PARA UMA PERPECTIVA CRITICA DAS POLITICAS PÚBLICAS DO ENSINO SUPERIOR

Que acontece, hoje, no ensino superior? Que podemos e devemos fazer? Que podemos esperar, nós,
atores da gestão e governo do ensino superior?
Procurando dar resposta a estas questões fundamentais, os diretores de várias faculdades da
Universidade do Porto, partindo da realidade que lhes é própria – a Universidade pública portuguesa decidiram dar início a uma reflexão e ação partilhadas.
Estas questões, que deverão interpelar as políticas do ensino superior, situam-se em três planos:
a) O plano axiológico-normativo. Aqui se procura indagar dos princípios, dos valores e das
normas (legais, estatutárias e regulamentares). As transformações atuais do ensino superior
implicam uma alteração da sua matriz principal, a emergência de uma nova atitude valorativa?
Podemos nós encontrar o sentido, filosófico e pragmático, das normatividades do ensino
superior?
b) O plano teleológico e estratégico. Trata-se, neste nível, de interrogar os fins ou a missão do
ensino superior e bem assim as estratégias do seu governo. Quanto aos fins: como podem
articular-se a investigação, o ensino e a chamada “terceira missão”? Quanto às estratégias, com
se operacionalizam, na realidade efetiva atual, a ideia e ideal de um ensino superior ao mesmo
tempo uno, múltipo e auto-organizado?
c) O plano organizacional e de gestão. O modelo do “New Public Management” infiltrou as
políticas do ensino superior. Assinalam-no, entre outros elementos, o arquétipo da
universidade-empresa. Tal modelo coloca definitivamente em questão o modelo de gestão
colegial? Quais as razões da falência deste último? Quais as condições para a construção de um
modelo que, resistindo ao managerialim turn, concilie gestão profissional e poder autoorganizador de uma comunidade constituida por estudantes e Professores?
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