
NOTA DO COLETIVO EM DEFESA DAS

HUMANAS  SOBRE O PROGRAMA "FUTURE-SE"

   Na ú l t ima quarta-feira ,  17 de julho,  o  Minis té r io  da Educação (MEC) anunciou o

lançamento do “Future-se” ,  nome fantasia  do Programa Inst i tutos  e  Universidades

Empreendedoras  e  Inovadoras ,  desenvolvido pela  Secretar ia  de Educação Superior  (SESu)

com o intui to  de for ta lecer  a  autonomia adminis t ra t iva,  f inanceira  e  de gestão das

Inst i tuições Federais  de Ensino Superior  ( I fes)  –  entre  e las  as  68 Universidades Federais .   

    

     Em resumo,  os  dois  grandes motores  do programa apresentado são ( i )  as  parcer ias  com

Organizações Sociais  (OSs);  e  ( i i )  o  fomento à  captação de recursos próprios ,

desenvolvidos em três  grandes eixos,  ass im nomeados:  (1)  Governança,  gestão e

empreendedorismo;  (2)  Pesquisa  e  inovação;  e  (3)  Internacional ização.  O anúncio se  dá

em momento de grave cr ise  f inanceira  das  Universidades Federais ,  afetadas pelo

cont ingenciamento de gastos  posto em prát ica  pela  a tual  gestão,  e  s inal iza  a  intenção do

Governo Federal  de ampliar  a  par t ic ipação da iniciat iva pr ivada no f inanciamento do

ensino superior  público brasi le i ro .

 

    A anál ise  detalhada da proposta ,  em muitos  pontos  vaga e  obscura,  deixaremos para

outro momento.  Nesta  nota ,  pretendemos apenas chamar a  a tenção da comunidade

acadêmica e  da sociedade em geral  para  a lguns aspectos  bastante  espec í f icos  do programa

que,  num primeiro momento,  julgamos merecer  maior  ref lexão.

 

    Pensamos merecer  destaque,  em primeiro lugar ,  a  completa  fa l ta  de diálogo entre  o

MEC e as  univers idades no processo de elaboração do projeto.  Apesar  de o documento

afirmar,  na abertura  do texto,  que “ inúmeros especial is tas  foram consul tados e  puderam

contr ibuir  para  o  aperfeiçoamento do programa” ,  segundo o presidente  da Andifes

(Associação Nacional  dos Dir igentes  das  Inst i tuições Federais  de Ensino Superior) ,  Prof .

Reinaldo Centoducat te ,  “não houve par t ic ipação ou consul ta  dos gestores  e  dos membros

da comunidade univers i tár ia”  em sua elaboração,  a lgo “sem precedente” ,  dada a

magnitude da t ransformação proposta .  Além disso,  o  prazo est ipulado para  a  consul ta

pública é  extremamente ex íguo –  4  semanas,  de in ício,  acrescidas  de mais  1  semana,  em

vir tude do protesto de alguns rei tores  – ,  incompat ível ,  em nosso ver ,  com a importância

do assunto em discussão.

 

    O acento,  em nosso ver  exagerado,  no empreendedorismo e na inovação é  apresentado

no programa sem levar  em conta  a  heterogeneidade das  univers idades federais  brasi le i ras

e  sem levar  em conta ,  o  que é  mais  importante ,  a  heterogeneidade das  próprias  áreas  que

compõem cada uma das  univers idades.  Desse modo,  o  MEC se desobriga a  just i f icar  de

que maneira  áreas  com baixo ou nenhum potencial  mercadológico,  como é  o  caso das

humanidades,  da f ísica teó r ica ,  da astrof ísica,  da matemática pura,  e tc . ,  poderiam

garant i r  sua saúde orçamentár ia  num cenário em que o f inanciamento das  pesquisas

estar ia  prat icamente subordinado aos valores  concorrenciais  do mercado.  A vulgar ização

dos termos,  nesse caso,  acaba por  t ransformá-los  em mera panaceia .

 

 

 

 



   Soma-se a  isso um emprego i r ref le t ido e  gravoso das  prát icas  de compliance como

forma de assegurar  o  f inanciamento pleno das  univers idades.  Há,  de fato,  um dé f ic i t  de

transparência  na prestação de contas  das  inst i tuições federais  que just i f ique a  e laboração

de um novo “programa de integral idade”? Lembramos,  a  esse  respei to ,  que a  invest igação

da Pol ícia  Federal  (que,  lamentavelmente,  vi t imou o ex-rei tor  da UFSC Luiz Carlos

Cancel l ier)  foi  encerrada,  por  exemplo,  sem nenhuma prova.  Ao não apresentar  ind ícios

de que a  gestão das  univers idades públicas  a tuais  contém problemas,  o  MEC sugere,

levianamente,  a  i r responsabi l idade destas  inst i tuições com o manejo de seus recursos;

mais  do que isso,  erra  no diagnóst ico quanto à  causa real  da cr ise  orçamentár ia  por  e las

enfrentadas:  a  PEC 55,  que prevê  o  congelamento dos invest imentos públicos em saúde e

educação por  20 anos.

 

     A sa ída proposta  –  ampliação da par t ic ipação de capi ta l  pr ivado no f inanciamento das

univers idades –  é  apresentada como única al ternat iva viável  e  tem em vis ta  modelos

americanos (como Harvard)  cujas  caracter íst icas  são bastante  diversas  das  univers idades

públicas  brasi le i ras .  A atual  gestão do MEC parece desconhecer ,  por  exemplo,  o  caso

recente  da Alemanha,  que acaba de anunciar  um aumento considerável  (mais  de 42

bi lhões de euros)  do invest imento público em suas univers idades.  Afirmar,  portanto,  que

o Future-se  visa  adequar  nosso modelo de gestão univers i tár ia  (a t rasado,  é  preciso supor)

ao que há de mais  moderno no mundo é  fazer  um recorte  bastante  parcial  das  pr incipais

prát icas  orçamentár ias  em voga atualmente.

 

    Há que se  considerar ,  a inda,  que essas  medidas não garantem de fato a  autonomia

financeira  propagandeada pelo programa.  Pelo contrár io ,  ao vincular  a  captação de

recursos ao mercado,  aspectos  que estão nos al icerces  de uma univers idade,  como a

autonomia cient í f ica  e  adminis t ra t iva,  es tarão ameaçados.  Os proponentes  do Future-se

ignoram que a  produção e  a  difusão do conhecimento possuem uma dinâmica própria ,  em

muitos  aspectos  incompat ível  com a do mercado.  Parecem ignorar  também a exis tência  do

Plano Nacional  de Educação (PNE),  que em sua meta 20 estabelece a  ampliação gradual

do invest imento público em educação,  prevendo 7% de invest imento do PIB até  2019 e

10% do PIB até  2024.

 

    Entendemos,  portanto,  que o programa Future-se  não possui  os  e lementos necessár ios

para solucionar  os  problemas que estão candentes  na univers idade brasi le i ra  a tualmente.

Elaborado sem que os  c idadãos efet ivamente envolvidos na vida cot idiana da

univers idade tenham sido ouvidos,  não par te  de um diagnóst ico preciso das  causas  e

especif ic idades desses  problemas,  e  apresenta  medidas que,  na melhor  das  hipó teses ,  são

confusas  e  imprevis íveis ,  e  na pior ,  apontam na direção oposta  às  necessidades da

univers idade e  virão para  aprofundar  seu sucateamento.

 

 

 

 

 


