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VLJQLȴFDȊGHLWDUSDUDRFDL[RWHGROL[RȋDPDLV
LPSRUWDQWHOHLDOJXPDYH]IHLWDSDUDRHQVLQR
superior: o ECDU que sempre foi considerado
uma pedra no sapato da maioria dos minisWURVTXHWLYHUDPWXWHODVREUHR(QVLQR6XSHrior. No documento “O Processo de TransforPD©¥R)XQGDFLRQDOGD1RYDȋO¬VHȊ([LVWLU£
em paralelo com este sistema, um outro, com
um regime em que a contratação será em
UHJLPH SULYDGR FRP EDVH HP UHJXODPHQWRV
TXH VHU¥R HODERUDGRV WHQGR FRPR SULQF¯SLRV
DV UHJUDV GD FRQWUDWD©¥R S¼EOLFD (VVH VHU£
o regime para o pessoal não docente contratado depois da passagem ao regime fundacioQDO HPERUD D SRVVLELOLGDGH GD PDQXWHQ©¥R
GD FRQWUDWD©¥R S¼EOLFD DLQGD HVWHMD HP DQ£lise).“ Alguém acredita que se se seguirão o
ECDU e as carreiras nele consignadas? E que
Q¥RKDYHU£HQWUDGDVȊSHODSRUWDGRFDYDORȋ"
Quando se lê a legislação associada ao
UHJLPHIXQGDFLRQDOHVHLQWHUSUHWD¢OX]GRV
REMHFWLYRVGR5-,(6ȴFDVHFRPDVHQVD©¥RGH
que a fundação não é mais do que um proORQJDPHQWR GR REMHFWLYR LPSO¯FLWR UHWLUDU
a generalidade dos docentes do caminho
GD JHVW¥R  2 UHJLPH IXQGDFLRQDO WUD] XP
UHIRU©R GHVWH SURFHVVR KDYHU£ XP Q¼PHUR
restrito de pessoas que se irá perpetuar na
gestão, atendendo à forma, de cima para
EDL[RFRPRDVFRLVDVVHLU¥RSURFHVVDU&RP
HIHLWR Q¥R VH YLVOXPEUD QHQKXPD DF©¥R GH
FRQWURORVREUHR&RQVHOKRGH&XUDGRUHVQ¥R
WHPRVQHQKXPDSDODYUDDGL]HUQHPVREUHD
QRPHD©¥RQHPVREUHDVXDDF©¥R1RGRFXmento “O Regime Fundacional e a UniverVLGDGH 1RYDȋ DȴUPDVH QR SRQWR D  Ȋ2V
HVWDEHOHFLPHQWRVGHHQVLQRVXSHULRUGDVXQLYHUVLGDGHVS¼EOLFDVGHQDWXUH]DIXQGDFLRQDO
têm estatutos próprios, aprovados pelo ConVHOKR GH &XUDGRUHV GD IXQGD©¥R VRE SURSRVWD GH XPD DVVHPEOHLD HVWDWXW£ULD FRQforme previsto no artigo 172.o do RJIES),
HVWDQGRHVVHVHVWDWXWRVVXMHLWRVDKRPRORJDção pelo ministro da tutela, nos mesmos termos que os estatutos das demais universidaGHV S¼EOLFDVȋ ,VWR VLJQLȴFD TXH Q¥R WHPRV
XPD SDODYUD D GL]HU VREUH RV HVWDWXWRV TXH
nos irão reger.
7XGR LVWR Q¥R SDVVD GH XPD SULYDWL]D©¥R
encapotada.

DO MILAGRE
DO REGIME
FUNDACIONAL:
A ESPERA EM VÃO
Abordagem sem tergiversações
RLPH SHGLGR XP WHVWHPXQKR VREUH R
UHJLPHIXQGDFLRQDOEDVHDGRQRH[SHULPHQWRSHVVRDOLVVRTXHYRXID]HUVHP
procurar um estilo discursivo, propício a conYHQFHURVRXWURVHDWUD]¬ORVFRPRSURV«OLWRV
para o meu campo. O propósito de convenciPHQWRFKHLUDPHDFRORQL]D©¥RHHVVHFKDS«X
Q¥RYDLEHP¢FDEH©DGHXPXQLYHUVLW£ULR
Não é minha intenção cometer qualquer
ofensa; pretendo apenas proceder a um relato, qual diagnóstico inspirado na convicção
de que os males detetados podem ser curados, conquanto tomemos os remédios aproSULDGRV/RJRQ¥RVHSRGHSRXSDUQRYHUER
9LYHPRV XPD HUD GH PLVWLȴFD©·HV H IXgas à verdade. Ela intima-nos a tratar os proEOHPDV VHP FRQFHVV·HV H SDQLQKRV TXHQWHV
DDERUG£ORVFRPDUDGLFDOL]D©¥RFRUUHVSRQdente à aguda gravidade que eles encerram,
e aos imperativos da cidadania.
Quando se ouve o presidente do Conselho de Curadores de qualquer IES (Institui©¥R GR (QVLQR 6XSHULRU  ID]HU R EDODQ©R GD
H[SHUL¬QFLDGRUHJLPHIXQGDFLRQDODVVLVWHVH
a um ingente esforço e a uma repetição enfadonha de palavras levianas e inócuas. A lengalenga é confrangedora, culmina numa mão
cheia de nada e noutra de coisa nenhuma.
1¥RSDVVDGRGHVȴDUGHXPURV£ULRGHS¯ȴDV
MXVWLȴFD©·HVSDUDRIDFWRGHDW«DRSUHVHQWH
não terem sido alcançados resultados tangíveis; e para aquecer a manutenção da espeUDQ©DGHTXHRIXWXURWUDU£DUHDOL]D©¥RGDV
promessas por cumprir.
Eis uma falácia, ao serviço da despudorada alienação, porquanto os paladinos do
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UHJLPH IXQGDFLRQDO VDEHP EHP DV PRWLYD©·HV H ȴQDOLGDGHV TXH SUHVLGHP DR PRGHOR
Ora, a alienação intencional é infamante em
todas as circunstâncias; no caso das IES, ela
VREHGHWRPHDJUDYRSRUYLVDUSHVVRDVTXH
assim é suposto, devem ter a alma acesa e a
consciência acordada.
2GHVSDXW«ULR«WDQWRTXHPHREULJDDWUD]HU¢FROD©¥RRVHJXLQWHK£H[SHULPHQWD©·HV
DEXVLYDVQ¥RGHYLDPVHUIHLWDVQHPQRVDQLmais, nem, muito menos, nas pessoas e nas
LQVWLWXL©·HV ,QFOXR QHVWH H[SHULPHQWDOLVPR
SHUYHUVR D WUDQVIRUPD©¥R GDV ,(6 S¼EOLFDV
em fundações.
A discussão em torno do regime fundacioQDOYDOHFRPRXPDUDGLRJUDȴDGRHVWDGRGD
GHPRFUDFLDHGDMXVWL©DVRFLDOQDV,(6RTXH
LQFOXLIRU©RVDPHQWHXPROKDUVREUHRRJIES-Regime Jurídico das Instituições do Ensino
Superior.

ENSINO SUPERIOR

abr/mai/jun 2017

Estória e cenário
deprimentes
1.2W¯WXORGHVWHGHSRLPHQWRGL]WXGRDDGRSção do estatuto de fundação por algumas IES
IRLIHVWHMDGRSRUXPIRJXHWµULRSURPLVVRUGH
H[WUDRUGLQ£ULRVPLODJUHV$W«DJRUDQHQKXP
VH UHDOL]RX PDV UHDOL]RXVH WXGR TXDQWR GH
IXQHVWRWUD]LDQRERMRHHUDGHI£FLOSUHYLV¥R
'LWR GH PRGR FUX R HPEXVWH JHURX RV HIHLtos ínsitos na sua congeminação: as institui©·HV FRQYHUWHUDPVH HP FDL[DGHUHVVRQ¤Qcia e propagação do ‘mainstream’ mercadológico, perderam autonomia e independência,
conformaram-se a um Orçamento de Estado
LQVXȴFLHQWHSDUDRFXPSULPHQWRGHFHQWHGD
sua missão. As IES viram-se forçadas a lutar
SHODVREUHYLY¬QFLDHQWUHJDQGRVHDSU£WLFDV
TXHGHVDFUHGLWDPDVXDPDWUL]GHLQVWLWXL©¥R
LQFXPELGDGHSUDWLFDUHLUUDGLDUSULQF¯SLRVH
valores de claridade, iluminadores da Cidade
e Humanidade.
Estava na cara que assim ia suceder. Por
isso não foi difícil apontar os desatinos que se
anteviam a olho nu. Porém o fanatismo ideoOµJLFRVREUHS¶VVH¢OXFLGH]2VGHWHQWRUHVGR
SRGHUGHFLGLUDPDEHOSUD]HULQFOXVLYHFRQWUD
D YRQWDGH H[SUHVVD HP DVVHPEOHLDV FRQYRFDGDV SDUD XP SURQXQFLDPHQWR VREUH R DVVXQto, como foi o caso da Universidade do Porto.

/HPEURPH EHP GHVVH IDFWR 2 UHLWRU FRQvocou todos os órgãos dirigentes das faculdaGHVSDUDRVDO¥RQREUHGDUHLWRULD$TXDVHWRWDOLGDGHGRVSUHVHQWHV PDLVGH YRWRXFRQWUDDSDVVDJHPDIXQGD©¥R,VVRQ¥RREVWRXTXH
o reitor, com o apoio do Conselho Geral, levasse a metamorfose avante. Eis mais uma prova
GHTXHDH[LVW¬QFLDGR&RQVHOKR*HUDO FRPDV
SUHUURJDWLYDVTXHSRVVXLVREUHVVDLQGRDGDHVcolha do reitor) e do regime fundacional revela
DGHVWUXL©¥RGDGHPRFUDFLDQDV,(67DPE«P
aqui se transformou em pós-democracia; o poGHUGHXPDPLQRULD«H[HUFLGRVHPDFRPXQLGDGHDFDG«PLFDHQ¥RUDUDVYH]HVFRQWUDHOD
2. “A vida não presta sem milagres. E, para os
haver, é necessário que alguém acredite neOHVȋ (VWD DVVHU©¥R GD ODYUD GH 0LJXHO 7RUJD
aplica-se ao regime fundacional. Mas é só na
DSDU¬QFLD SRUTXDQWR Q¥R VH DȴJXUD FUHG¯vel que os paladinos de tal regime acreditem
na panaceia milagreira, por eles a toda a hora
propalada.
O que os moveu e move não são os arguPHQWRVTXHSXEOLFLWDP2ȴWR«RGHDEULUXPD
(terceira) via, para escapar a constrangimentos
OHJDLVTXHREULJDPDJHVW¥RGDFRLVDS¼EOLFD
e implementar a visão managerialista. AcresFH MXOJDP HOHV D SRVVLELOLGDGH GH WHU ¢ P¥R
PHFDQLVPRV PDLV ȵH[¯YHLV SDUD D FHOHEUD©¥R
GHFRQWUDWRVGHWUDEDOKRFRPEDL[RVVDO£ULRVH
precariedade.
Isto não se compagina com a idoneidade
inscrita no código genético de uma IES e no
LPDJLQ£ULRSHUȴOGRVVHXVGLULJHQWHV&RPRURWXODURDWRGHFRQWUDWDUSDUDIXQ©·HVS¼EOLFDV
DFREHUWRGRGLUHLWRSULYDGRFRPRLQWXLWRGH
sonegar o acesso à ADSE e ao suplemento para
refeição?! Pasmo com o à-vontade desta gente:
esquece tão facilmente que nem tudo o que é
legal tem legitimidade moral, e que a legalidade de muitos procedimentos é questão de poGHUHQ¥RGHMXVWL©D6HU£DSHQDVHVTXHFLPHQWRRXDQWHVXPDH[SUHVV¥RGDVODFXQDVGDVXD
IRUPD©¥R"9HQKDRGLDERHHVFROKD
'HUHVWRHVWDPHWRGRORJLDID]SDUWHGRDUVHQDOQHROLEHUDOGHHVWUDWDJHPDVUHFHLWDVHUHformas estruturais, com as intenções e conseTX¬QFLDVVREHMDPHQWHFRQKHFLGDV
A estória do regime fundacional não contém nada de encantar. Integra-se no nevoeiro do cinismo que se apoderou da política, em
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JHUDOHGDXQLYHUVLW£ULDHPSDUWLFXODUQD¼OWLPDG¼]LDGHDQRV$EXQGDPFHQDVGHIDUVD
mentira e tragédia. Dir-se-á que esta aprecia©¥RVHHQUHGDHPMX¯]RVGHLQWHQ©·HV$UHDOLGDGHQ¥RPHQWHDGHVJUD©DKDELWDRSUHVHQWH
e lança tentáculos de ruína para o futuro.
Os agentes e serventuários do economês
HȴQDQF¬VWRPDUDPDVU«GHDVGRPDQGRHP
todos os setores. Na universidade, não contentes com o golpe desferido pelo Processo
GH%RORQKDGHFLGLUDPWUDQVIRUP£ODHPHPpresa e numa fronda do mercado e do munGRGRVQHJµFLRVVXMHLW£ODSDUDWDQWRDRVGLtames do ‘managerialismo’.
O empreendimento tinha que respeitar a
legalidade, para que a eventual contestação
Q¥R VXUWLVVH JUDQGH HIHLWR ( IRL H[DWDPHQWH
por aqui que os inteligentes começaram, impondo a famigerada lei do RJIES. Com ela asVHVWDUDPY£ULDVFDMDGDGDVOLTXLGDUDPDGHPRFUDFLDQDXQLYHUVLGDGHLQWURGX]LUDPQHVWD IRU©DV H[WHUQDV PDQLIHVWDV RX RFXOWDV H
entregaram-lhes a governança. Não era ainGDVXȴFLHQWHKDYLDTXHWRPDUFXLGDGRSDUD
Q¥R HQJURVVDU D RSRVL©¥R ,QWURGX]LUDP D
tresloucada ‘competitividade’HXPDEXURFUDFLDDVȴ[LDQWHGDVSHVVRDVWLUDQGROKHVHVSD©R SDUD VH DSHUFHEHUHP GR OD©R TXH HVWDYD
sendo tecido à volta do seu pescoço.
2VELVSRVGR‘reformismo’ não descuraram
nada. Vai daí, instalaram no palco mediático
XPDRUTXHVWUDEHPDȴQDGDTXHWRFDYDORDV
à ‘inovação’ H DEDIDYD DV YR]HV GR FRUR GD
discordância e resiliência.
2 FRUWHMR SURVVHJXLX D PDUFKD WULXQIDQWH2RU©DPHQWRGDVXQLYHUVLGDGHVTXHM£HUD
HVFDVVR IRL GUDVWLFDPHQWH UHGX]LGR ȴFDQGR
muito aquém do necessário para pagar os salários dos docentes e funcionários. Mas não
havia mal algum nisso, proclamavam os cru]DGRVGR‘aggiornamento neolibelês’ da alma
mater! Esta podia gerar receitas próprias na
RUGHP GH  GRV IXQGRV QHFHVV£ULRV SDUD
FREULU R VHX IXQFLRQDPHQWR $ SDVVDJHP D
fundação seria a ponte para essa margem.
Para não falar no infalível ‘empreendedorismo’. A toda a hora, os altifalantes difundiam
H[WDVLDGRVRGLVFXUVRWRQLWUXDQWH
3. Acreditem, assisti a sucessivas sessões de
venda de tais ilusões, em festivais e récitas de
teor religioso. Ouvi e vi um reitor apregoá-las,

com insuperável entusiasPRDR3UHVLGHQWHGD5HS¼EOLFDGHHQW¥R2SDUD¯VRHV- “Quando os que mandam
tava ao virar da esquina! E
perdem a vergonha, os
qual foi o resultado?
As faculdades viram-se
que obedecem perdem o
forçadas à conversão em fárespeito.”
EULFDV GH FXUVRV SDUD WXGR
e para nada, por grosso ou
&DUGHDO5HW] 
atacado, costurados para os
PDLV GLYHUVRV ȴQV LPSLQJLQGRJDWRSRUOHEUH
4X¥R VDOY¯ȴFD HYROX©¥R
H VROX©¥R 2 LPSRUWDQWH HUD REWHU GLQKHLUR
DTXDOTXHUFXVWRSDUDJDUDQWLUDVREUHYLY¬Qcia; e para que as eminentíssimas criaturas
YLVVHPFRQȴUPDGDDYHUDFLGDGHGRVGRJPDV
SUHJDGRVGRDOWRGRVS¼OSLWRVVDJUDGRV
2EYLDPHQWHKDYLDµELFHVGHSHVRQHVVHFDminho. Para manter tanto curso e cursilho em
funcionamento, os docentes do quadro não
EDVWDYDP ( SDUD TXH R GLQKHLUR SURYHQLHQte do OE e do orçamento privativo chegasse,
era imperioso conter as despesas. Nada que as
PHQWHV ODERULRVDV Q¥R SXGHVVHP FRQWUDULDU
para todos os empecilhos foram inventadas
respostas conformes à vontade do freguês. A
progressão nas carreiras foi congelada e recorUHXVH¢FRQWUDWD©¥RGHMRYHQVGRFHQWHVFRP
YHQFLPHQWR D WHPSR SDUFLDO HPERUD PXLWRV
GHOHV FRP GHGLFD©¥R H[FOXVLYD ¢ LQVWLWXL©¥R
$OJXQVIRUDPPHVPRFRQWUDWDGRVD7XGR
OHJDO ¢ OX] GDV QRUPDV HP YLJRU QD FDVHUQD
Essa gentalha tinha a espada de Dâmocles penGHQWH VREUH R SHVFR©R SRGLD VHU UHPRYLGD H
atirada para o desemprego; ‘convinha-lhe’ portanto comer e calar o que lhe punham à frente!
O arsenal de soluções éticas e inteligentes
HUD YDVWR 1¥R IDOWDUDP ȴJXUDV SURHPLQHQtes a recomendar a redução das aulas presenciais, e o recurso a estudantes de doutoramento para assegurar a lecionação graciosa. A reFRPHQGD©¥R IRL DXVSLFLRVDPHQWH UHFHELGD
por muita gente, uns porque dar aulas é uma
maçada, outros porque tinham mais que fa]HUHOHFLRQDUEHPRXPDOWDQWRID]SDUDYHQcer concursos de ascensão na carreira.
3RLV « RV ȴQV MXVWLȴFDP RV PHLRV 7XGR
valia e tinha que ser ‘rentabilizado’; tudo era
EHPYLQGR LQFOXVLYH D QRYD YHUV¥R GD HVFUDYDWXUDSDUDFXPSULURFDYHUQ¯FRODSURMHWRGR
economicismo ideológico. Não resisto, por me
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SDUHFHUDMXVWDGRDFLWDU0LJXHO7RUJD(Diário
1940): “Tenho a impressão de que certas pesVRDVVHVRXEHVVHPH[DWDPHQWHRTXHV¥RHR
que valem na verdade, endoideciam. De que,
VHQRLQWHUYDORGDHPEµȴDHGDLPSRUW¤QFLD
pudessem descer ao fundo do poço e ver a poEUH]D IUDQFLVFDQD TXH O£ YDL SHGLDP D 'HXV
TXHDVPHWHVVHSHODWHUUDGHQWURȋ
Como reagiu a comunidade académica?
Como era previsível; a maioria assistiu em atitude de passividade! Não faltou quem a alertasse para a periculosidade da insana deriYDHDSHODVVH¢VXDPRELOL]D©¥RFRQWUDDUDtoeira colocada no seu caminho. Contudo, ela,
por um lado, reclama-se ‘apolítica’, entende que tomadas de posição de pendor político são reações típicas da populaça, mancham
a reputação pseudointelectual, e lançam os
seus parentes na lama. Por outro, cuida que,
SDUDSUREOHPDVGH¯QGROHSRO¯WLFRLGHROµJLFD
há saídas técnicas. Santa crendice e ingenuidade! Ou será estultice, covardia, conivência e
LUUHVSRQVDELOLGDGH"6HMDFRPRIRUVREUHHOD
UHFDLRMXOJDPHQWRGH0D[:HEHU  
Ȋ4XDQGRDOJX«PVHGL]QHXWUR«SRUTXHM£WRPRXSDUWLGRSHORPDLVIRUWHȋ
4.(KRMHSDUDRQGHVRSUDPRVYHQWRV"2FOLPD
PDQW«PVH2VQ¼PHURVHDVHVWDW¯VWLFDVFRQWLQXDPDVHUH[LELGRVFRPWRWDOLQGLIHUHQ©DSHOD
UHDOLGDGH2RU©DPHQWRGDV,(6«LQVXȴFLHQWH
FRQGHQDQGRDOJXPDVGHODVDRLQH[RU£YHOGHȴnhamento. A tentação para implementar ‘noYRVȇPRGHORVGHRUJDQL]D©¥R IXV·HVGHIDFXOdades) não desarma; insiste-se na necessidade
GD ȆERDȇ JHVW¥R H GR XVR ȆUHVSRQV£YHOȇ GRV UHFXUVRVH[LVWHQWHVSDUDHVFDPRWHDURGHV¯JQLR
de fortalecer os grandes e destruir os pequenos, tal e qual como na cadeia de alimentação
GRWXEDU¥R$SUHFDULHGDGHODERUDOQ¥RGLPLnui. O investimento nas pessoas – o maior património de uma instituição! – não se regista. A
renovação do corpo de docentes e de funcionários não docentes encontra-se adiado para as
calendas gregas. Muitos professores associaGRVHDX[LOLDUHVY¥RȴFDUHVWDFLRQDGRVQRSRVWR DW« DR ȴP GD FDUUHLUD (VFDVVHLDP RV FDWHGU£WLFRVDEDL[RGRVDQRVGHLGDGHDSRVHQWDPVHHRVVHXVOXJDUHVȴFDPSRUSUHHQFKHU
$FRQȵLWXDOLGDGHDXPHQWDGHQWURGDVLQVWLWXL©·HVWRUQDQGRLQVDOXEUHRDPELHQWH2V
UHLWRUHV H GLULJHQWHV DȴQV ROYLGDP TXH OKHV

LQFXPEH GHVHPSHQKDU D IXQ©¥R Q¥R SDUD
dominar e apoucar, mas para cuidar da eleYD©¥R GR Q¯YHO GH VDWLVID©¥R H LGHQWLȴFD©¥R
GDVSHVVRDVFRPDLQVWLWXL©¥R(PYH]GLVVR
SHUVLVWHRGHO¯ULRGDGRPLQD©¥RHVXEMXJD©¥R
GDDFDGHPLDGDVXDJHQXȵH[¥RSHUDQWHGHXVHVH[WHUQRV
A situação caminha, a passos largos, em
direção à calamidade. O envelhecimento do
corpo docente e administrativo acentua-se, a
olhos vistos. Ao panorama de catástrofe iminente assistem impávidos os reitores nomeados pelo Conselho Geral, órgão saído das entranhas satânicas do RJIES. Não poucos conselheiros (deste órgão e do Conselho de Curadores) vindos de fora assemelham-se a coPHQWDGRUHV H WUHLQDGRUHV GH IXWHERO IHLWRV
a martelo. Não entendem nada da universidade.1 Usam o cargo como um ornamento da
sua fachada, igual a índios sentados na orla
GD ȵRUHVWD SDUD LPSUHVVLRQDU RV YLVLWDQWHV
$V XQLYHUVLGDGHV HQIUHQWDP GLȴFXOGDGHV ȴnanceiras para assumir condignamente a sua
atividade, mas não para suportar os doutíssimos e utilíssimos conselhos. Deus é grande!

Para não esquecer: o papel
do CRUP
1.2MRUQDO3¼EOLFRGHGDYDFRQWD
a páginas 14, de uma reunião do CRUP (Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas)UHDOL]DGDQD&RYLOK¥QRGLDDQWHULRU2
W¯WXOR UH]DYD DVVLP Universidades recusam
ȴPGRPRGHORGDVIXQGD©·HV.
6HJXQGR D SH©D MRUQDO¯VWLFD RV UHLWRUHV
consideraram o regime fundacional “muiWR ¼WLOȋ SRU JDUDQWLU XPD PDLRU DXWRQRPLD
H GHVEXURFUDWL]D©¥R GDV LQVWLWXL©·HV 0DLV
ele tinha “revelado sucesso, (…) apontando a
melhoria dos indicadores internacionais das
WU¬VXQLYHUVLGDGHVȋTXHRKDYLDPDGRWDGR
Sendo isto dito pelos reitores, então o regime em causa é o da demagogia e da falta de
VHULHGDGHGDGDDDXV¬QFLDGHTXDOTXHUQH[R
de causalidade entre as duas coisas. Além de
VHU EUDQTXHDGD D GHVPHGLGD WHLD GH EXURFUDWL]D©¥R TXH QR FDVR GD 8QLYHUVLGDGH GR
Porto tinha sido implantada, a partir da tão
EHQID]HMDPHWDPRUIRVHIXQGDFLRQDOHGRW¥R
enaltecido RJIES!

1
Diga-se em abono da
verdade: o Conselho Geral
e o Conselho de Curadores
também não foram criados
para servir a universidade,
mas para a vergar a
interesses espúrios!
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Apesar de insistenteuniversidade, têm sido insmente pedida, nunca foi
trumentos de fratura, insHODERUDGD H GLYXOJDGD
Ȋ$ȴQDOFRPRHFRPR WDELOLGDGHHWHQV¥R"
à comunidade académi$ȴQDO FRPR H FRP R
FD XPD OLVWD GRV EHQHI¯quê contribui objetiva TX¬ FRQWULEXL REMHWLYD
FLRV H FRQWULEXWRV SDOS£e positivamente o RJIES
e positivamente o
veis e reais que a passapara a melhoria do funcioJHP D IXQGD©¥R WURX[H RJIES para a melhoria
namento da universidade?
para a melhoria do funcio7DOYH]DI«TXHDQLPDdo funcionamento da va o CRUP sofresse um
namento da UP. Ao invés,
avolumava-se a percepção
DEDOR VH RV VHQKRUHV UHLuniversidade?”
de que o regime fundaciotores gastassem tempo a
nal serviu essencialmente
ler os ensaios de Zygmunt
D GHOLEHUDGD HVWUDW«JLD GH
%DXPDQUHVSHLWDQWHV¢OLquefação da sociedade e da vida contempoenfraquecer e anular paulatinamente o autoU¤QHDV 4XHP VDEH VH Q¥R FRPSUHHQGHULDP
governo das Faculdades, de destruir, sem a míTXH WDLV UHJLPHV FRQWULEXHP SDUD WRUQDU O¯QLPD LQTXLHWXGH D REUD HUJXLGD SRU LOXVWUHV
QRPHVGDPHPµULDGRXUDGDGD83$HVVDREVquidas instituições anteriormente sólidas!
WLQD©¥RDGHTXDYDPVHDFULD©¥RGHXPQ¼PHA triste verdade é que, escorando-se na paUR¼QLFRGHFRQWULEXLQWHHDFHQWUDOL]D©¥RGD
naceia fundacional e no RJIES, a Universidade
do Porto criou regulamentos e adotou medidas
FRQWDELOLGDGHRU©DPHQWDOHVFDSDQGRFRPSOHGHUHRUJDQL]D©¥RTXHDXPHQWDUDPDEXURFUDtamente ao controlo de cada Faculdade. AdeFLDSUHFDUL]DUDPRVY¯QFXORVODERUDLVHGHSUHmais, mediante a prestação de contas comum
FLDUDPRYDORUGRWUDEDOKRGRVGRFHQWHVHGH
a toda a universidade, são diluídos e, porvenRXWURV TXDGURV GH FRQWUDWD©¥R UHFHQWH DEULWXUDSDVVDPGHVSHUFHELGRVRVJDVWRVFUHVFHQram as portas à prestação de serviços por entites e questionáveis da reitoria.
dades privadas (quando podiam ser assegura2WH[WRGRMRUQDOPúblico referia ainda que
GRVSRUUHFXUVRVLQWHUQRV DVVLPFRPRFRQȴo CRUP se manifestou contra eventuais alteguraram uma forma do desrespeito do contrarações do RJIES, porque considerava o impacWRVRFLDOKRMHPXOWLSOLFDGRHP3RUWXJDO
WRGHVWHȊPXLWRSRVLWLYRȋHIXQGDPHQWDOSDUD
(VWHVLP«ROHJDGRVXEVWDQFLDOUHVXOWDQ“a melhoria do desempenho nacional e interte do encantamento com a reforma fundacioQDFLRQDOȋDO«PGHWHUSHUPLWLGRȊRDSURIXQnal e o RJIES! Ele é tão evidente que não escaGDPHQWRGHERDVSU£WLFDVGHJHVW¥Rȋ
pa aos olhos normais de um professor e cida(VWDVDȴUPD©·HVV¥RDEVROXWDPHQWHJUDWXLG¥R FRPSURPHWLGR FRP D GHIHVD GR EHP GD
tas; não se sustentam numa correlação lógica, e
universidade, do país e das pessoas.
não encontram respaldo na realidade. É falsa a
acusação de que o RJIES está inquinado de uma
2.5HFHQWHPHQWH  RMRUQDOPúblivisão ideológica, que retira autonomia à unico voltou a oferecer-nos um novo capítulo da
YHUVLGDGHWHPHPEDL[RFRQFHLWRRVDFDG«PLsaga fundacional, mediante a entrevista feita
FRVHFRORFDHODHHOHVVREXPDWXWHODHVWUDQKD"
ao Professor António Rendas, reitor da Uni LQMXVWR DȴUPDU TXH RV UHLWRUHV HOHLWRV
YHUVLGDGH1RYDGH/LVERDHH[3UHVLGHQWHGR
DR DEULJR GR 5-,(6 W¬P IDOWD GH OHJLWLPLGD&583 $WHQWHPRV QDOJXPDV DȴUPD©·HV VD¯GHGHPRFU£WLFDQ¥RH[LEHPDJDUDQWLDGHUHGDVGDERFDGRHQWUHYLVWDGR
presentar a vontade maioritária da academia
Um dos tipos de incentivos a conceder a
e alguns muito provavelmente não estariam
docentes com mérito é o de “terem menos
LQYHVWLGRVQRFDUJRVHDHOHL©¥RIRVVHDWULEXKRUDVGHGLFDGDVDRHQVLQRHPDLVDSURMHFWRV
to de um colégio genuinamente representatiGHLQYHVWLJD©¥Rȋ &RQFOXV¥RDGHGLFD©¥RDR
vo da comunidade académica?
ȆHQVLQDUȇ SHQDOL]D H Q¥R FRQVWLWXL WDUHID QRNão é verdade que alguns dos omnipoEUHGHXPȆGRFHQWHȇ 
tentes Conselhos Gerais, impostos pelo RJIES,
( TXDQWR D XP ȊHQVLQR VXSHULRUȋ GH Q¯HP YH] GH VHUHP µUJ¥RV RFXSDGRV HP ]HYHOȊLQWHUQDFLRQDOȋ"(LVDFRQGL©¥REDVWDQWH
ODU SHOD RULHQWD©¥R FRHV¥R H PRELOL]D©¥R GD
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Organização
do Ensino

Ȋ4XHDVDXODVSDVVHPVREUHWXGRDVHUGDGDV
HPLQJO¬Vȋ
“O mérito pode decidir salários de profesVRUHVȋ
A Universidade Nova vai integrar cerca de
EROVHLURVGHSµVGRXWRUDPHQWRDO«PGH
LUEXVFDUSURIHVVRUHVDRHVWUDQJHLUR
Como se avalia o mérito? Donde vem o dinheiro para estas operações? A resposta é lesWDHREMHWLYDȊ$ȵH[LELOLGDGHGRPRGHORIXQGDFLRQDOSHUPLWHTXHWXGRLVWRVHMDIHLWRȋ(XUHFD
(QȴP D XQLYHUVLGDGH GHL[RX GH VHU SDOFRGDUD]¥RWULXQIDQHODDFHJXHLUDGDPLVWLȴFD©¥R&DP·HVHVWDYDFHUWRSHTXHQRVUHLWRres tornam pequena uma grande instituição.
Junte-se esta lástima: o CRUP converteu-se em manus longa das sucessivas políticas
governamentais, profundamente ruinosas da
XQLYHUVLGDGH $OJXQV GRV VHXV PHPEURV GHL[DPWUDQVSDUHFHUDVHQVD©¥RGHTXHWURFDPD
condição de representantes das suas universidades pela de candidatos ministeriáveis.

ENSINO SUPERIOR

abr/mai/jun 2017

Ao jeito de conclusão
1. O discurso da apologia do regime funGDFLRQDO UHEDL[D D FRPXQLGDGH DFDG«PLFD
ao patamar de inferior consciência e competência críticas e racionais, à imagem de gente
LQFDSD]GHDMXL]DUHTXHVWLRQDUDSWDVRPHQWHSDUDEDL[DUDFDEH©DUHYHUHQFLDUVHUVHUYLO H VXEPLVVD H WXGR DFHLWDU GH PRGR DFU¯tico. Trata-a como a um indigente espiritual.
Os discursadores assumem o papel de porWDYR]HVHDPSOLȴFDGRUHVGHVORJDQVGHXPD
SURSDJDQGD DEVROXWDPHQWH LGHROµJLFD PDtraqueada ad nauseam para impor o pensaPHQWR ¼QLFR SDUD SUHVVLRQDU FRQGLFLRQDU
e conformar as pessoas ao determinismo de
XPDDOWHUD©¥RGDFRQȴJXUD©¥RGDV,(6
É notória a ligação à doxa da demagogia
propagandística (com pitadas de populismo,
KDELWXDO PXOHWD GDV GLWDGXUDV  UHLQDQWH QR
SODQRH[WHUQRHLQWHUQRVRFLDOHSRO¯WLFR'H
nada adiantam os ardis da linguagem; o sol
Q¥RVHGHL[DWDSDUSHODSHQHLUD$SURSRVWD
UHY¬VH QD LGHRORJLD ȴQDQFHLUD TXH KRMH FRmanda os cordelinhos da política europeia e
é responsável pela crise ética, social e moral
que vitima a maioria da população.
0DLVDSURSRVWD«RIHUHFLGDQDEDQGHMDGRV

milagres. Se adotar o regime fundacional, asVHJXUDDREVWLQDGDUHWµULFDXPDXQLYHUVLGDGH
SDVVDU£DȴJXUDUGHQWURHPEUHYHQRranking
das 100 melhores universidades da Europa e
até do Mundo! Claro está, as outras universiGDGHVY¥RȴFDUGHEUD©RVFUX]DGRVRXDEDWHU
SDOPDV¢VXELGDDRJDODULPGRSµGLRRO¯PSLFR
Isto independentemente de aceitar, sem necesVLGDGH GH FODULȴFD©¥R R FRQFHLWR GH ȆPHOKRU
universidade’, imanente aos rankings! 2
Estamos no reino das previsões infalíveis,
como aquelas dos magos da economia e gesW¥RTXHSURPHWHPREDFDOKDXDSDWDFRHJDUDQWHPROXJDUQRF«XSRUXPHXURHDȴQDO
nos atiram para o inferno.
Não vou acusar ninguém de má-fé ou de
falta de honestidade intelectual. Concedo até
TXHWDOSRVLFLRQDPHQWR«H[SUHVV¥RGDLQJHnuidade ou da rendição ao credo da teologia
político-mercadológica dominante.
O cerne da inteligência
assenta no ceticismo. Ora
para os céticos como eu,
mesmo não possuindo uma
“A alternativa à
inteligência superior à dos
‘democracia’ ou póscomuns mortais, parece um
DEVXUGR FRQVLGHUDU TXH D
democracia vigente,
metamorfose fundacional é
não é diminuir e
a solução infalível para chegar àquela meta.

suprimir a democracia;
ao invés, é exercitá-la e
aprofundá-la.”

2. A crítica à conversão das
IES em fundação não pode
ser desligada do confronto
com o RJIES (nomeadamente
DVIXQ©·HVFRQȴDGDVDR&RQselho Geral, a começar pela escolha do reitor).
1D OHL GR 5-,(6 HVW¥R EHP H[SUHVVRV RV
ȆSULQF¯SLRVȇ H ȆYDORUHVȇ TXH KRMH SUHYDOHFHP
QXPDFRQMXQWXUDGHFRQGLFLRQDPHQWRGDSRlítica pelo mercado. Eles são particularmente visíveis nas declarações em favor do regiPHIXQGDFLRQDO8PDYDORUL]D©¥RGDWDGDHVLtuada de alguns vetores da economia e gestão
VREUHS·HVH¢VUHVWDQWHVGLPHQV·HVUHOHJDQGRDVSDUDRFDL[RWHGROL[R2IRFRGRF£OFXORHFRQµPLFRHFRQWDELO¯VWLFRFRQVWLWXLDIRQWHH[FOXVLYDGDOX]HPPRGD
 PDQLIHVWD D DPEL©¥R GH VRQHJDU ¢ FRPXQLGDGHDFDG«PLFDRGLUHLWRGHVXMHLWRDWLvo dos rumos da instituição; e de acumular
H FHQWUDOL]DU R SRGHU $ OHL Q¥R HVFRQGHX R

2
David Justino (Diário
de Notícias, 28.02.2015)
equipara os rankings às
“anedotas picantes”.
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REMHWLYR GH FRUULJLU R SHVR GH µUJ¥RV FRP
composição numerosa e heterogénea, próSULRV GR PRGHOR GH RUJDQL]D©¥R DQWHULRU
$FXVRXRV GH GLȴFXOWDUHP R IXQFLRQDPHQWR
e a gestão das instituições e de favorecerem
RSRSXOLVPRHDLUUHVSRQVDELOLGDGH2TXHVREURX GHVVHV µUJ¥RV ȴFRX UHGX]LGR DR RI¯FLR
GHFDVWL©DOQXPDPHVDGHMDQWDU
2VPDLVHQWUDGRVQDLGDGHOHPEUDPVHSHUIHLWDPHQWH GD PDWUL] LGHROµJLFD GHVWH GLVFXUso; os mais novos estão a assistir à sua progressiva retoma. Quando um reitor, não eleito pelos representantes da comunidade académica,
advoga uma ainda maior concentração de poGHUHVVRERSUHWH[WRGHOHYDUDȆERPȇWHUPRR
H[HUF¯FLRUHVSRQV£YHOGDVXDIXQ©¥RHQW¥RM£
não se trata propriamente de um reitor, mas
GDGHULYDSDUDXPWLSRGHFKHȴDTXHHXSRU
decoro e respeito, não vou nomear.
A alternativa à ‘democracia’ ou pós-democracia vigente, não é diminuir e suprimir a dePRFUDFLDDRLQY«V«H[HUFLW£ODHDSURIXQG£OD
Se os reitores e outros dirigentes têm da univerVLGDGHXPDQR©¥RGHTXDUWHOPLOLWDUHDOPHMDP
modelá-la a preceito, devem enunciar isso com
IURQWDOLGDGHHVHPTXDLVTXHUVRȴVPDV
3. Poderá retorquir-se que o modelo fundacional conheceu sucesso noutras paragens;
ORJR LVVR HUD EDVWDQWH SDUD R LPSRUWDU 3RU«P XP PRGHOR Q¥R SRGH DEVWUDLU GR VHX
DPELHQWH RULJLQDO H VHU WUDQVSODQWDGR VHP
DV QHFHVV£ULDV DGDSWD©·HV SDUD XP FRQWH[to cultural e social muito diferente. A comuQLGDGHDFDG«PLFDWLQKDDREULJD©¥RGHHVWDU
GHVREUHDYLVRSRUTXDQWRRFRPSRUWDPHQWR
dos governos no tocante à implementação do
3URFHVVR GH %RORQKD Q¥R GLOX¯D DV G¼YLGDV
QHPLQVSLUDYDFRQȴDQ©DQDSUHJD©¥RGRVEHnefícios inscritos no regime fundacional.
O milagre da conversão da água em vinho
HGDPXOWLSOLFD©¥RGRS¥RHGRVSHL[HV«REUD
GDLPDJLQD©¥RKXPDQDSDUDH[DOWD©¥RGDFDpacidade de criação divina; mas não está ao alFDQFH GR UHJLPH IXQGDFLRQDO SRU PDLV SR]Lnhos mágicos que os fantasistas lhe ponham
HP FLPD 0DV HVW£ D SURGX©¥R GH HIHLWRV H[postos num artigo do Times Higher Education,
de 22 de março de 2012, com este sugestivo tíWXOR WUDGX]LGR GR LQJO¬VPermitir que as universidades sejam dirigidas por contabilistas
e burocratas é prejudicial para o talento e a

produtividade dos académicos…
Sim, o regime fundacional e o conselho de
curadores, independentemente da idoneidade
GRV VHXV PHPEURV V¥R SDUWH GH XP GHV¯JQLR
PDOGLVIDU©DGRFRQWULEXHPSDUDVXEPHWHUDV
,(6DRVSDGU·HVGDFRQWDELOLGDGHHGRQHJµFLR
$QWHVRGLQKHLURFRPSUDYDQDLJUHMDDDOmofadada cadeira da eternidade. Agora tenta
limpar as mãos no seio, nos congressos e fachadas da universidade. E impõe a esta a via
da perversidade.
Em sínteses, este depoimento é uma espéFLHGHFHOHEUD©¥RHLQYRFD©¥RGDTXLORTXHVH
IRLHPERUDHWDOYH]Q¥RYROWHPDLVDQ¥RVHU
que o fogo da dignidade incendeie a alma e
ação dos académicos.
+£GHQVDVWUHYDVQRKRUL]RQWHV¥RDVGD
DQRPLDUHVLJQD©¥RHVXMHL©¥RRULXQGDVGRQde menos se esperaria. Elas instilam o veneQRGDVXEPLVV¥R2PHGRDQGDSRUD¯UHYLJRrado; dói ver como ele medra até dentro da
universidade, onde se pratica uma ignomiQLRVDH[SORUD©¥RGDMRYHPJHUD©¥RDRDEULgo do enaltecido estatuto de fundação!
1RV ¼OWLPRV DQRV RV UHLWRUHV SDVVDUDP D
VHUHVFROKLGRVVHJXQGRXPPRGHORQHROLEHUDO
que capturou a universidade. Naturalmente,
HOHVFXLGDPHPSULPHLUROXJDUGDȴGHOLGDGH
DTXHPRVQRPHLDHQ¥RGREHPHVWDUGDDEVtrata comunidade académica. Quem esperar o
contrário, pode sentar-se, porque a espera será
HP Y¥R 6H FRQȴDUHP QHOHV H QRV VHXV ȆVXSHriores’ para remediar a situação, se cederem
ao medo e não assumirem a coragem da conWHVWD©¥R H R GHYHU GD LQGLJQD©¥R RV H[SORUDdos traem e tornam-se vítimas da própria traição. Erguer-se, protestar e sacudir o aviltante
MXJRGDLQMXVWL©D«DTXLHDJRUDDVXDUHOHYDQWHIXQ©¥RHVXSUHPDREULJD©¥R
1¥RLJQRURTXHLVWRG£WUDEDOKR6µTXHOHPEUD&RUQHOLXV&DVWRULDGLV  Ȋ«SUHFLVRHVFROKHURXGHVFDQVDPRVRXVRPRVOLYUHVȋ
Nos meus ouvidos ressoam os versos de
6RSKLDGH0HOOR%UH\QHU$QGUHVHQ1¥RTXHURSHUWHQFHUDRVȊW¼PXORVFDLDGRVRQGHJHUPLQD FDODGD D SRGULG¥Rȋ 4XH RV RXWURV VH
FDOHP H PDVFDUHP Ȋ¢ VRPEUD GRV DEULJRVȋ
ȊPDVWXQ¥Rȋ
2DOLPHQWRGRVGHXVHV«DDPEURVLD2GR
6HU+XPDQR«RFXOWLYRGD/LEHUGDGH)LFDGHVWHMHLWRGHVREULJDGDDFRQVFL¬QFLDHUHIRU©DGR
o meu vínculo à Cidade e Universidade.

