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um intenso debate na ~ l e m a n h a  
de Gerard Schroeder ..E..--~z.-, 

N os últimos dias de 2003, o fim- 
ler alemão, Gerard Schrwder, 
anunciou um par de iniciativas 

pnoritárias, a aplicar a curto prazo, umas 
mais inovadoras outras mais tradicionais, 
todas com o objectivo de encontrar novos 
caminhos para o relançamento da econo- 
mia e revitalização social do país. Entre 
essas novas ideias, surgiu a promessa da 
criação de Universidader de El. 

DER SPIEGEL 

n'dadesdeElite tem feito correr muita tinta 
na imprensa e alimentado muitas discus- 
sóes. Tem-se discutido o conceito, tem-se 
questionado o processo de aplicação, têm- 
se ouvido as mais diversas opinióes pró e 
contra as ditas Universidades de Elite, 
mesmo sem haver ainda uma noção clara 
do que serão, onde e como funcionarão. 
Inicialmente pensava tratar-se de novas 
Universidades, criadas de raiz, à seme- 
lhança de universidades americanas e já 
se brincava nalguns jornais, com as poten- 
ciais Hamrd an der Elbe ou Sranford an 
der Rhein. Recentemente fala-se da selec- 
cção de algumas (as "melhores") das uni- 
versidades já existentes para a recon- 
versão em Univer~iAadesdeElite através da 
dotação de um fmanciamento nacional 

extraordinário e da reorganização segun- 
do um novo modelo. 
O tema Universidada de Elite aparece, en- 
tretanto, na mesma altura em que outro 
importante debate em torno das univer- 
sidades se intensifica, o das propinas. Na 
Alemanha, na quase totalidade dos Esta- 
dos, os estudantes universitários (ainda) 
não pagam propinas e a ministra nacional 
para a educação afirmou, categorica- 
mente, que não vai ser pela mão dela que 
as propinas nas universidades alemãs vão 
ser introduzidas. 
Amhas as questões - UnivernihderdeElize 
e propinas - fazem, aliás, parte de um 
debate mais alargado sobre as potenciali- 
dades das universidades como factores de 
crescimento económico e desenvolvimen- 
to regional que não se limita à Alemanha 
mas está aceso um pouco por toda a Eu- 
ropa. Também a Universidade do Porto 
organizou um encontro sobre a articu- 
lação da Universidade com a região: Por- 
to, Cidade, Re&, no passado mês de 

invm&z@o mediam, emrdantesf;urhndos, 
edifcior depdados e cadn um menor di- 
nheim do fitado. Mas opUpreNa de um- 
démims romo n u m .  U m  safíiu da miséria: 
~ ' N z T . ' '  A revista universitária Uniam 
Campur de Janeiro de 2W4, com o titulo 
genkrico de '4pcalipse nnw: o que espera 
w eszudanter unimitãnoS" dedica vários 
artigos ao assunto e exik uma drie de 
fotografi de manifestaçks estudantis 
por toda a Alemanha. 'H Alemanha fica 
estúpda! Nós estam m a ! "  diz um car- 
taz, na capa. Uma análise aprofuidada 
dos custos dos diferentes cursos, do de- 
sempenho das respectivas universidades e 
uma comparação entre universidades 
públicas e privadas na Alemanha, con- 
frontada com as Uniumsidada de Elite 
americanas resulta, porém, num balanço 
inequívoco, segundo um estudo publi- 
cado na revistader Spkgel de 12 de Janeiro 
de 2004: a qualidade das universidades 
não depende das propinas!! Nada que 
afmal não se soubesse iá. - 

Fevereiro. Num ponto está toda a gente O assunto propinas MO é novo em Por- 
de acordo: no futuro mais próximo, na tugal. É difícil tomar uma posição sobre o 
Europa, verificar-se-á um reforço do in- 
vestimento na investigação e na formação, 
quer com meios públicos, quer privados, 
esperando-se mesmo um crescimento no 
envolvimento das empresas privadas em 
actividades de investigação. Voltando à 
Alemanha, segundo a revista der Spiegel 
de 12 de Janeiro passado, o cenário 6 ca- 
tastrófico: '% universidades a[emár estão à 
beim do colapm:pmfio~es robrecavegador, 

assunto, não apenas por uma questão 
política e ideológica mas também por 
uma constatação empírica muito simples. 
Desde que as propinas foram introdu- 
zidas - e, neste momento os estudantes 
portugueses pagam das propinas mais 
altas da Europa -nada melhorou nas nos- 
sas universidades públicas. Quase se pode 
dizer que tudo tem piorado, pelo menos 
do que eu conheço. 
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A história do capitalismo industrial foi 
marcada, desde o seu início, por processos 
de deslocação espacial de cadeias ou seg- 
mentos produtivos, devido à introdução 
de inovaçóes técnicas ou de organização. 
Quando uma determinada maneira de - 
produzir, regra geral associada a uma tec- 
nologia, se tornou ineficiente e sempre - 
que estiveram criadas condições técnicas 
para se proceder a reestruturaçh no pro- 
cesso de produzir, ocorreram deslocali- 
zaçóes. As indústrias foram procurando, 
ao longo da história, novas regióes para se 
modernizarem, abandonando aquelas 
onde se concentravam anteriormente, por 
ali serem difíceis as reesuuturaçóes. As 
indústrias foram fazendo bywsees às 
regióes, deixando sucessivamente atrás de 
si, as regiões com problemas, entregues a 
si próprias. 
São Paulo, no Brasil, é hoje a cidade do 
Mundo em que mais cresce o número de 
helicópteros particulares (Gaham; Mar- 
vin, 2002). Certos habitantes da cidade, 
das camadas sociais com mais dinheiro, 
fazem os seus by-pasrer aos engarrafamen- 
tos, diariamente, deixando os passageiros 
de automóveis ou autocarros presos nos 
problemas do trânsito, entregues também 
eles a si próprios. Certos passageiros de 
avióes disp0em actualmente de cartóes 
magnéticos que Ihes permitem chegar às 
por& de e&barque sem pa~sar&~elas 
infindáveis filas dos check-in. As suas res- 
ponsabilidades ou o seu estatuto social MO 

se compadece com essas demoras. Enfun, 
a globalização oferece-nos um vasto re- 
pertório de situaçóes em que a soluçáa dos 
problemas consiste na marginalização dos 
próprios problemas, sejam eles económi- 
co~,  sociais, culturais ou territoriais. É a 
competitividade. Uns ganham, outros 
perdem. E as clivagens económicas, so- 
ciais, culturais e territoriais vão-se acen- 
tuando. 
Também para as Universidades e para os 
seus problemas a solução mais rápida 
pode ser precisamente um by-pnrr, pela 
criação de novas universidades, de elite, 
ou com outro nome qualquer, organiza- 
das s e m d o  um modelo novo. diferente. - 
que não coloque problemas ao Estado, 
antes traga resultados positivos em termos 
de investigação e formação de forma rá- 
pida e eficiente. As velhas universidades 
ficar20 entregues a si mesmas, ensarilha- 
das na sua burocracia e na manutendo de 
esuuturas hierárquicas rígidas baseadas 
em critérios de antiguidade, num preces- - 
so mais ou menos penoso de degradação e 
declííio. Ninghém se irá preocupar com 

elas, naturalmente. Não serão mais tema, alemãs. Ao contrário de Kluge, que criti- 
nem para os potenciais estudantes, nem ca por tomar os USA como exemplo per- . . 
para as famílias que oiharão apenas em feito a seguir, Miiller-Boling pensa que as 
direcção às novas alternativas, universida- universidades alemãs não estão na situa- 
des com promessas de sucesso e dinamis- ção catastrófica que muitos descrevem, 
mo. Também ninguém irá questionar o antes pelo contrário, têm muitos pontos 
seu financiamento já que se as velhas uni- positivos. Mantêm porém uma filosofia 
versidades não funcionam eficientemente de equidade e critérios de igualdade que 
é natural que não recebam dinheiro e se impedem uma concorrência necessária e 
invista nasnovas estrumas supostamente positiva. Nos EUA, como a concorrência 
eficientes. Oualaue oaís orecisa de boas é maior. o leaue da oualidade das unive- . . .  L , a 

universidades e o seu financiamento nun- rsidades é mais aberto e da mesma forma 
ca é socialmente questionado. Mais de- que poderá haver algumas muito melho- 
pressa se continuarão a exigir resultados e res que as alemãs, há um enome conjunto 
a contab'iizar despesas nas velhas univer- significativamente pior. Mesmo assim, 
sidades. Muller-Boling é criticado também por 
Pergunta-se então, como po- 

1S.Iivui12W1 DILZWC K.4 
derá Portueal aproveitar da 

v .  

discussão sobre as Uniuer- 
&da de Elite na Alema- 
nha? E se o primeiro-minis- 
tro português se lembrasse 
de anunciar a mesma coisa 
em Pomgal. Se a ministra 
resolve copiar a ideia? 
Jurgen Kluge chefe da 
Mckinsey alemã dizia, numa 
entrevista ao Jornal die Zeit, 
de 15 de Janeiro de 2004, que 
só o reforço do ensino e a for- 
mação podem gerar cres- 
cimento económico, já que 
'"a inovação chega ao Mundo 
através do saher/cooheci- 
mento e isso está nas cabe- 
ças". Categórico, afirmou: 

Wer ist die Schonste 
im ganzen Land? 
Zum Uit~Conrrat der SPD. Wa deutrhc Unia zu bicren hnhrn 

"Em muitos campos só conta 
o desempenho dC topo e o segundo já é todos, estudantes e professores, segundo 
um perdedor!", referindo-se à investiga- os quais pretende gerir as universidades 
ção científica. 
Detlef Muller-Boling, director do Centro 
para o Desenvolvimento do Ensino Supe- 
rior na Alemanha (CHE), ele próprio 
anteriormente professor universitário, 
numa entrevista à revista S& também 
de Janeiro passado, dizia não achar abso- 
lutamente necessária a criação de 
Universidades de Elite na Alemanha. 
Prioritária para Miller-Boling é a compe- 
titividade entre as Universidades. As Uni- 
versidades é que têm de conquistar o esta- 
tuto de "Elite". Basicamente MuUer- 
-Boliig aponta uma estratégia de flexibi- 
lização. Cada universidade deveria poder 
exoiher os seus alunos, como nas univer- 
sidades americanas, os mtios aluno&- 
centes deveriam acabar imediatamente e 
cada universidade deveria estabelecer os 
seus critérios. Müller-Boling é a favor das 
propinas embora não as que estão a ser 
introduzidas nalgumas universidades 

como empresas. 
É provável que nunca venham a concre- 
tizar-se as Uniuerridadex de Elite na Ale- 
manha, projecto cada vez mais criticado 
por todos. Na primeira página dodie Zeit 
de 15 de Janeiro dizia-se. "O Governo não 
quer curar a doença (das universidades) 
mas sim criar um conjunto de bonitos 
Wellness-Center sob a forma de Uniuer- 
ndadsdeElire, como Stanford". Isto signi- 
fica que a ideia das Univ&dades de Elíte, 
em si mesma, tem muito pouco a ver com 
a real resolução dos problemas das uni- 
versidades. A verdade é que nos obriga a 
reflectir sobre o significado da com- 
petitividade e da excelência nas universi- 
dades e a reflectir sobre o futuro, a cons- 
truir visões e a definir estratégias a médio 
prazo. As universidades clássicas, antigas, 
em Portugal, como na Alemanha e no 
resto da Europa, mantiveram até muito 
tarde uma rigidez que Ihes pode trazer 



alguma incapacidade de reestrumração 
no futuro. Pelo contrário, as univer- 
sidades novas, aí se incluindo as privadas 
e alguns novos institutos, públicos ou pri- 
vados, sempre foram obrigados a encon- 
trar estratégias alternativas de crescimen- 
to ,e eficiência técnica e económica que 
lhes assegurassem a sobrevivência. É pre- 
cisamente aí que vamos encontrar alguns - 
dos esquemas mais inovadores, quer ao 
nível de modelos de ensino, quer ao nível 
de cursos ou parcerias e, actualmente, 
inserção em redes transnacionais. A titulo 
de exemplo, veja-se a corrida aos doutora- 
mentns, por parte dos instimtos superio- 
res privados portugueses em parceria com 
universidades estraneeiras. na maior a ,  

parte dos casos da vizinha Espanha, a 
quem as Universidades clássicas do Es- 
tado nunca reconheceram potencialida- 
des para desenvolver uma cooperação 
interessante. 
A rigidez das Universidades clássicas por- 
Nguesas manifesta-se a vários níveis, na 

pelas mudanças profundas na governanp 
das universidades clássicas que a reali- 
dade tem mostrado cada vez com mais 
dareza serem urgentes. 
De que falamos afinal, quando falamos 
de competitividade da Universidade? 
Que estratkgias estamos a desenvolver 
para nos reconverter em U n i u d d e s  de 
Elire? Do que conheço, e infelizmente, 
conheço exemplos pouco felizes da UP, 
tenho a sensaqão de que nos ensarilhamos 
demasiado com questões de ratios e falta 
de verbas, esquecendo-nos de olhar um 
pouco para cima e ver quem nos poderá 
estar a fazer umby-. Nos últimos tem- 
pos, a par das propinas, houve uma clara 
corrida aos cursos de pós-graduação, 
como forma de financiamento das uni- 
versidades. Esta poderá não ser a estraté- 
gia adequada, sobremdo face à concor- 
rência das universidades e instimtos pri- 
vados, melhor colocados para n fazerem, 
já que isso implica quase exclusivamente 
dispor de professores, não necessariamen- 
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sua estrumração hierárquica, na definição 
das suas áreas de ensino e investigação, na 
articulação com as respectivas regiões, 
com as empresas, enfim, com as instimi- 
ções em geral. Cada vez mais mdo depen- 
de exclusivamente dos contactos pessoais, 
das relações de confianp entre pessoas, 
conhecidos, amigos, das redes saiiais em 
geral. Provavelmente será a partir dos 
projectos desenvolvidos pela acção dessas 
redes que se poderá esperar alguma 
flexibilidade e inovação nas universidades 
e novas formas de organizar a investiga- 
qão no fumro. Também as pessoas aca- 
baram por fazer os seus by-es às teias 
rígidas da instituição. Existem muitos 

te apoiados por uma rectaguarda de 
investigação. A curto prazo, no próximo 
Quadro Comunitário de Apoio, tudo 
indica que as verbas para a investigam 
serão reforçadas. Deveríamos assim con- 
centrar-nos acima de tudo no reforço da 
componente de investigação, nas nossas 
universidades, preparando-nos para res- 
ponder aos desafios que se avizinham. 
Em suma dever-nos-íamos concentrar 
mais nas receitas que nas despesas. E 
mesmo sem esperar pelo aumento da 
dotação o rwen ta l  do próximo QCA, 
deveríamos procurar "uender" a s nossas 
capacidades, numa estratégia voluntarista 
de marketing, não esperando que ve- 

exemplos positivos de como, por estes nham ter comosco, mas antecipando-nos 
caminhos das redes informais de cnnhe- e afirmando-nos como aeentes de inova- - 
cimento e confiança se têm ultrapassado ção junto do mercado seguindo por 
estrangulamentos graves, sem esperar exemplo as ideias do banqueiro do Porto, 

A m r  Santos Silva, apresentadas num en- 
contro sobre o Guia do Desenvolvimento 
Em?r&m dn Uniuerdudt do Pmtn pam 
2000-2004, aprovado pelo Senado, em 
1999 (Silva 2003). 
Temos de olhar para dentro, para o que 
somos e queremos ser e para fora, ancn- 
rando-nos nas regiões de forma a servir- 
mos de factores de crescimento e desen- 
volvimento regional. Temos de conquis- 
tar o estatuto de elite não só reforçando as 
nossas componentes de investigaçáo e ino- 
vação mas convertendo-nos em pilares da 
dinamização socioeconómica das regiões 
onde nos inserimos. E para começar, 
temos de definir a nossa estrumra interna 
(o nosso conceito de elite, de excelência) ao 
nível dos cursos (das iicenciamras), das 
Faculdades, de baixo para cima, não nos 
deixando tornar nos meros executores de 
orçamentos recebidos de cima, do Muiis- 
tério, via topo da hierarquia da Universi- 
dade. 
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