
Em urn mundo em constante
evolw;:ao, para que a universidade,
publica ou privada, se mantenha
atualizada sao necessarios or<;:a-
mentos cada vez maiores.
Tal fen6meno verifica-se tanto

no exterior quanta no Brasil, nao
sendo por acaso que as universida-
des mais importantes do mundo se-
jam tambem as campeas na capta-
<;:aode recursos.
A universidade publica brasilei-

ra absorve cerca de 25% dos univer-
sitarios brasileiros, cursando os de-
mais institui<;:6esprivadas.
As universidades publicas, por

serem, geralmente, as mais tradi-
cionais, recrutam os estudantes
mais preparados.

Contudo, se ja existiam algumas
universidades particulares de reno-
me, nota-se hoje grande ebuli<;:ao
nas institui<;:6es privadas, mormen-
te em razao do ingresso de grandes
capitais, inclusive estrangeiros, no
setor, 0 que tomara mais acirrada a
disputa pelos melhores alunos.
Isso e bastante positivo, urna vez

que contribui para a melhora do m-
vel do ensino superior brasileiro .
. Urn dos principais problemas
das universidades publicas reside
exatamente na dificuldade em au-
men tar seu or<;:amento na me sma
propor<;:ao das suas crescentes ne-
cessidades.
Financiar 0 ensino superior, infe-

lizmente, nao pode ser prioridade
absoluta do poder publico, pois ha
outras necessidades prementes, co-
mo a educa<;:ao fundamental e me-
dia, a saude, a seguran<;:a, a infraes-
trutura etc.

Se ate pouco tempo atras basta-
vam quatro paredes, lousa, giz, me-
sas ecadeiras, bibliotecas e labora-
torios, atualmente sao necessarias
salas de aula dotadas de modemos
meios eletr6nicos, bibliotecas digi-
tais e lab oratorios de ponta, todos
.sujeitos a rapida obsolescencia.

Como estudo de caso, tomemos
as tres universidades publicas pau-
listas -USP, Unicamp e Unesp-,
cujo or<;:amento e de cerca de 10%
do ICMS recolhido no Estado (qua-
se R$ 7bilh6es em 2009).
Desse montante, 850/0 sao consu-

midos com a folha de pagamento,
restando apenas 15% para todos os
outros gastos: constru<;:6es, compra
de materiais, manuten<;:6es e pes-
quisa. Se nao fossem as institui<;:6es
de fomento a pesquisa, como a Fa-
pesp e 0 CNPQ, praticamente nao
haveria como financiar a pesquisa
nessas universidades.
Nesse cenario, imp6e-se urn dile-

Ou universidades publicas
paulistas se conformam em
obsolescer placidamente ou
devem procurar outras
fontes de financiamento

ma: ou as universidades publicas
paulistas se conformam em obso-
lescer placidamente ou devem pro-
curar outras fontes de financiamen-
to. Dai a importancia da parceria
publico-privada, bem como das
doa<;:6es de mecenas, antigos alu-
nos ou nao.
Embora tal aconte<;:acom grande

intensidade em outros quadrantes
do globo, entre nos nao somente
inexiste esse costume como ele re-
presenta verdadeiro tabu, suficien-
te para condenar seus proceres as
fogueiras dainquisi<;:ao.
E capcioso 0 argumento de que a

. entrada de recursos privados nas

universidades pubUcas comprome-
te a sua autonomia. Trata-se tao so-
mente de tentar manter sua lide-
ran<;:acomo centros de excelencia.
Para tanto, urge que a questao

seja pensada sem ideologias, que
regras claras sejam delineadas e
que seja feito urn grande trabalho
de conscientiza<;:ao, no sentido de
que os antigos alunos de universi-
dades publicaspossuem urn debito
para com elas e, consequentemen-
te, para com a sociedade.
Motiva-Ios a retribuir a forma<;:ao

que receberam, na medida de suas
possibilidades, e salutar e necessa-
rio. 0modo, emocional e rocambo-
lesco, como foi conduzida a expe-
riencia relativa ao projeto de mo-
derniza<;:ao da Faculdade de Direito
do Largo de Sao Francisco certa-
mente nao contribuiu para a referi- .
da conscientiza<;:ao.
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