicos, com
conclusões pessimistas. Num dos casos dos politécnicos, os externos valorizam a sua
presença, considerando-a reduzida, mas já nos outros a participação é formal e as ausências
frequentes. A regra geral, nos casos estudados, foi a da dificuldade de uma participação
efectiva de representantes da sociedade. No entanto, julgo que é errado tirar conclusões de
uma situação, como a nossa, em que os membros externos se limita a uma presença simbólica
em alguns senados, por natureza improdutivos. Nestas condições, não é de admirar o
desinteresse dos membros externos. Não me parece ser argumento que se possa reproduzir
para uma situação muito diferente, em que os externos, membros do conselho de governo,
têm poderes efectivos e gratificantes.
Vale a pena introduzir aqui algumas opiniões dos comentadores do meu blogue, na maioria
pessoas sem poder universitário mas muito agudas na critica à situação que vivem.
PJ: “Diz-se que um gestor externo tem sempre uma visão com um prazo mais curto do
que alguém efectivamente ligado à instituição, que conhece a sua história e tradições, os
seus fortes e o seus fracos. Tendo em conta a minha limitada experiência, diria que não
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posso concordar com esta frase porque ela implica, ainda que não explicitamente, que
gere melhor quem conhece os cantos à casa. Não é isso que vejo à minha volta. O que
observo, com consternação e preocupação, é a ausência de um pensamento estratégico
orientador das instituições. O resultado é o imobilismo paralisante ou a fuga para a
frente sem uma visão estruturadora da acção. Os conselhos científicos são muitas vezes
a caixa de ressonância dos departamentos com mais poder e influência e não conseguem
ter uma visão de conjunto. A gestão é frequentemente casuística ao nível da direcção.
Os poucos documentos orientadores que se produzem são de uma pobreza
confrangedora. Já aqui disse e reafirmo: a situação é tão má, pelo menos aos meus
olhos, que defendo um novo modelo de gestão, em regime experimental, à escala de
uma universidade inteira, com uma comissão de acompanhamento diversificada nos
seus elementos”.
Cassandra: “Subscrevo linha por linha o comentário do PJ. Entre nós, a ideia de que
“alguém efectivamente ligado à instituição, conhece [melhor] a sua história e tradições,
os seus fortes e o seus fracos” só pode ser ou uma ilusão ingénua, ou uma desculpa para
se tapar o sol com a peneira, por assim dizer. Para nossa desgraça, quem “conhece os
cantos à casa” tende a estar de tal modo comprometido e “contaminado” pelos piores
vícios do sistema que, salvo raríssimas excepções, nada mais faz do que gerir interesses
– e interesses que nem sequer são, muitas vezes, os da instituição ou dos seus
departamentos, mas antes interesses pessoais ou familiares inconfessáveis. Concordo, é
claro, com a necessidade de se procurar uma solução equilibrada. Agora, usar a
desculpa esfarrapada de que qualquer solução diferente da actual “gestão democrática”
(o nome faz-se sempre rir, ou melhor, chorar...) só pode piorar as coisas, para assim se
ir perpetuando o status quo - creio que isso é puro suicídio, tendo em conta os desafios
futuros (designadamente Bolonha), que já se vão aproximando a passos largos.”
iii. Flexibilidade e capacidade de opção
A discussão de modelos é muito interessante, intelectualmente, mas perigosa, porque pode
fazer correr o risco de abstracção da realidade. O modelo, uma vez perfilhado, deve ser
assumido com firmeza, mas a sua concretização em propostas práticas exige grande atenção à
realidade, senão o modelo corre o risco de inviabilidade prática. Daqui a questão
fundamental: como adaptar o modelo europeu de gestão partilhada à situação real e à cultura
da universidade portuguesa?
A experiência europeia é variada. Em muitos países, a aplicação de novas regras de
organização e governação tem sido pacífica, mas são países em que as novas leis de
autonomia acabam por ser, muitas vezes, uma evolução em relação à tradicional influência
marcada dos governos. Já na Espanha, mais próxima de nós, a criação dos conselhos sociais,
desde há já vários anos, resultou frequentemente em conflitos, que se agravaram com a
recente Lei Orgânica das Universidades, mais limitativa dos poderes académicos. Não é que
os conflitos sejam inevitáveis, mas não devem ir ao ponto de prejudicar os vários níveis de
actividade universitária.
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Uma crítica generalizada é que, frequentemente, as leis foram elaboradas pelos ministérios,
no silêncio dos gabinetes, sem debate e as universidades sentem-no como uma imposição
lesiva da sua autonomia, por inovadora que possa ser. É totalmente irrealista querer envolver
e responsabilizar as universidades por uma reforma se elas não forem chamadas a um
processo de discussão largo e profundo. Se uma reforma não for interiorizada e minimamente
aceite, dificilmente será posta em prática com entusiasmo. Por isto, um processo de reforma
passa por um debate com a preocupação da consensualização na comunidade académica e da
concertação com os parceiros sociais.
O novo modelo não deve ser imposto nem uniforme. Cada universidade deve ter a opção de
manter o nosso ineficaz modelo colegial ou de adoptar o novo modelo de governação
partilhada.
Dito isto, como princípio, reconheça-se que, na prática, há uma aparente contradição: se é
negativo que o modelo governativo seja uniformizado por imposição legal, normalmente
redutora; mas, se deixada a opção por um novo modelo às universidades, com uma cultura
que lhe é adversa; então como criar de facto o novo modelo?
Sem prejuízo de novas regras legais, muito gerais, as universidades devem ser levadas à
adopção de um novo modelo essencialmente por um sistema de incentivos e de competição.
Passando a haver avaliação institucional, as inevitáveis consequências do novo modelo
(facilidade de definição de planos estratégicos e de políticas, elaboração de padrões de
qualidade e de códigos de boas práticas, inovação, relações eficazes com a sociedade, etc.)
devem ser premiadas É aqui que a contratualização é fundamental, principalmente nos seus
aspectos financeiros, desde que a modernidade e eficácia da sua organização estatutária,
governação e gestão sejam factores muito determinantes dos benefícios da contratualização.
E pode-se pensar em incentivos que se relacionam com o próprio grau de autonomia: por
exemplo, as universidades que adoptarem um modelo moderno de governo veriam a sua
autonomia administrativa e financeira alargada, com gestão administrativa e financeira
tendencialmente segundo o direito privado e sem sujeição às regras da contabilidade pública,
ao regime de realização de despesas públicas e ao regime oficial das empreitadas de obras
públicas (quase que empresas públicas). Quem tem experiência de gestão sabe como isto é
importante.
Da mesma forma, a opinião pública deve ser claramente informada da importância desses
factores como facilitadores da melhoria da qualidade universitária, de maneira a que isto se
possa reflectir, embora, na prática, talvez não muito substancialmente, na procura de cada
universidade. Isto é fundamental porque as universidades vão ter que competir pelos melhores
alunos numa situação de recessão demográfica e de consequente decréscimo do
financiamento.
Assim, não há grande mal que primeiro sejam só uma ou duas a adoptar o modelo na íntegra.
Por competição, as outras virão depois. A experiência mostrará, ao fim de alguns anos, se
então o novo modelo deverá ou não ter maior consagração legal.
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Em todo o caso, há que estabelecer um limiar mínimo para essa liberdade de escolha. O
Estado deve impor limites legais, ainda que muito amplos, às fórmulas de governo das
universidades em todas aquelas matérias em que estejam em causa a eficácia e a transparência
da gestão, bem como o bom uso dos dinheiros públicos. Caem, por exemplo, nessa categoria a
existência de um órgão de governo eficaz que, mesmo no modelo colegial puro, é possível
como uma forte secção política do senado, a obrigatoriedade de membros externos na
governação ou na fiscalização efectiva, a exclusão da representação orgânica dos funcionários
não-docentes, a eliminação do princípio da paridade entre alunos e docentes, a
uninominalidade dos cargos executivos, etc. Em todo o caso, deveria ser uma lei da
autonomia com poucos “deve” e muitos “pode”.
Se respeitado o princípio de o novo modelo ser de livre escolha das universidades, é provável
que, inicialmente, só uma ou duas o fariam. Consolidadas essas primeiras experiências, a sua
prática, no que respeita aos valores dos incentivos e ganhos financeiros e de prestígio, num
mercado ainda incipiente mas em desenvolvimento, traria lições para que as restantes
universidades fossem adoptando progressivamente o novo modelo.
Também há lugar para uma grande diversidade de modalidades. Por exemplo, o presidente do
conselho de governo pode ser um externo ou o reitor. Os membros do conselho de governo,
tanto internos como externos, podem ser em parte nomeados pelo presidente e/ou pelo reitor,
podem ser nomeados pelo senado, podem ser cooptados pelo próprio conselho, para além de
muitas outras modalidades.
b) Autonomia e regulação
Por todo o absurdo que descrevi atrás, entendo que a criação de cursos tem de ser regulada. É
matéria em que crescem as opiniões sobre a necessidade de se limitar a autonomia. Não me
vou alongar, porque não é tema deste artigo e porque já escrevi extensamente sobre isso [3638]. Completamente adverso de um sistema de regulação absoluta pelo mercado da
universidade pública, admito que as universidades também joguem no mercado, mas por sua
conta e risco, não à conta do financiamento público. Isto quer dizer que uma universidade
deve poder criar os cursos que quiser, fora do catálogo de oferta pública e financiados
exclusivamente pelas propinas e fontes privadas. É, afinal, o que se passa com os mestrados
(não exactamente, porque as rácios dos cursos de mestrado entram para o financiamento
público das despesas de pessoal e, por extensão, para todo o financiamento).
Para a oferta pública, vejo dois mecanismos de regulação. O primeiro é a acreditação a priori,
e acreditação a dois níveis: das unidades orgânicas e departamentos, para capacitação para
criarem programas de grau em cada área, e acreditação dos cursos propostos. Só cursos
acreditados é que poderiam entrar no catálogo da oferta pública. Para além do processo
técnico de avaliação, a decisão de acreditação não deve ser governamental, devendo caber a
uma entidade reguladora autónoma, como é cada vez mais a prática da nova administração
pública. Não podendo citar toda a vastíssima bibliografia actual sobre acreditação, acentuo
que é das matérias mais em debate no processo de Bolonha. A visita aos “sites” de Bolonha
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fornece larga informação. Em relação aos EUA, em que a prática é muito mais antiga, uma
pesquisa na internet resulta em 1610 páginas sobre acreditação universitária!
Há quem defenda que a acreditação deve ser só institucional, por departamentos. Se o
departamento for acreditado, teria competência para criar livremente novos cursos. Parece-me
uma posição irrealista, porque alguns dos nossos cursos delirantes têm sido criados por
departamentos com pessoas que certamente merecerão boa avaliação científica e pedagógica.
Pelos vistos, não basta. Por outro lado, há muitos cursos interdepartamentais pouco
compatíveis com uma acreditação institucional.
Segundo o já referido “documento dos 17”, “O organismo responsável por esta regulação
deverá ser independente dos interesses estabelecidos no ensino superior. À semelhança do que
acontece com instituições reguladoras em diversas áreas de actividade económica, os
membros deste organismo devem ser nomeados pelo Governo, devendo ser também
assegurado um elevado grau de independência face a este. Entre outras disposições, isto passa
por fazer com que os membros deste organismo não possam ser demitidos pelo Governo, até
ao termo do seu mandato.” [27]
Na prática, isto não é fácil. Temos condicionantes de pequenez populacional que não
permitem a transposição de experiências positivas de grandes países. Para cumprir com o
desiderato da independência do regulador perante os interesses dos regulados, tinham que se
afastar os académicos. Mas temos um número mínimo de não académicos capazes desta
tarefa? É por isto que propus, à falta da independência, ao menos a concertação, já bastante
limitativa da discricionariedade governamental, sugerindo a constituição de uma entidade
reguladora tripartida, com representação das instituições, do Estado (não obrigatoriamente do
governo) e dos parceiros sociais da universidade [39].
Estas mesmas características são as que se exigem de um órgão responsável pela avaliação.
Por outro lado, propondo que a regulação se baseie na acreditação, estou a ligá-la intimamente
à avaliação. Neste sentido, a entidade reguladora devia absorver as actuais funções do
CNAVES. Acrescento ainda uma nota do “documento dos 17”, que subscrevi: “Um dos
papéis chave do organismo regulador será o de gerar e facultar ao público informação sobre o
desempenho das instituições, nomeadamente das avaliações que levar a cabo, mas também
acerca da empregabilidade e remunerações dos graduados de cada instituição. Outro papel
será o de garantir que não existam práticas discriminatórias em áreas relativamente às quais se
preconiza que as instituições tenham ampla margem de decisão como, por exemplo, no
acesso” [27].
Além da acreditação, é legítimo ainda um outro mecanismo, no âmbito ministerial, o do
financiamento. Deve-se admitir que o governo possa excluir do financiamento cursos
irrelevantes ou disparatados, mesmo que, por absurdo, tenham merecido a acreditação. No
entanto, a prática mostra que isto é utópico. Não tenho memória de que alguma vez o
ministério se tenha recusado a financiar um curso criado por uma universidade. É outra
perversão da autonomia, a da desresponsabilização estatal em relação ao ensino superior.
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c) Autonomia administrativa e financeira
As universidades devem deixar de ser vistas como organismos públicos tradicionais, mesmo
que com autonomia administrativa e financeira. As sua actividades são muito distintas e de
grande variedade, exigindo regimes administrativos flexíveis. Como discuti atrás, algumas
das regras da administração pública não são exequíveis nas universidades, principalmente no
que respeita à aquisição de bens e serviços.
Não sei se há alguma figura jurídica que enquadre o que me parece que deve ser a autonomia
administrativa e financeira. Se não há, pode-se sempre criar. O que interessa é o seu conteúdo.
As universidades devem ser entidades autónomas especiais, com uma lógica empresarial
moderna e com um estatuto jurídico que podia ser caracterizado, entre outros aspectos de
menor importância, por:

– Fixação legal das competências administrativas do reitor, com poder de delegação,
sem ficar, como agora, dependente de delegação de competências gerais dos ministros
e secretários de estado;

– Liberdade de gestão do património imobiliário;
– No limite, em função da adopção de um adequado modelo de governação, gestão
administrativa e financeira próxima do direito privado e sem sujeição às regras da
contabilidade pública, ao regime de realização de despesas públicas (concursos) e ao
regime oficial das empreitadas de obras públicas; ou, como medida de alcance mais
reduzido, com aumento substancial dos valores de aquisição que determinam os vários
procedimentos de aquisição;

– Grande flexibilidade de gestão orçamental, com autonomia para transferências
orçamentais entre rubricas e entre unidades;

– Orçamento de Estado definitivo, com isenção de cativações orçamentais;
– Requisições de fundos não limitadas pelo sistema de duodécímos, embora com limites
máximos razoáveis;

– Possibilidade de requisição de fundos integral, logo no início do ano, para as rubricas
de equipamento;

– Obrigatoriedade de compensação, até ao mês de Junho, dos encargos decorrentes de
aumentos salariais da função pública;

– Isenção da sujeição a vistos prévios do Tribunal de Contas, mesmo para contratos de
pessoal;

– Em contrapartida de responsabilidade, obrigação de contabilidade segundo o plano
oficial de contas, incluindo a obrigação de contabilidade analítica; prestação de contas
à tutela e ao Tribunal de Contas; apresentação de um plano orçamental previsional;
obrigação de parecer de um conselho fiscal, incluindo um técnico revisor de contas do
sector privado e um quadro qualificado da contabilidade pública.
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Incluo neste capítulo a gestão de pessoal, a que limitações de espaço me impedem de dar o
tratamento devido. Julgo que é consensual que a gestão de pessoal é um instrumento
fundamental para qualquer política de qualidade. O estatuto geral da carreira deve limitar-se
quase que só à estrutura da carreira, aos requisitos de acesso a cada categoria e ao seu
vencimento de base. São questões fundamentais para a garantia da transparência e da
mobilidade. O resto é, em grande parte, matéria da competição das universidades, às quais
devem ser deixadas a regulamentação de aspectos institucionais tão relevantes como, por
exemplo, os mecanismos de combate à endogamia, a diferenciação salarial por mérito, ou os
sistemas de recrutamento e promoção.
No entanto, tudo isto levanta outra questão, relacionada com a autonomia estatutária. O que se
propôs são disposições de autonomia administrativa máxima, mas há toda uma gama de
variação entre elas e o sistema actual. Deverá este máximo ficar estabelecido legal e
genericamente ou deve ser mais ou menos limitado, caso a caso? Julgo que deve haver essa
margem de limitação, porque nem todas as universidades estarão em condições de usufruir
eficazmente deste máximo de autonomia e com a devida responsabilidade pública. Isto
relaciona-se, como acabámos de ver, com o princípio dos incentivos à adopção de modelos
inovadores de organização e gestão. Só uma universidade que adopte coerentemente esses
novos princípios estatutários é que justifica a confiança subjacente a tão largo regime de
autonomia administrativa. Uma universidade conservadora, que mantenha o nosso modelo
arcaico de governação, deve assumir, em coerência, ficar limitada ao actual regime
administrativo. A evolução faz-se de prémios e penalizações.
Isto significa uma limitação à autonomia estatutária. Devendo a autonomia de gestão
administrativa, financeira e de pessoal ficar consagrada nos estatutos, porque, como defendi,
deve ser diversificada e impossível de fixar genericamente numa lei de autonomia, o governo
deve ter a capacidade de alterar este capítulo em termos de adequação à qualidade geral dos
estatutos e aos mecanismos que garantem, perante a sociedade, o rigor na efectivação de
mecanismos administrativos que fogem tão significativamente ao ordenamento geral da
administração pública.
Finalmente, a questão do exercício prático da gestão administrativa, financeira e de pessoal.
No caso dos reitores, o cargo tem um pendor mais politico que de gestão, embora, no seu
devido lugar, os conhecimentos e experiência de gestão devam ser elementos a considerar na
sua escolha. Por outro lado, têm consigo os administradores das universidades, mas esses, em
geral juristas, sofrem das limitações da formação em gestão dos quadros da função pública,
devendo o cargo ser ocupado cada vez mais por gestores profissionais. A proposta que farei
adiante é a da supressão do cargo de administrador (com manutenção de um assessor jurídico
do reitor) e da sua substituição por um vice-reitor executivo, sempre sob a supervisão política
do reitor e recrutado de entre gestores experientes.
A situação é mais aguda no que respeita às faculdades e seus conselhos directivos (ainda por
cima, órgãos colectivos). Independentemente do Secretário, tipicamente um jurista, deve
haver um Subdirector exterior à faculdade, recrutado de entre gestores profissionais, na
prática fora da administração pública.
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Reconheça-se que ambas as propostas levantam um problema: como recrutar para um cargo
temporário, como compensar isto em termos salariais, como fazê-lo em situação financeira
cada vez mais difícil. Mas difícil não quer dizer impossível, principalmente quando, a meu
ver, é absolutamente necessário. E tenho alguma experiência.
d) Sistema de governação
O novo modelo europeu, segundo as normas da gestão partilhada, acomoda muitas variantes.
Neste sentido, é um pouco esquemático apresentar uma proposta acabada para uma situação
determinada, como a portuguesa. No entanto, a apresentação de um exemplo prático facilita a
compreensão, embora com o risco de uma eventual imponderação do autor poder levar o
leitor a, excessivamente, rejeitar todo o modelo. É um risco inevitável quando se fazem
propostas concretas, que aqui assumo. Mas também tenho a experiência de que ideias e
modelos apresentados em abstracto suscitam muitas vezes reservas que se resolvem perante a
exemplificação concreta.
Esta seria a proposta que eu apresentaria para revisão dos estatutos de uma universidade
pública a que pertencesse. Mas certamente que, na sua discussão, estaria aberto a alterações as
mais diversas, desde que não prejudicassem o essencial do modelo. Relembro que não é uma
proposta de lei da autonomia, essa forçosamente muito mais geral e a permitir a coexistência
de estatutos muito diversificados.
i. Universidade
1.a) O governo estratégico da universidade deve competir a um conselho de governo (há
quem use a expressão de conselho universitário, contra a qual não tenho nada a opor), com
não mais do que 20 membros, quando muito 25.
b) O conselho de governo deve ser, preferencialmente, presidido por uma personalidade
independente de reputação indiscutível. Admito a sua nomeação pelo governo, mas agradame mais a solução normal das fundações. Na constituição inicial, o presidente provisório seria
nomeado pelo governo, mas com um mandato curto, de transição. Ao fim de algum tempo,
uma vez completamente constituído, seria o próprio conselho a eleger o seu presidente, de
entre os membros externos, processo electivo que se transformaria em definitivo. Admito
também a presidência pelo reitor, mas com reservas, porque, como se verá a seguir, o reitor
responde perante o conselho e, por isto, não é conveniente que seja o seu presidente.
c) O conselho é composto pelo reitor, por professores ou investigadores designados pelo
senado com base na sua competência politica universitária e não por representação, e por
um número significativo (mínimo de 20%?) de membros externos à universidade, académicos
ou não, incluindo o presidente da associação de antigos alunos, quando exista. Não tenho
reservas de fundo – e, pessoalmente, até acho bem – a que um dos membros internos seja um
estudante. Como maior compromisso com o poder interno, posso admitir que os membros
externos também sejam designados pelo senado, mas parece-me mais eficaz e mais
coadunado com o modelo que eles sejam cooptados pelos restantes membros do conselho, os
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internos. Os membros externos devem ser escolhidos em função da sua qualidade e da
garantia de dedicação à universidade, e não obrigatoriamente por cargos que exerçam.
Anoto um caso que vivi. O instituto de que era director tinha um “conselho geral” deste tipo,
mas em que os membros externos eram todos dirigentes de organismos públicos com que o
instituto tinha relações. Chamei a atenção para este erro e a experiência deu-me razão. Esses
membros externos, apesar de muito estimáveis, raramente discutiam com isenção os
problemas do instituto, limitando-se a apresentar, logicamente como factos consumados, as
politicas dos seus organismos e o seu reflexo na vida do instituto. A meu ver, é uma
experiência a rejeitar liminarmente.
d) Para garantia de independência, o mandato do conselho não deve ter
Governo nem à do reitor. Proponho, por isto, a duração de cinco anos.
eleito não pode ter poderes de iniciativa de substituição dos membros
segundo o mesmo princípio, parece-me razoável que o conselho eleja
presidente (com possibilidade de renovação).

duração igual à do
O reitor entretanto
do conselho. Mas,
trienalmente o seu

e) As competências do conselho de governo são:

– a definição da missão, da estratégia de desenvolvimento e qualidade da universidade e
elaboração das respectivas politicas de concretização;

– a escolha do reitor, em cooperação com o senado, como discutido a seguir;
– a alteração dos estatutos, em cooperação com o senado;
– o plano plurianual e anual de actividade;
– a aprovação do relatório anual, elaborado pelo reitor;
– a aprovação das contas;
– a aprovação do orçamento proposto pelo reitor e a fixação das propinas;
– a criação ou extinção de cursos, ouvido o senado;
– a promoção e apreciação da avaliação e da autoavaliação;
– o estabelecimento das relações entre a universidade e o meio social;
– o acompanhamento da gestão da universidade.
O processo de cooperação para alteração dos estatutos pode ser o seguinte: 1. O conselho
de governo elabora a proposta de alteração, após ampla consulta à comunidade
universitária. 2. O senado aprecia-a, em primeira leitura. Se a rejeitar por maioria de dois
terços dos seus membros efectivos, a proposta é reprovada; se a rejeitar, mas por maioria
inferior, a proposta é reenviada ao conselho de governo, com um relatório sobre os
motivos de rejeição e propostas de alteração. 3. O conselho de governo adopta a posição do
senado e aprova a alteração estatutária ou envia-a de novo ao senado, com ou sem
emendas. 4. A proposta final do conselho de governo considera-se aprovada se não for ser
rejeitada por dois terços ou mais dos membros efectivos do senado.
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f) Os membros do conselho de governo comprometem-se a participar activamente no “fund
raising” da universidade.
2. a) A reitoria é composta pelo reitor, por um vice-reitor executivo nomeado pelo conselho
de governo e por até três vice-reitores nomeados pelo reitor, ouvido o conselho de governo.
b) O reitor é o responsável máximo pela administração académica, financeira e de pessoal,
respeitando as politicas definidas pelo conselho geral, bem como pelo poder disciplinar. O
reitor, que pode ser externo à universidade, é escolhido mediante um dos seguintes processos:

– O conselho de governo, após publicitação, apreciação curricular, entrevista e outros
processos, elabora uma lista de três candidatos, professores, investigadores ou
personalidades destacadas em politica universitária, pertencentes ou não à
universidade; uma comissão do senado, depois, o próprio senado, emite um parecer
fundamentado sobre os candidatos; finalmente, o conselho de governo nomeia o reitor.

– O senado nomeia um “search committee” que publicita a escolha do reitor, recebe as
candidaturas e tem também a iniciativa de convidar à apresentação de candidaturas as
personalidades que entender. Esta comissão faz a instrução do processo e apresenta-as
ao senado, que designa três candidatos. A decisão final da nomeação, de entre esses
três candidatos, compete ao conselho de governo. Em alternativa, a comissão pode ser
uma comissão mista do conselho e do senado.

– Nomeação livre pelo conselho de governo, mas sujeita a moção de recusa aprovada
por pelo menos 2/3 dos membros do senado;
A lei não deve limitar o número de mandatos do reitor, deixando esta matéria ao critério da
universidade, nos seus estatutos.
c) O vice-reitor executivo é um gestor qualificado, responsável directo pela gestão financeira
e patrimonial da universidade.
3. a) O senado, com dimensão máxima de 50-60 membros, é constituído por 70% de
professores e investigadores e por 30% de estudantes (ou 65-35%?). É conveniente que a
duração do mandato do senado seja diferente da do reitor. Todos os membros são eleitos pelos
respectivos corpos e não há membros por inerência, a não ser, eventualmente, como
observadores ou consultores. Pode-se admitir tanto a eleição nominal como a eleição por
listas, com programa, embora esta tenha o risco de influências partidárias. O senado organizase em secções ou em comissões eventuais, como entender adequado. Para maior controlo
sobre o poder executivo, parece conveniente que o senado não seja presidido pelo reitor, antes
que eleja o seu presidente.
b) Compete ao senado, nomeadamente:

– emitir propostas ou recomendações ao conselho de governo ou ao reitorado, sempre
que o entenda;

– dar parecer sobre o plano estratégico do conselho de governo;
– participar na nomeação do reitor e na alteração dos estatutos, como descrito acima;
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– destituir o reitor, mediante moção de censura extensamente fundamentada e votada
por maioria igual ou superior a quatro quintos dos membros efectivos do senado;

– aprovar o relatório anual;
– dar parecer sobre a criação ou extinção de cursos e estabelecer os programas de
estudos;

– decidir sobre matérias estritamente académicas.
4. O conselho administrativo é facultativo, podendo caber ao reitor toda a competência para
os actos de gestão, delegável nos vice-reitores.
5. O conselho fiscal é presidido por um revisor oficial de contas, nomeado pelo ministro, por
um representante qualificado da contabilidade pública e por um professor (de preferência de
outra universidade) designado pelo senado – dado que o poder de fiscalização não se deve
restringir à gestão financeira, abrangendo também a politica estratégica.
ii. Faculdades
Começo por umas notas gerais, antes de passar às propostas. Vale a pena, porque muito se
discutiu atrás sobre as universidades mas, quando passamos ao nível abaixo, colocamo-nos
num terreno em que a maior proximidade dos professores e estudantes em relação à direcção
e à sua actividade directiva do quotidiano torna mais agudos os problemas e mais evidentes os
preconceitos. É também o nível estrutural em que os professores mais directamente se
envolvem em questões de poder, pelo peso do conselho científico, que devia ser apenas isto
mas que é, de facto, a câmara de ressonância por excelência do corporativismo académico.
Reflexo disto é a vulgar distinção, no governo das faculdades, entre “competências
administrativas” e “competências académicas” que me parece limitadora. Competências
administrativas até pode ter um bom chefe de repartição. O papel da Direcção, sejam os
conselhos directivos, sejam directores personalizados, não é meramente administrativo,
embora muitos se remetam a isso, não compreendendo eu que prazer intelectual têm alguns
professores em serem meros burocratas. É de direcção estratégica e de gestão, que é muito
mais ampla: definição de estratégias e politicas, debatidas com os outros órgãos para máximo
consenso e mobilização interna; regras e procedimentos de melhoria da qualidade; opções de
distribuição orçamental interna; solução de pontos fracos, incluindo o recrutamento (que, a
meu ver, faz parte da gestão, sem prejuízo da avaliação científica pelo conselho científico) e
muito mais que o espaço desta escrita não me permite desenvolver.
É pelo seu défice de gestão e por muitas outras razões até mais importantes, como o papel
estratégico da liderança, sempre conjugado com a participação, que defendo sem qualquer
dúvida o exercício unipessoal do cargo de director. Isto não significa que, como em muitas
empresas, o CEO não partilhe largamente o processo de decisão, mas é um processo com
lógica de “primum inter pares”, com homogeneidade de competências. Tive esta experiência,
muito bem sucedida, em que, como director com largos poderes – os fazedores dos estatutos
tinham deixado ficar do passado uma disposição única na universidade, atribuindo ao director
todas as competências de um director-geral – reunia semanalmente, para meu próprio
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proveito, com o conselho directivo. Teoricamente, não precisava de o fazer, porque o
conselho tinha delegado em mim quase a totalidade dos seus poderes, mas senti-me sempre
gratificado e fortalecido nas minhas decisões. Mas era um conselho excepcional, composto
apenas pelo presidente do conselho científico, pelo sub-director, nomeado pelo reitor por
proposta do director, e pelo secretário executivo. A minha liderança quase que só consistia em
manter sempre vivos a solidariedade que tínhamos, o grande respeito mútuo e a grande
convergência de opinião sobre o que devia ser a politica do instituto. Por isto, para escândalo
de muitos académicos, eu costumava dizer, como diz um CEO, que era “a minha equipa”
(“my staff”). Duvido que isto se passe na generalidade das faculdades, com conselhos
directivos heteróclitos, eleitos sem critério, desde professores a estudantes e funcionários. E
fico sempre a pensar que, nestes sistemas, quem acaba por mandar de facto são os burocratas.
Coerentemente, o processo de escolha do director deve ter uma lógica essencialmente
nominativa. A meu ver, o director deve ser nomeado pelo órgão máximo da universidade que
tenho defendido, o conselho de governo, ou pelo reitor, ouvido o conselho. Respeitando o
princípio da participação, essa nomeação deve ser precedida de consulta a um órgão
representativo da escola ou a um conselho de directores de departamento, que devia existir
como órgão de aconselhamento regular do director.
Não pretendo retirar aos professores, como membros do conselho científico, qualquer
capacidade de participação na vida da faculdade, como membros que são do seu corpo mais
categorizado. Entendo que a liderança do director deve ser exercida em constante diálogo com
o conselho científico mas, que por outro lado, não pode ficar comprometida pela actividade
real do conselho científico. Digo real porque se sabe bem como actuam os conselhos
científicos, naqueles aspectos “sagrados” da gestão de pessoal académico. Transparecem
muitas vezes os favoritismos, os preconceitos, a ligeireza de avaliação, os conflitos grupais, o
igualitarismo e a nivelação pela mediania. Nem sempre, é bem verdade. Ficam esses outros
casos de qualidade de actuação e de rigor para ocuparem o quadro de honra das universidades
portuguesas.
1. a) A direcção das faculdades compete a um professor da escola ou exterior, nomeado pelo
reitor, ouvido o conselho de governo e os conselhos científico e de directores de
departamento. Em alternativa, a nomeação pode competir ao conselho de governo, nos
mesmos termos e sob proposta do reitor.
b) O director é coadjuvado por um ou dois subdirectores, nomeados pelo reitor por proposta
do director e sendo um, obrigatoriamente, um gestor qualificado.
c) O director é assistido pelo conselho dos directores de departamento.
2. O conselho de faculdade é um órgão consultivo, constituído por professores/investigadores
e por estudantes (incluindo os estudantes de pós-graduação e doutoramento), em proporção
razoável (70-30%?). Reúne apenas para se pronunciar sobre assuntos de grande gravidade
para a vida da faculdade.
3. a) O conselho científico é composto por dois professores catedráticos ou investigadores
coordenadores, dois professores associados ou investigadores principais e um professor
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auxiliar ou investigador auxiliar, de cada departamento, eleitos por todos os professores e
investigadores doutorados do departamento. Consideram-se como investigadores auxiliares
também os bolseiros doutorados com permanência esperada de pelo menos três anos.
Também são elegíveis os professores convidados com regime de pelo menos 60%, desde que
não ocupem cargos de direcção em outra universidade.
b) O conselho científico tem competências próximas das actuais, mas as suas deliberações
podem ser sempre impugnadas junto do reitor pelo director da faculdade.
c) Considerando o papel estratégico da contratação de professores e investigadores, o poder
do conselho científico, nesta matéria, deve ser exercido em cooperação com o director. Não
só o director deve ter poder de iniciativa na proposta de recrutamento, sujeito à avaliação de
mérito científico pelo conselho científico, como também, ouvido o respectivo director de
departamento e eventualmente todo o conselho de directores de departamento, deve ter o
poder final de proposta ao reitor. Ao conselho científico devem ficar reservados os aspectos
técnicos, como a apreciação dos currículos e a proposta de constituição de júris.
4. O conselho pedagógico é o órgão de concertação entre professores e estudantes, com
composição paritária, mas sem poderes deliberativos.
5. a) Os departamentos devem ser considerados como estrutura vital para a garantia da
qualidade, reunindo integradamente toda a actividade científica e docente. Esta ligação é vital
para a boa programação do ensino, em função das competências científicas, e especialmente a
nível da pós-graduação. O departamento é tipicamente o nível de estrutura em que se faz a
interface entre a decisão política e de gestão e a actividade científica e pedagógica ou a
expressão dos interesses pessoais e colectivos.
b) Os departamentos têm orçamento próprio, como parcela definida e estável do orçamento da
faculdade. O director de departamento deve ter ampla capacidade de gestão desse orçamento,
só limitada pelas regras administrativas gerais e, eventualmente, por limites internos de
competência, isto é, por só poder autorizar despesas até certo montante. Os departamentos
devem ter capacidade de proposta sobre a gestão de pessoal, devem ter capacidade de decisão
na gestão de recursos (técnicos e pessoal administrativo, equipamentos, espaços), devem ter
autonomia na selecção de bolseiros e estagiários e devem ter poderes de validação das
propostas de projectos de investigação. As propostas dos departamentos não podem ser
sujeitas a “vetos de gaveta”, estipulando-se que a falta de resposta de uma estrutura superior
em prazo razoável é uma aprovação tácita.
c) Para garantia da coesão institucional e direcção integrada do ensino e da investigação, os
centros de investigação, sempre que possível, devem ser integrados nos departamentos.
d) O director de departamento é seleccionado mediante um processo nacional e internacional,
seguindo normas e critérios aprovados pelo reitor, por proposta do director, ouvidos os
conselhos científico e de directores de departamento. Como parte directamente interessada, os
membros do departamento não participam, formalmente, no processo de nomeação, sem
prejuízo do direito a emitirem opinião.
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e) O director de departamento é o garante da qualidade do ensino e da investigação, devendo
ter largos poderes na definição programática, na gestão dos recursos e no recrutamento de
pessoal.
f) O departamento é o nível por excelência em que se articula a liderança e a participação.
Neste sentido, cada departamento deve ter um órgão de participação efectiva, com
composição e competências a definir pelo próprio departamento, com direito de veto por parte
do director de departamento, passível de recurso para o reitor apresentado pelo director da
faculdade.
e) Auto-comentários e comparação com outras propostas
Digam os leitores que têm seguido este texto sem preconceitos, e perante os exemplos que dei
de outras reformas europeias, se a proposta que faço para Portugal não é bastante recuada –
melhor, o modelo, porque as propostas foram um exemplo e imagino muitas mais, dentro do
modelo – ? Claro que só recuo, num compromisso entre fundamentos e realismo, na medida
exacta em que não ficam prejudicados os princípios e a eficiência. E, em termos de eficiência,
até sou pragmático, não pretendendo tudo de uma vez. O que desejo é que se introduza uma
dinâmica de reforma, mesmo que prudente, mas de forma a que não possa ser reversível. O
tempo, a verificação das vantagens, a perda de competitividade dos imobilistas e, acima de
tudo, a renovação da cultura por recrutamento de jovens arejados, farão o resto. Mas, mesmo
com esse recuo, a minha proposta, exposta em variados artigos e muitos colóquios, tem-se
defrontado com fortes reservas. O factor cultural de resistência é fortíssimo, como discutirei a
seguir.
Este modelo prejudica a missão da universidade como guardiã privilegiada do saber?
Prejudica a liberdade de ensinar e aprender? Prejudica a investigação científica ou a
contribuição das humanidades para o conhecimento e para a formação integral do indivíduo?
Põe a universidade na dependência do mercado? Prejudica a capacidade das universidades de
se adaptarem proactivamente à evolução da sociedade? Diminui a capacidade de elaboração
de um pensamento estratégico e consequentes políticas de inovação e desenvolvimento? Se
não me demonstrarem que qualquer destas perguntas tem resposta afirmativa, então é legítimo
pedir aos defensores do nosso sistema corporativo-colegial que provem que ele responde
melhor a essas perguntas fundamentais. Mas não com argumentos ideológicos, porque as
ideologias só ganham no terreno da praxis.
Para comparação com o que julgo ser o pragmatismo da minha proposta, mas em coerência
com princípios bem definidos, refiro alguns exemplos de outras propostas que têm sido feitas
pelos que atrás referi como críticos da autonomia.
i. Apesar de ser uma proposta muito genérica e impossível de avaliar no concreto, começo por
referir L. Conceição e cols. [40] por me parecer terem a primazia da proposta, em 1999, de
um novo modelo centrado num conselho de universidade: “O reforço institucional da
Universidade passa necessariamente pela implementação de novos modelos de organização e
gestão, que não devendo ser únicos, devem consagrar o principio da autoridade pelo
conhecimento, valorizando um tipo de organização cognocrática. A implementação de
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modelos de organização e de gestão que respondam às necessidades especificas de cada
escola, deve ainda assegurar um forte relacionamento com a sociedade civil, nomeadamente
sob a forma de “Conselhos da Universidade” que sejam o garante da ligação à sociedade.
Adicionalmente, defende-se um modelo que privilegie a interdisciplinaridade e flexibilidade
organizativa, através de uma organização do “tipo matricial” que desenvolva autonomamente
as actividades de ensino e investigação a partir de competências científicas representadas
pelos Departamentos. Este modelo de organização implica necessariamente a adopção de
diferentes “estilos de gestão” consoante o tipo de actividade em causa, incluindo uma “gestão
descentralizada” para as actividades de investigação, e uma “gestão participativa” para as
actividades de ensino, para além de uma gestão de tipo “empresarial” para os serviços de
apoio.”
ii. Escreve Marçal Grilo [24] que “quanto ao modo como são escolhidos os reitores e os
directores de faculdade (presidentes dos conselhos directivos), propomos que estes sejam
designados por um conselho de curadores (board of trustees na designação anglo-saxónica)
onde estejam representados os diferentes corpos que compõem a universidade ou o instituto
politécnico e onde tenham igualmente assento representantes de outros corpos da sociedade,
nomeadamente de organizações científicas, económicas, sociais e culturais, além de
individualidades que sejam escolhidas pela própria universidade ou instituto politécnico”.
Com esta fórmula genérica, não estamos em divergência, a não ser à sua proposta de
representantes de entidades, com o que não concordo, como disse atrás.
iii. Ferreira Gomes [26] entende que “temos de distinguir autonomia de auto-gestão.
Aprofundar a autonomia mas tentar introduzir, com muita prudência, órgãos de direcção
estratégica distantes dos interesses imediatos dos membros da instituição e responsabilizados
pela prestação global da instituição em ensino, em investigação e em transferência de
tecnologia/inovação”. Mas, adiante, concretiza esta proposta de forma que me parece menos
“autonómica” do que a minha, desde logo na paridade entre internos e externos:
“Conselho de curadores de 24 elementos, 12 por eleição interna e 12 externos. Os 12
internos seriam 6 professores, 4 estudantes e 2 funcionários; os 12 externos seriam 2
nomeados pelo MCES, 4 antigos alunos eleitos pela respectiva associação, o
Reitor/presidente e mais 5 cooptados, sendo 2 antigos alunos e 3 personalidades
externas conhecedoras do ensino superior. Este órgão seria o responsável pela definição
das linhas estratégicas de actuação da instituição, reunindo uma 5 vezes por ano.
Conselho reitoral/presidencial ou Comissão permanente do Conselho de curadores de
5 elementos, o Reitor/Presidente e quatro membros do conselho de curadores, sendo 2
professores e 2 das personalidades externas à instituição. Os membros deste órgão
actuariam em tempo completo ou pelo menos, a 50% no caso dos externos e reuniriam,
pelo menos, uma vez por mês. Este órgão acompanhará o Reitor/Presidente no governo
da instituição, cabendo ao Conselho de curadores a definição das suas competências.
Comissão de escolha do Reitor/Presidente seria constituído por 7 membros do
Conselho de curadores, 3 professores, 3 personalidades externas e 1 representante do
MCES.”
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Concordo com ela, mas não me atrevo a poprô-la!
iv. O já referido “documento dos 17” (mais 51) [27] defende que
“numa fase inicial, os membros deste órgão deverão provavelmente ser
maioritariamente internos, devendo a composição do órgão evoluir progressivamente de
modo a que, à medida que se vai procedendo à renovação dos seus membros, vá
aumentando o peso de membros externos à instituição. Os mandatos devem ser pessoais
e não institucionais, devendo os membros ser escolhidos pelas suas características
pessoais e não por confiança política ou em representação das instituições que os
nomearam.
“(...) Os docentes não devem tomar parte em decisões que os afectem directamente. O
peso dos docentes na tomada de decisão, em particular daqueles que tenham atingido já
um determinado nível de mérito, deve concentrar-se nas áreas nas quais os seus
conhecimentos específicos constituem uma vantagem, isto é matérias do foro científico
e pedagógico. Organização de planos curriculares, áreas de investigação, decisões sobre
contratação e carreiras são áreas em que os docentes têm melhor conhecimento
específico e são, por conseguinte, áreas onde devem ter um papel importante. A nível da
escola, os órgãos colectivos de docentes devem ainda ser órgãos de aconselhamento de
quem toma a decisão, nomeadamente devem ser ouvidos em decisões estratégicas e
importantes.
A nível de cada instituição, a representação dos docentes tem expressão no senado, que
deve continuar a manter uma função importante. A este órgão deverá competir a decisão
sobre as matérias de índole tipicamente académica, que não integrem o corpo de
matérias políticas e estratégicas da competência do “board of trustees”. Para além da
sua esfera de acção académica, o senado deve ser um órgão de acompanhamento da
actividade do “board”, pronunciando-se sobre o relatório anual elaborado por este e
podendo emitir propostas e recomendações ao “board”.
Como se vê, é uma proposta com grande convergência com a minha, que também subscrevi o
documento.
v. Veiga Simão [41] propõe, para universidades que se venham a criar ou para as actuais, por
decisão de 2/3 da assembleia – o que parece uma ilusão – a criação de um
“Conselho estratégico da universidade (CEDU), com a seguinte composição: a) um
presidente designado pelo governo e escolhido de entre individualidades de mérito
reconhecido; b) cinco membros provenientes do senado – reitor, administrador, dois
professores catedráticos e um representante dos estudantes; c) cinco membros da
comunidade exterior, individualizando representantes das comunidades cultural,
empresarial, sócio-profissional ou do poder local, as quais serão nomeadas pelo
governo, sob proposta conjunta do reitor e do presidente do CEDU”.
“O CEDU tem por competências obrigatórias: a) aprovação da visão estratégica e do
programa estratégico da universidade e emissão de recomendações sobre a sua
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execução; b) aprovação de planos de desenvolvimento propostos pelo senado; c)
aprovação dos relatórios de actividades e contas; d) acompanhamento da vida
económico-financeira da universidade; e) procura de financiamento para a universidade
na sociedade em geral e em entidades estrangeiras; f) fixação das propinas”.
Novamente, excepto no poder de criação de novos cursos, que Veiga Simão comete ao
senado, é uma proposta muito mais “avançada” do que, prudentemente, proponho, sem
prejuízo de ter muito gosto em vê-la posta em prática. Baseia-se na paridade interna-externa e
até propõe a nomeação pelo governo do presidente deste CEDU.
vi. Vítor Crespo [29] propõe um conselho de gestores – não gosto do termo, porque
governação e gestão são coisas diferentes – que nomeia o reitor. A sua composição, com 12 a
16 membros, baseia-se em três “constituências”: 50% de professores/investigadores (não diz
como são designados); 25% de recrutados entre personalidades da sociedade civil; e 25% de
membros cooptados pelos restantes. Não estamos muito afastados, a não ser no facto de, a
meu ver, V. Crespo subalternizar um pouco os poderes do conselho, considerando que “o
reitor e a sua equipa são os principais decisores na gestão das universidades”.
vii. Posição diferente é a que julgo ser perfilhada por Vital Moreira, que dá grande ênfase à
responsabilidade social da universidade e à prestação de contas (“accountability”), mas
remetendo-a para a fiscalização, não para a governação. Segundo depreendo do que lhe tenho
ouvido, defende a criação de um conselho de fiscalização com ampla participação dos
“stakeholders”, mas não conheço exactamente qual é a sua ideia sobre os poderes de tal
órgão.
Em todo o caso, fica-me uma dúvida de princípio, sobre a sua eficácia. Presumo que,
obrigatoriamente, teria como funções dar opinião sobre o orçamento, o plano de actividade e
o relatório. Na vida politica e também nas empresas, a recusa de qualquer desses três
documentos implica, normalmente, a queda do executivo. O que aconteceria na universidade
se o conselho fiscal os recusasse? Admitiria o corporativismo universitário essa recusa e que
conclusões daí extrairia? Pode-se admitir que esse conselho tenha poderes para convocar a
Assembleia da universidade e propor uma moção de censura, com resultado na demissão do
reitor, se aprovada? E, mesmo admitindo esta possibilidade, alguma vez ela teria esse
resultado? E que jogos eleitorais, entre professores e/ou estudantes, se passariam na
Assembleia da universidade em tal situação?

10. Os factores limitantes
Dito tudo isto, e sem prejuízo, a meu ver, da lógica e oportunidade de um novo modelo,
reconheço alguma fortes constrições práticas que se lhe colocam. Algumas são de superação
difícil, mas não impossível se houver qualidade intelectual, consciência da necessidade de
mudança e verdadeiro espírito “scholar”. O problema poderá ser temporal, para se conseguir
uma renovação da comunidade académica e uma nova mentalidade. Simplesmente, o tempo é
inexorável e há atrasos que são irrecuperáveis.
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a) A cultura universitária
O principal factor de resistência à reforma é o conservadorismo da cultura universitária. É
paradoxal. A universidade fornece a mais avançada produção cultural ou científica do pais.
Muitos dos maiores expoentes da cultura portuguesa são universitários. Mas muitos deles,
quando na pele de professores, são exemplos de mentalidade estreita e de pobreza em termos
do conjunto de ideias que norteiam a sua vida profissional e institucional.
Corro o risco da generalização, injusta para com muitos, instituições e pessoas, que felizmente
se afastam do paradigma. Como caso particular, é de se olhar com atenção protectora, para a
nova geração de bolseiros de doutoramento e de pós-doutorados, formados sem inquinação
pela máquina universitária e, muitas vezes, no estrangeiro, onde adquiriram novos
componentes culturais. Infelizmente, em muitos casos, a universidade não os aproveita
adequadamente, nem sequer os contrata, enquanto, legalmente, promove automaticamente – é
a lei – assistentes doutorados recrutados sem a exigência com que aos outros foram
concedidas as bolsas e já muito influenciados pela mentalidade reinante. E não se esqueça que
esses doutorados externos, com qualidade científica aferível por vários critérios, foram
orientados, em geral, por professores portugueses que, também eles, são excepção à cultura
dominante.
Antes de mais discorrer, vale a pena dar alguns testemunhos de declarações que me foram
feitas, garanto, e selecciono apenas as de reitores e vice-reitores:

– Uma tese em inglês [JVC: ressalvo que estávamos só a falar de ciências e tecnologias]
é uma vergonha para o nosso pais e dificulta a valorização internacional da nossa
língua.

– A sua proposta de inclusão no conselho científico de doutorados bolseiros, mesmo que
V. exija um tempo mínimo de permanência na instituição, não é admissível. Só os
doutorados com vínculo é que têm o sentido de pertença à casa que justifica a sua
participação no conselho.

– O presidente do conselho directivo de uma faculdade não é superior aos outros
membros. Deve limitar-se a dirigir as reuniões.

– Os pós-doutoramentos no estrangeiro têm efeitos negativos. Voltam com ideias
irrealistas em relação à situação portuguesa.

– Um não médico nunca pode ter a cultura exigida para ser professor de medicina,
mesmo nas disciplinas científicas.

– Ninguém melhor do que os professores sabe, com o seu conhecimento científico, o
que é importante na criação de um novo curso. A chamada sociedade não percebe
nada disso, porque não tem informação científica

– E muitas mais.
Parece-me inegável que a nossa mediania geral universitária, para não dizer mediocridade, se
deve muito mais à cultura institucional e à forma como ele determina os comportamentos
individuais do que a grandes factores sistemáticos ou às leis, embora estas também sejam
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importantes para forçar a mudança cultural. Desde que não seja como dizia o Príncipe de
Salina, de Lampedusa: “é preciso que alguma coisa mude para que tudo fique na mesma”.
“A actual cultura universitária tem traços marcantes. Salientemos alguns: auto-estima e
afirmação do valor social da profissão; fragmentação e descentralização do poder, cabendo a
cada universitário um papel considerável na condução da vida da universidade, mas exercido
fundamentalmente ao seu nível mais próximo, com grande desinteresse e falta de sentido
institucional em relação à universidade; em consequência, grande importância da
colegialidade na tomada de decisão, com pouco relevo para a liderança e mesmo uma atitude
de franca reserva em relação aos poderes uninominais; uma ideia de universidade muito mais
centrada no ensino do que na investigação; relutância na aceitação da hierarquia, com
nivelamento de competências e atribuição de grandes responsabilidades aos professores
juniores menos qualificados; e um grande sentido de posse sobre a universidade, avesso ao
seu controlo externo.
Ressalta destes traços o sentido de posse, autárcico e corporativo. A universidade rege-se
autonomamente, raramente se questiona sobre a legitimidade política e social dessa
autonomia, nem sempre se preocupa com o alcance social e validade pública das suas opções.
Raramente chama os seus parceiros sociais a responsabilidades no seu governo e na definição
das suas políticas. É legítimo que se valorize essa autonomia como factor de progresso
universitário e logo do progresso social. Mas de facto ela ainda radica em boa parte no tal
sentido de posse e na concepção típica dos universitários de que só eles é que têm
legitimidade (conferida por quem?) para decidir dos assuntos da “sua” universidade”. Escrevi
isto há já três anos [42], mas este tempo não é nada em termos de evolução cultural.
É uma cultura a que falta frequentemente o espírito escolar, no sentido anglo-saxónico da
“scholarship”. É um conceito difícil de se definir. O espírito de escolar (“scholar”) é um
sentido do ser e estar na universidade determinado pela qualidade intelectual e moral, numa
instituição reprodutível de homens superiores que se prolongam na formação de novos
homens superiores. É o “fazer escola”, mais directamente pela formação integral dos mais
próximos, professores mais jovens e estudantes graduados, mas também, em geral, de todos
os estudantes. Por acção do “escolar” na formação integral entende-se mais do que o ensino e
o treino na investigação; é também a formação intelectual, cultural e até cívica, com o
desenvolvimento da personalidade e do carácter. É certo que isto se consegue mais facilmente
no contacto estreito da pós-graduação, mas também é a este nível que mais evidente me
parece a falta desse espírito entre nós, quando vejo tantos doutorandos reduzidos a mão-deobra barata. Isto pode parecer que não tem nada a ver com a limitação a uma nova visão da
autonomia, que é o que estamos a discutir. Mas tem, porque o espírito escolar determina uma
atitude intelectual de abertura, de missão institucional, de autocrítica, que muito facilita a
receptividade à mudança.
É também uma cultura doméstica, divorciada dos padrões que hoje estão difundidos
cosmopolitamente por todas as universidades de qualidade. Isto tem a ver com o isolamento
da maioria dos nossos professores, que tiveram muito reduzido contacto prolongado e
vivencial com as realidades internacionais.
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Aqueles que têm muitos anos de vida profissional muito internacionalizada conhecem muitos
universitários de muitos países. Conhecem-nos com suficiente proximidade para se
aperceberem das suas características culturais, da forma como se situam na universidade. Em
alguns casos, principalmente europeus continentais (com destaque para os do sul), afloram
também uma ou outra das características culturais dos universitários portugueses. Mas, na
maioria dos casos, e com particular notoriedade entre os americanos, britânicos e europeus do
norte, é patente a influência em maior ou menor grau de outra cultura universitária, com
características opostas e de que são traços mais elevados: a honestidade intelectual, o rigor
mental e a admiração pelo talento intelectual; a valorização da investigação, indo por vezes
até à sobrevalorização; o primado da qualidade como medida de todas as actividades e em que
assentam também o respeito mútuo e as relações pessoais; um sentido da disciplina, da autocrítica e da contenção de atitudes pessoais que tem a ver com a sensibilidade aos juízos
colectivos sobre a qualidade intelectual dos actos de cada um; a aceitação do poder de uma
entidade exterior à comunidade académica; um forte sentido da identidade institucional, da
necessidade da sua coesão e da construção e defesa da sua imagem; a conjugação de uma
autoridade central com a descentralização de responsabilidades; o sentido da hierarquia
científica e profissional, mas em ambiente de diálogo e participação.
Pior ainda do que tudo o que foi dito como caracterização – generalizando, o que é injusto
para muitos universitários –, a nossa cultura universitária é pervasiva e reprodutiva. Ela é
pervasiva (passe o anglicismo) porque, como erva daninha, abafa tudo o que for diferente.
Quantos casos se conhecem de universitários formados ou treinados no estrangeiro e que,
regressados, se deixam tolher, por razões bem conhecidas, pela cultura e modo de estar do
estabelecimento. Recordo professores do meu instituto que diziam “agora com as suas
propostas é que nos recordamos de como era lá fora, porque desde que cá estamos até parece
que já estávamos esquecidos”. E é reprodutiva porque o sistema – logo os professores com
maior poder –, privilegiando o recrutamento de jovens assistentes, favorecem o mimetismo.
Os jovens assistentes estagiários, recrutados sem provas dadas de capacidade intelectual senão
as de saberem singrar no “método pedagógico” de alcançar boas notas, não têm espírito
critico desenvolvido, não sabem pensar em termos institucionais e, deixados perdidos sem
formação, limitam-se a copiar o que vêem – quando não é o caso de perceberem bem que
assim é que farão a sua carreira.
Cito novamente um meu comentador, “Blue”: “(...) a eficácia do sistema na “clonagem» de
mentezinhas”. No caso específico das Letras ou Humanidades (como lhes queiram chamar)
que eu conheço muito bem, isso sente-se e de que maneira. O medo dessas “mentezinhas” em
denunciar, em debater, em colocar questões e sugerir reflexões é flagrante. A ausência total de
espírito crítico dos meus colegas, e em particular dos mais jovens, obriga-me frequentemente
a mergulhar num balde de pessimismo que tento contrariar com perseverança e com alguma
coragem para não desistir. É claro que pago o preço da diferença, até já me alertaram do
perigo de me poder tornar num macaco numa loja de porcelana.”
E, como diz outro, “MJMatos”, “um dos meus maiores medos, que espero que se mantenha, é
precisamente cair nos mesmos “esquemas” que agora condeno. Esse é um perigo real das
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amarguras que vamos alimentando, que nos vão fazendo “azedar”. De tal maneira que,
quando atingirmos posições de poder, repetiremos comportamentos e atitudes.”
Dito tudo isto, os cépticos perguntarão, com algum fundamento, como se muda uma cultura?
“É uma pergunta assassina!... Não há maneira de lhe dar uma resposta que não fique
aquém da pergunta! Em todo o caso, julgo que o essencial já foi dito, por diversas
vezes, por sucessivas gerações de intelectuais, pelo menos nos últimos dois séculos:
primeiro pelos Estrangeirados; depois pela Geração de 70; finalmente, pelo Grupo da
Seara Nova. A instauração de uma nova cultura, ou de uma nova mentalidade (agora
diz-se “uma nova atitude”, o que revela bem como os bons conceitos também se
degradam), exige a aposta numa educação séria e exigente, fundada na generalização da
cultura científica e no cultivo de hábitos de trabalho e de investigação, na capacidade de
pensar autonomamente e no sentido crítico. Claro que isto tudo é muito bonito no papel
- mas, a este respeito, não progredimos tanto como seria desejável do séc. XVIII para
cá. Por outro lado, parece haver aqui um círculo vicioso: uma nova Universidade requer
uma nova cultura e esta, “inter alia”, requer uma nova Universidade. Mas a mim, que
sou um voluntarista, este putativo círculo deixa-me bastante indiferente: tratemos, com
nova cultura ou sem ela, de trabalhar para uma nova universidade (que já renunciei a
pensar que possa ser instaurada a não ser “por cima”, à maneira do despotismo
iluminado), que depois, também por ela, teremos uma nova cultura – se ainda formos
dignos de a merecer.” [30].
No entanto, parece evidente que, quase de repente, se está a ter, na comunidade académica,
uma genuína preocupação incipiente com a reforma, incluindo o processo de Bolonha e o
modelo de governação, como factor essencial do desenvolvimento estratégico da universidade
e da sua capacidade de resposta aos enormes desafios que se lhe põem. Se é certo que há o
velho aforismo de que as universidades não se transformam, ao menos já há uma primeira
linha de combate e de espírito de mudança nas universidades.
É um fenómeno relativamente recente. Ainda quando escrevi o meu livro, muito pouco tinha
sido escrito, que me lembre, sobre a necessidade de rever o nosso modelo colegial tradicional
de governação. A questão da participação de membros externos era esquecida, como se vê por
a maioria das universidades não os incluir nos seus senados. Os variadíssimos estudos sobre
organização institucional (hoje quase podemos dizer que é uma especialidade científica) eram
ignorados e não havia qualquer produção teórica aplicável à universidade sobre o binómio
essencial liderança-participação.
Testemunho a mudança, que já promete vir a ser significativa, com a reacção ao meu blogue.
Seleccionando apenas um tema dos muitos que tenho abordado, algumas entradas sobre
cultura universitária tiveram um total de 103 participações na sua discussão. Tenho estado em
colóquios com muito menos pessoas.
E não sou muito pessimista quanto à mudança cultural. Não a vimos, tão rápida, nas
empresas, principalmente de serviços, em consequência da adesão à União Europeia? Não
terá o processo de Bolonha o mesmo efeito? Tenho tido a experiência de muitas conferências
sobre Bolonha em que esperam que eu fale de duração de cursos e de ECTS. Quando subverto
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isto, provocando a reflexão sobre tudo o que o processo de Bolonha traz de novo sobre a
concepção mais profunda da universidade, incluindo a sua organização e governação, noto
uma receptividade que me gratifica.
E há, na prática, muita coisa que se pode fazer para se ir alterando a cultura universitária. A
primeira é a internacionalização, que já é razoável nas nossas universidades (mas quando
conheço tantos professores que não conseguem falar decentemente inglês...).
É importante que um estágio pós-doutoral numa boa instituição estrangeira (para o que há
meios fáceis) seja um elemento curricular de grande valia no recrutamento de professores
auxiliares (actualmente até na Espanha isto é prática corrente). Um número considerável de
professores actuais fez os seus doutoramentos no estrangeiro, mas esta fase de
desenvolvimento pessoal não é a mais indicada para a assimilação de ideias e estilos, tanto
pela idade com que se estagia no estrangeiro como pela grande estreiteza de actividade e
interesses durante a preparação da tese. É a nível do “postdoc” ou da sabática que melhor se
podem apreender as características formadoras da instituição estrangeira em que se estagia,
que se discutem com os colegas as suas experiências e se as comparam com as realidades
portuguesas de que, nessa fase, já se tem maior conhecimento. E não se pense que é difícil
conseguir um contrato de “postdoc” nos EUA. Os espanhóis vivem este problema desde
muito antes de nós. Com as graves restrições de recrutamento, um jovem doutor com
qualidades e ambição não se arrisca a concorrer logo a uma universidade de província, porque
sabe que, mesmo aí, quando houver o próximo concurso de promoção, fica para trás dos que
fizeram um bom “postdoc” e que lhe disputarão o lugar. Com tudo isto, há uma grande
estratificação. Só os muito bons, com um “postdoc” bem sucedido, é que têm probabilidades
de emprego nas melhores universidades. Quantos jovens doutores espanhóis são hoje
professores na América Latina? Vantagens de uma descolonização muito mais de um século
antes da nossa.
Concorda comigo um outro meu comentador, L. O. Silva: “Se o doutoramento deve ser
sinónimo de capacidade de produção autónoma de conhecimento científico, o pós-doc deveria
ser o período de aquisição e desenvolvimentos das capacidades para criar, dinamizar e gerir
programas e equipas autónomas de investigação incluindo aspectos tão “prosaicos” (mas
críticos para a forma como a ciência actualmente se organiza) como, por exemplo, a
angariação de financiamentos, estabelecimento de redes de colaboração informais,
desenvolvimento de programas de investigação internacionalmente competitivos, e
desenvolvimento das capacidades de liderança e “mentoring”. Em minha opinião estes são os
pontos críticos a desenvolver nas instituições portuguesas e que só se aprendem com as
melhores organizações (universidades, centros, grupos, equipas, mentores). Um estudante de
doutoramento numa universidade (de excelência ou não), por via da sua função e do seu
enquadramento, não contacta com a realidade do seu orientador (para além do contacto
pessoal e científico) e não apreende os aspectos organizativos que conduzem à excelência. É
no período de pós-doc que a realidade (dura) da organização/financiamento/política científica
se tornam evidentes. É nesse período que o contacto com as melhores práticas tem efeitos
mais importantes na formação daqueles que podem reproduzir, criar e liderar
organizações/equipas de sucesso que, infelizmente, ainda não são a norma na maioria das
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instituições portuguesas, mas que, pelo seu efeito “demonstrador”, mais impacto podem ter
nas nossas instituições”.
Mas também há realidades diferentes, como comenta Cassandra: “Em certas áreas,
especialmente nas Humanidades, a perspectiva de um pós-doc é completamente impensável.
Aliás, o próprio conceito de doutoramento como fase preparatória da carreira académica (e
não como o seu culminar) está ainda a dar os seus primeiros e tímidos passos entre nós. Sei
por experiência própria e por observação da de outros colegas que, em certos meios, os
bolseiros/doutorandos são tratados como extra-terrestres, quando não mesmo ignorados ou
desprezados – imagino o que seria com os “pós-doutorandos”.
Isto leva-me a uma nota final sobre os bolseiros de doutoramento e de pós-doc, financiados,
principalmente, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Penso que resultarão numa
revolução na universidade. Livres de tarefas docentes, incluídos nos melhores grupos
universitários, têm boas condições de imunidade contra a cultura universitária. Se o
recrutamento de professores auxiliares fosse isento e se abolida a regra nefasta da promoção
automática a professor auxiliar dos assistentes doutorados, estou certo de que será essa
camada de jovens que renovará a comunidade académica.
Para além da internacionalização, o outro grande factor de mudança cultural é a
competitividade. É necessário uma avaliação institucional – que ainda não temos – inclua a
qualidade cultural e que uma cultura universitária moderna e de padrão internacional seja tida
em conta na selecção e promoção dos professores, num passo processual em que ela melhor
se avalia mas que não existe entre nós e que é a entrevista. Da mesma forma, pode-se reforçar
a cultura da qualidade e da avaliação, com exercícios regulares de auto-avaliação e de
“benchmarking” [18], assim como elaboração de códigos de boa prática. Ditas estas fórmulas
genéricas, um exemplo prático: os avaliadores devem ter acesso às actas das reuniões do
senado e dos conselhos científicos. Se fidedignas, são muito instrutivas do primarismo de
muitas intervenções e propostas. E não estou a fantasiar; numa auditoria de qualidade que
conheço muito bem, feita por uma das mais reputadas multinacionais, os auditores pediram a
consulta a essas actas.
b) O défice de informação
Mas a resistência nem é só e primariamente um problema de cultura, começa logo por ser de
informação, necessária para uma reconversão cultural. Mais uma vez, arrisco-me a
generalizar. Não é matéria em que possa haver dados objectivos seguros e baseio-me
forçosamente em muitas conversas e na experiência de debates subsequentes às muitas
palestras que tenho feito sobre Bolonha. Sobre este assunto, afinal determinante para uma
reforma profunda da universidade, como está a decorrer em tantos países europeus, noto –
repito que apenas subjectivamente – um razoável conhecimento das três declarações oficiais,
Bolonha, Praga e Berlim, mas um desconhecimento generalizado das reuniões paralelas
essenciais para a compreensão do processo e seu impacto em reformas do ensino muito mais
profundas do que aparentemente requerido pelas declarações oficiais , como, por exemplo,
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Salamanca 2001, Amesterdão 2002, Estocolmo 2002, Zurique 2002, Graz 2003, Atenas 2003,
Copenhaga 2003, Helsínquia 2003 e Edimburgo 2004.
Também creio que são pouco conhecidos os relatórios nacionais postos na Internet antes de
cada uma das três convenções ou o mais resumido relatório Eurydice [43]. Felizmente, vejo
sinais de maior interesse pelos três documentos essenciais que são os “Trends” I, II e III [4446].
Muitos professores, absorvidos por tarefas docentes e científicas excessivas, não têm
disponibilidade para reflectir sobre as grandes mudanças que a sociedade está a exigir quanto
ao tipo de formações, à substituição de um ensino baseado na aquisição de conhecimentos por
um ensino baseado na aquisição de competências, à alteração radical dos métodos
pedagógicos, passando da centragem no ensino para a centragem na aprendizagem, à
assimilação de novos públicos e em particular à aprendizagem ao longo da vida, à introdução
de valores e práticas de empreendedorismo na formação superior. Fico por estes exemplos,
mas muitos mais haveria.
c) A falta de quadros internos e externos
Com as dificuldades que vimos nas secções anteriores, é legítimo duvidar da capacidade de
preenchimento dos cargos de governo. Este é um dos problemas práticos que mais me
preocupa quando procuro, como sempre, aferir uma proposta concreta pelas suas limitantes
práticas. Nada pior para uma proposta inovadora do que ser vencida por argumentos
objectivos que têm a ver com a situação real.
Comecemos pelo relevo que dou aos membros internos no conselho de governo. Defino-os
obrigatoriamente como professores escolhidos “com base na sua competência politica
universitária e não por representação” ou “escolhidos em função da sua qualidade e da
garantia de dedicação à universidade”. Será isto utópico? Talvez não se adoptarmos uma
atitude dinâmica. A princípio haverá certamente grandes falhas nos critérios de eleição, tanto
para o senado como, por parte deste, para os membros internos do conselho de governo. Mas
dê-se tempo ao tempo. Com o novo modelo, emergirão progressivamente os mais capazes.
Neste sentido, inicialmente, dou menos importância prática ao critério essencial da
capacidade politica universitária, mais rara, do que à capacidade intelectual, na universidade
mais facilmente traduzida e conhecida pela capacidade científica e pedagógica. Com ela e
alguma experiência e estudo, virá a visão estratégica.
Igualmente difícil é o problema dos externos, cujos requisitos já discutimos. Como escreve
PJ, um dos meus comentadores habituais, “ao olhar para sociedade portuguesa confesso que
não vejo muitas pessoas qualificadas para assumir tão grandes desafios. Terão que ser pessoas
altamente qualificadas, com uma componente política, no sentido global desta qualificação, e
com nervos de aço para enfrentar as resistências que irão emergir de todo o lado. E mesmo no
caso de se começar a ver alguns resultados positivos ao fim de alguns anos de experiência é
necessário continuar a lidar com a apreciação crítica dos invejosos da paróquia que tudo farão
para denegrir a obra feita”.
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Por tudo isto, não há provavelmente em Portugal um número suficiente de pessoas que
pudessem assumir, com as características americanas, o papel de “trustees” se todas as
universidades o desejassem. Não são muitas as pessoas disponíveis com as características dos
“trustees” americanos (dedicação, independência, sentido agudo dos conflitos de interesses,
responsabilidade, sentido institucional, disponibilidade para responder juridicamente com os
seus bens pessoais, doação de fundos, defesa da universidade contra o domínio dos valores de
mercado sobre os valores académicos, etc.). E não se pense que estou a fantasiar. Tudo isto
está nas “cartas” das principais universidades americanas ou nos contratos de apoio do
governo federal.
É por isto que, ao contrário de outras propostas, sou mais recuado na percentagem de
externos, para além de considerar que uma alta percentagem iria causar reacções académicas
indesejáveis. Mais vale, inicialmente, poucos mas bons. Caso contrário, a sua ineficácia
causaria o descrédito do próprio modelo. Este é forçosamente um processo relativamente
longo, em que as suas vantagens práticas reconhecidas também hão-de contribuir para o
aparecimento de mais pessoas exteriores com qualidade intelectual e interesse cívico por este
novo tipo de funções.
Já quanto aos executivos, não tenho preocupações, a não ser em relação à resistência
corporativa a esta regra tão simples: “não existem na universidade? Vão-se buscar fora, no
país ou no estrangeiro”. Mas se não existem agora, também não os há para o actual senado,
muito maior.
d) As pressões estudantis
Como antigo dirigente estudantil, na década de 60, este é um aspecto de que me custa muito
falar. Com algumas honrosas excepções – vide os artigos e entrevistas sobre politica
universitária de “A Cabra”, jornal da AAC – a participação dos estudantes na discussão dos
grandes problemas da universidade é muito reduzida. As suas lutas, sempre entusiásticas, são
à volta de bandeiras conjunturais, como a questão das propinas. Pelo contrário, pela minha
própria experiência e por tudo o que me dizem, o seu papel nos senados e até nos órgãos em
que maior influência podem ter, como os conselhos pedagógicos, é quase simbólica.
No entanto, não abdicam de uma espécie de princípio sagrado, de paridade. Temo, por isto,
que o corpo estudantil venha a ser, paradoxalmente, o que colocará maior resistência a um
novo modelo e que, com isto, fortaleça uma fracção de professores interessados em
instrumentalizá-los para eleições segundo o modelo vigente.
e) A política e as corporações
Também não tenho esperanças em que uma reforma da educação superior, também no
domínio da autonomia e governo das universidades, possa ser fortemente influenciada por via
legislativa. Na situação já estabelecida, as instituições de educação superior podem muito
facilmente neutralizar a legislação. A própria legislação dificilmente será radicalmente
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reformadora, dado que os universitários e a sua cultura têm um lugar determinante na decisão
politica, ou como agentes directos ou como influenciadores das posições partidárias.
Aliás, isto nunca aconteceu na nossa história universitária, em que as reformas foram sempre
ditadas contra o conservadorismo universitário. Temos o exemplo único, na reforma
pombalina, de o de pertencer à comissão de reforma, a Junta de Providência Literária,
Francisco de Lemos Pereira Coutinho, reitor da Universidade. Mas é legítimo pensar-se que o
seu papel esteve longe do grande dinamizador “externo”, frei Manuel do Cenáculo.
Em relação aos tempos recentes, cito J. F. Queiró: “A lei da autonomia universitária foi
aprovada por unanimidade na Assembleia da República. A leitura a fazer dessa unanimidade é
que ela traduz, no fundo, objectivamente, indiferença e desvalorização da matéria em causa: o
parlamento não vota por unanimidade leis que considera verdadeiramente importantes e
substanciais. Eis aqui mais uma – e esta gravíssima – manifestação da ausência de uma
genuína opinião pública em Portugal sobre assuntos universitários” [25].
Queiró tem razão mas não discute todo o problema, porque essa atitude parlamentar não o
esgota. Talvez mais importante seja o das relações e compromissos entre o poder politico e os
poderes fácticos e corporativos, de que é bom exemplo o futebol. Dou um testemunho
pessoal. Em 1988, quando se debatia a lei da autonomia, um partido por quem eu tinha grande
estima convidou-me para a elaboração da sua proposta de lei. Tive reuniões com outros
participantes, três catedráticos de grande prestígio científico e do mais progressista que a
universidade de então podia ter, com velhos pergaminhos de luta pela liberdade. Ainda tenho
as notas dessas reuniões. Creio que não houve uma ideia que eu tenha conseguido fazer
passar, porque aqueles respeitáveis senhores, quando se tratava de universidade, tinham uma
cultura pré-histórica. Mas creio que todos os partidos fizeram o mesmo. A lei acabou por ser
feita, de facto, por universitários. A próxima, provavelmente, também o será. O peso da
corporação é terrível e suspeito de que ainda hoje, por vias mais ou menos ínvias, ainda são
em grande parte os universitários, mesmo anonimamente, a ditar o seu próprio quadro legal.

10. A avaliação e a prestação de contas
O problema da avaliação dava outro trabalho de tão grande extensão como este. Fiquemos por
um resumo, porque não se pode discutir a autonomia sem o seu contraponto, a avaliação, base
da responsabilidade social e da validação politica da autonomia. Na democracia política,
votamos todos a administração do dinheiro de todos; na democracia universitária, votam
alguns a administração do dinheiro de todos. Têm que ser avaliados também por isto, o que
não acontece no nosso actual sistema de avaliação científica e pedagógica, não institucional.
Já há na universidade uma atitude geral de aceitação da avaliação, o que é muito positivo. Os
universitários já estão a ser avaliados, nas suas carreiras, na apresentação de projectos
científicos, na actividade dos seus centros. Talvez pressintam é que pode vir aí um novo tipo
de avaliação, de maiores consequências. Se virmos bem, a boa aceitação da avaliação das
universidades talvez não seja alheia à sua relativa ineficácia. Não nos esqueçamos de que,
desde o início, houve um entendimento muito favorável às universidades: que a avaliação
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seria feita sob a sua égide e que não teria consequências no financiamento . Nem sequer há
seguimento (“follow up”) para se ver se as recomendações foram ou não seguidas. Dizem-me
alguns que em muitos casos foram-no, mas duvido que tenha sido a regra geral.
Em todo o caso, em termos de custos-benefícios, julgo que tem sido um exercício demasiado
caro para o que dele se aproveita. O próprio CNAVES, embora com diplomacia, aponta as
limitações do corrente processo de avaliação, no seu relatório de 2003 [47].
E começo por referir que este relatório, pela primeira vez numa voz oficial, vem defender a
vantagem da avaliação institucional sobre a avaliação programática. O que é que isto quer
dizer? Cito o meu livro, já que lá defendia essa tese, então herética e objecto de criticas que
então me foram feitas.
“Em Portugal faz-se a chamada avaliação programática. Isto quer dizer que a avaliação
é feita cruzadamente para todas as universidades e pelos mesmos avaliadores tendo
como base um programa, na prática um determinado curso. Avaliam-se
simultaneamente, por exemplo, todos os cursos de economia facultados por todas as
universidades e, neste processo, cada universidade é vista apenas no que se refere a esse
curso em particular. Na avaliação institucional é cada universidade que é vista
individualmente, em regra com base nas avaliações de cada departamento, e
integradamente em relação a todos os aspectos da sua actividade, ensino, investigação,
gestão e ligação à sociedade, bem como em relação à eficiência dos seus mecanismos de
garantia de qualidade (“quality audit”).
A meu ver, a avaliação institucional é obviamente a que permite ter-se uma ideia real da
qualidade global da universidade, do cumprimento dos seus objectivos e da validade e
concretização dos seus padrões de qualidade. A avaliação programática, por
licenciaturas, tal como se faz em Portugal, fica amputada de duas grandes áreas que
seriam também obrigatórias para uma avaliação institucional global: por um lado, a
investigação científica e por outro a organização, a gestão e os padrões e mecanismos de
qualidade. Ela ignora aspectos determinantes do bom funcionamento das escolas, como
sejam o desenho da sua estrutura, a composição e funcionamento dos seus órgãos, a
eficácia da circulação de informação, os mecanismos de formação da opinião colectiva,
as normas e procedimentos administrativos e a articulação com os interesses sociais
externos. Ignora a existência ou não de políticas de promoção da qualidade e os seus
objectivos, os mecanismos de controlo. Esta avaliação limitada é como se se fizesse
uma avaliação a uma empresa avaliando apenas a qualidade dos seus produtos e mesmo
só de parte dos produtos, esquecendo totalmente os resultados financeiros globais, a sua
estrutura organizacional, os seus modos de funcionamento, a sua gestão e a qualidade
do seu pessoal.” [42]
A própria avaliação programática, tradicional, está a mudar, preocupando-se menos com os
aspectos formais (currículos, programas, métodos, etc.) do que com os “outcomes”. Um curso
é avaliado principalmente tendo em conta os seus resultados como formação final, as
competências adquiridas e as capacidades demonstradas de permitir aos diplomados a
inserção na vida social.
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Lembremos também que, esquecidamente entre nós, a garantia de qualidade e a avaliação
ocupam um lugar determinante nas discussões do processo de Bolonha, com um papel não
único mas muito relevante da European University Association [49]. Da numerosa
bibliografia, extraio um texto significativo. A avaliação tenderá a ser pautada pelo
“Shifting significance of quality:

– apparently divergent developments
– strengthening external functions of quality:
– accreditation to underpin credibility of new degrees
– quality as labelling on competitive markets
– transparency, accountability and public information
– strengthening internal quality capacity:
– ‘quality culture’ in institutions is more important than formal quality assurance
procedures

– renewed appeal to self-management (e.g. quality assurance assessment)” [50].
Não me enganei, de 2001 para cá, como não me tenho enganado no vislumbrar das tendências
de evolução das universidades, passe a imodéstia, porque não é nenhuma qualidade pessoal,
só estudo e reflexão.
Finalmente, outra questão fundamental, a da tradução da avaliação, de instituições ou cursos,
em classificação e acreditação. Embora decorrentes do mesmo processo, são coisas diferentes,
porque a acreditação é em termos de tudo ou nada, se uma instituição cumpre ou não os
requisitos mínimos. Isto é decisivo para a regulação do sistema, mas a grande maioria dos
universitários horroriza-se com esta ideia. A classificação, que o anterior ministro - honra se
lhe faça - introduziu na lei, é um elemento essencial para um “mercado” informado, em que
os candidatos têm uma informação credível (sob certas condições) acerca dos
estabelecimentos e cursos por que optar. Seria também um elemento crucial para o
financiamento selectivo por qualidade, mas isto é um bonito princípio que não estou a prever
que seja posto em prática tão cedo. Por outro lado, a acreditação permitiria, a meu ver, um
mecanismo simples de regulação pelo financiamento. Quer para graus, quer para cursos, a
acreditação seria o passaporte obrigatório para candidatura a financiamento público, ficando
tudo o mais de fora e sujeito às regras do mercado e ao pagamento integral de propinas.
Todavia, há razões para pensar que tudo isto ainda é utópico. Apesar de todas os panegíricos
que têm sido escritas sobre a nossa avaliação, é o próprio CNAVES que reconhece que não há
condições institucionais e financeiras para uma avaliação nestes moldes. Entretanto, todas as
universidades são boas, todos os cursos são bons, nada disso interessa para candidatura ao
ensino superior, a distribuição igualitária do bolo orçamental agrada a todos.
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11. Nota final sobre os meus comentadores
À custa de um aumento da dimensão do texto, inclui muitos comentários do meu blogue. Foi
um dever de homenagem e gratidão e um alerta.
Homenagem porque tenho convivido, pela comunicação internética, com um grande conjunto
de universitários de grande qualidade, com ideias convergentes com as minhas, mas não
aprendidas de mim, antes fruto da sua reflexão inteligente sobre a sua actividade, as suas
expectativas muito nobres a as dificuldades que encontram no sistema universitário. A leitura
dos seus comentários é muito estimulante, mas os seus desabafos magoam-me, porque não
lhes consigo dar resposta.
Gratidão, porque tenho aprendido muito com eles. Tenho muitos anos de reflexão sobre a
educação superior, julgo que bastante informação, mas muito tenho aprendido com a
experiência vivida que me é transmitida.
Um alerta para os que ainda não descobriram o fenómeno bloguístico. Por todas estas razões e
muitas mais, é uma experiência que vale a pena.
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