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Entre nós, os professores universitários são
agora funcionários receosos pelo seu posto

de trabalho e que cumprem as ordens de
serviços cada vez mais empenhados em

justificar a sua própria existência.

Durante muito tempo na Euro-
pa os professores universitários
eram reis e senhores das suas
instituições. Isso gerou fenó-
menos de corporativismo inde-
sejável e a falta de uma cultura
de prestação de contas. Gra-
dualmente, foram-se acen-
tuando as pressões para a mu-
dança. A sociedade queria ter
uma palavra a dizer nas univer-

sidades através da intervenção directa de actores
não académicos (‘external stakeholders’). Os go-
vernos pretendiam aumentar o controlo finan-
ceiro sobre as instituições para impedir que a sua
autonomia fizesse disparar os custos, ainda mais
em tempo de crise.

Assim, o modelo de governação das institui-
ções foi sendo alterado em vários países e o mes-
mo aconteceu em Portugal. Os reitores, tradicio-
nalmente eleitos sobretudo pelo corpo docente e
considerados “primus inter pares”, passaram a
ser escolhidos por um conselho restrito e viram os
seus poderes acrescidos.

A consequência prática deste processo – que só
agora podemos constatar entre nós – foi a radical
passagem do poder dentro das instituições do
corpo professoral para os serviços burocráticos e
técnicos das universidades, nos quais os reitores
passaram a alavancar a sua influência. Este facto
mudou radicalmente e em pouco tempo a própria
natureza da universidade. O que se ganhou e o
que se perdeu?

Ganhou-se, pelo menos do ponto de vista dos
governos e dos ‘external stakeholders’, um con-
trolo próximo do corpo professoral. Este passou
a ter a sua actividade esquadrinhada como nun-

ca antes tinha acontecido (nos horários, presen-
ças, programas leccionados e processos de ava-
liação dos estudantes, na avaliação dos próprios
docentes tanto na vertente do ensino como na
vertente da investigação, etc.). Grande parte do
tempo dos professores passou a ser consagrado à
resposta a quesitos burocráticos por parte de
serviços centralizados, processo muito ancorado
nas novas tecnologias e na criação de sistemas
de informação online. A condição laboral dos
docentes foi também alterada, com o cresci-
mento de contratos semestrais e anuais, muitas
vezes a tempo parcial.

Aquilo que se perdeu, do meu ponto de vista,
foi o próprio espírito das instituições universitá-
rias e a atmosfera única de liberdade e discussão
permanente que hoje em dia subsiste apenas nos
grandes campi americanos. Entre nós, os profes-
sores são agora funcionários receosos pelo seu
posto de trabalho e que cumprem as ordens de
serviços cada vez mais empenhados em justificar
a sua própria existência. Ao mesmo tempo, são
docentes preocupados em manter a satisfação dos
consumidores-estudantes – para não serem inco-
modados - e investigadores centrados em au-
mentar de qualquer forma a sua lista de publica-
ções. Estamos melhor ou pior? ■
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Perdeu-se, do meu ponto de
vista, o espírito das instituições
universitárias e a atmosfera única
de liberdade e discussão
permanente que hoje em dia
subsiste apenas nos grandes
campi americanos.
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João Cardoso Rosas
Os professores universitários são agora funcionários
receosos pelo seu posto de trabalho e que cumprem
as ordens de serviços cada vez mais empenhados
em justificar a sua própria existência. ➥ P18


