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INTRODUÇÃO 

Dentro do meio académico existe o consenso de que a pesquisa não está recebendo a devida 
importância por parte dos órgãos governamentais, se for tomado como base desta afirmação o 
volume de investimentos neste setor na última década. 
As instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, vem relegando a pesquisa ao segundo 
plano; a instituição pública sofre o processo de descaracterização de seu papel de pólo gerador de 
pesquisa em virtude da redução sistemática de seu orçamento, a privada, entende que a relação 
custo-beneficio na área de pesquisa lhe é desfavorável. 
Mas, as instituições não se isentaram de apoiar a pesquisa sem que houvesse fundamentação legal 
que as amparasse e esse foi o motivo que deu origem a produção desse trabalho, isto é, as 
contradições na legislação que trata do assunto deram origem a uma série de questionamentos sobre 
o sentido implícito do texto e a repercussão dessas ações sobre o campo educacional. 
Os esclarecimentos ou discussões sobre o tema ainda não foram totalmente esgotados, por se tratar 
de uma questão pouco conhecida pela maior parte da população, e, por que não, dos seus 
representantes legais, o processo de desmantelamento das instituições que ainda procuram manter 
um programa continuado e sistemático de pesquisa vem ocorrendo sem maiores percalços: "...há a 
impressão de que algumas instituições de ensino superior são organizadas em função da 
indissociabilidade entre ensino, a pesquisa e a extensão, enquanto outras estão em função exclusiva 
do ensino. Desconheço que essas questões tenham tido muito espaço no debate, seja no meio 
académico seja no político..." (BALDLFÃO: 1996, p.7). 

OBJETIVOS 
Tem-se como objetivo analisar o papel reservado à pesquisa dentro do ensino superior através da 
interpretação do texto da nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96), 
partindo do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e as implicações 
resultantes de sua omissão do referido texto, bem Aluno do 3 o ano do Curso de Pedagogia da 
UNIOESTE/ Foz do Iguaçu como o critério de classificação das instituições em categorias 
diferenciadas, centros universitários, faculdades integradas, faculdades e institutos superiores ou 
escolas superiores e universidades, que vinculou a necessidade de promoção da pesquisa apenas a 
esta última. 
No ponto de vista deste trabalho, os princípios neoliberais influenciaram, no decorrer da década de 
90, os projetos reorganizadores do ensino em todos os níveis, sobretudo no ensino superior e, para 
tentar prová-lo, produziu-se um trabalho de análise comparativa entre as legislações anteriores e 
posteriores à promulgação da nova LDB por ser esta, a resultante mais clara das orientações 
neoliberais para a educação. 
METODOLOGIA 
Utilizou-se para a análise documental referentes à pesquisa no ensino superior, a LDB (a base da 
análise), suas emendas constitucionais e legislação complementar. Pretendeu-se confrontá-los a fim 
de averiguar possíveis contradições e apoiou-se também na análise de dados quantitativos referentes 
à pesquisa, sendo utilizados no corpus do trabalho quando necessário. 
RESULTADOS 
As primeiras citações sobre a necessidade da pesquisa no ensino superior foram colocadas no texto 
da Constituição de 1946 elaborada devido ao processo de redemocratização do país após a ditadura 
de Getúlio Vargas. No art. 174, parágrafo único, lê-se: "A lei promoverá a criação de institutos de 
pesquisa, de preferência junto aos estabelecimentos de ensino superior". A partir deste ponto, o 
incentivo à pesquisa tornou-se item obrigatório dos textos constitucionais que tratavam da 
Educação. Porém, a pesquisa ainda estava desarticulada do ensino. A primeira tentativa de vincular 
o desenvolvimento do ensino à pesquisa veio através da Lei da Reforma Universitária de 28 de 
novembro de 1968 (Lei n° 5.540/68) que fixava as normas de organização e funcionamento do 
ensino superior: No art. I o da lei 5.540/68 lê-se: "o ensino superior tem por objetivo a pesquisa, o 
desenvolvimento das ciências, letras e artes e a formação de profissionais de nível universitário e no 
art. 2 o: "o ensino superior indissociável [sem grifo no original] da pesquisa será ministrado em 



vriversidades e excepcionalmente, em estabelecimentos isolados, organizados como instituições de 
direito público ou privado". 
"A lei n° 5.540/68, em todo seu conteúdo, procura afirmar ou reafirmar a indissociabilidade das três 
funções ou atividades-fim da Universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão"( NISKIER: 1996, p. 
395). Mas a ineficiência da máquina burocrática estatal na fiscalização e organização do número 
cada vez mais acelerado de instituições de ensino verificado desde a década de 50, especialmente 
através da iniciativa privada2 e o clientelismo nas instâncias governamentais fez com que a exceção 
se tornasse regra: Ora, em que se pese essa declaração de intenção sabe-se que, sob a égide da 
mesma lei 5540, as sucessivas autorizações e reconhecimentos de cursos concedidos pelo Conselho 
Federal de Educação, converteram na regra do ensino superior brasileiro, os institutos isolados. Na 
prática, o resultado foi, por um lado, a não implementação da pesquisa como atividade nuclear do 
Ensino Superior (já que este praticamente inexiste nos institutos isolados e sequer é predominante 
nas universidades) e, por outro lado, o empobrecimento do ensino" (SAVIANl: 1997, p. 27). 
O fim da Ditadura Militar abriu margem para a retomada das discussões em torno da educação 
brasileira : "Em 1985, com a eleição de Tancredo Neves, e posterior ascensão de José Sarney, o 
assunto mereceu uma atenção especial da parte do presidente e do seu ministro da Educação. Foi 
instituída a comissão Nacional de Reformulação da Educação Superior" (NISKIER: 1996, p. 492). 
O relatório da Comissão denominado Uma Nova política para a Educação Superior quando trata da 
pesquisa conclui: "A pouca institucionalização da pesquisa universitária e da pós graduação" 
(NISKIER: 1996, p. 497). 
A consolidação do processo democrático nos anos 90 permitiu uma participação mais ampla 
(embora ainda tímida) dos diversos setores da sociedade política e civil no debate dos rumos da 
educação. Fruto de um rico processo em debates e discussões, onde foram ouvidos os mais diversos 
setores e autoridades da educação por todo o país, um novo projeto de lei de diretrizes e bases da 
educação foi apresentado à Câmara pelo Deputado Jorge Hage (PLC n°1258-d/88) e, 
posteriormente, ao Senado através de seu relator, Senador Cid 2 "Se em 1960, as instituições 
particulares ofereciam 43% das vagas, na década de 70 passaram a oferecer 77%" (NISKIER: 1996, 
p. 386). 
Sabóia, mas por uma manobra regimental, o texto aprovado foi aquele apresentado pelo Senador 
Darcy Ribeiro que melhor satisfazia ao interesses do Executivo. A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de 20 de dezembro de 1996 (Lei n° 9.394) retirou vários itens constantes nos 
projetos anteriores, por exemplo, reduziu as exigências na criação e credenciamento de instituições 
de ensino superior do projeto do Deputado Hage: "Infra-estrutura para ensino e pesquisa (como 
laboratórios, bibliotecas, equipamentos e outras instalações), cursos de pós-graduação com base em 
atividade de pesquisa científica e tecnológica, produção científica comprovada, um terço do corpo 
docente em regime de dedicação exclusiva (com prazo para sua implantação)" (BELLONI: 2000, p. 
138). 
Do texto da nova LDB também foi retirado o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão, muito embora o art. 207 da Constituição o preconizasse. 
O Decreto 2.306/97 que regulamenta as instituições de ensino superior reafirma o princípio da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão: Art.9°: As universidades, na forma do disposto 
no art. 207 da Constituição Federal, caracterizam-se pela indissociabilidade das atividades de 
ensino, de pesquisa e de extensão, atendendo ainda, ao disposto no art. 52 da Lei n° 9.394, de 1996. 
Porém, a pesquisa é posta como finalidade unicamente da universidade, para as demais instituições 
de ensino, centros universitários, faculdades integradas, faculdades e institutos superiores ou escolas 
superiores (conforme classificação do art. 8o do Decreto 2.306/97) não há esta exigência, 
restringem-se em atuar na área do ensino, quando muito, realizam pesquisas isoladas e 
descontinuadas. 
Sobre as especificações do trabalho de pesquisa do corpo docente do ensino superior, a LDB não 
traz maiores detalhes: o art. 57 da LDB apenas obriga o professor ao mínimo de oito horas de aula, 
não há especificação de horas para dedicação exclusiva à pesquisa: "A associação entre produção 
científica e dedicação exclusiva é reconhecida internacionalmente e por isso não existe a figura do 
'tempo integral', mais associada à ideia de multiplicidade de empregos, em geral, em função dos 
baixos salários".(BELLONI: 2000, p.138). 
O CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) órgão do Ministério da 
Educação que coordena, avalia e estimula a pós-graduação e as faculdades que promovem a pós-



graduação teve sua oferta de bolsas de estudo estagnada, quando não, diminuída nos anos 
subsequentes à promulgação da LDB: 
E se não bastasse essa redução de investimentos, o Poder Público cria, no seio do próprio CAPES, o 
PROSUP (Programa de Suporte aos Cursos de Pós-Graduação de Institutos de Ensino Particulares) 
através da Portaria n° 047, de 07 de abril de 2000, que, segundo seu texto de abertura considera a: 
"...possibilidade de ampliar a eficiência na aplicação dos recursos destinados aos cursos de pós-
graduação, de reconhecido padrão de excelência, promovidos por instituições privadas..." 
redirecionando os já insuficientes recursos de acesso universal para as instituições de ensino 
privadas. 
Surge a contradição: se há uma indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, como podem 
coexistir instituições nas quais a pesquisa é condição obrigatória para sua caracterização com outras 
onde a pesquisa é opcional? 
Dentre os motivos mais aparentes e as consequências desse antagonismo na legislação, pode-se 
constatar em primeiro plano: 
a) O favorecimento das mantenedoras privadas de instituições de ensino que, ao se desobrigarem do 
"ónus" de investir na implantação de centros de pesquisa, podem fazê-lo onde o retorno financeiro é 
maior e mais rápido; no ensino: "sob o argumento de facilitar a operacionalização e reduzir os 
custos do funcionamento da instituição universitária, a nova lei deverá acentuar a tendência da 
expansão de matrículas em estabelecimentos que oferecem apenas ensino".(BELLONI: 2000, 
p.137). 
b) O descompromisso com a aplicação de recursos públicos nesta área (leia-se contenção de 
despesas e limitação orçamentária). 
c) O processo de descaracterização das instituições de ensino superior públicas como pólos 
geradores de conhecimento; estas se reduzem ao papel de incentivadoras da pesquisa3. Conforme o 
texto: "A própria pesquisa, embora figure entre as finalidades (e mesmo aí a título de incentivo) não 
recebe um tratamento que a incorpore com uma atividade regular, sistemática e continuada, dotada 
e mecanismos específicos e institucionalizados" (SAVIANI: 1997, p. 216). 
CONCLUSÕES 
A legislação educacional poder ser dividida em três categorias, tomando-se como critério o 
princípio da indissociabilidade: 
a) O princípio da indissociabilidade está inserido e claro (Constituição de1988). 
b) O princípio está inserido, mas contraditório (Decreto 2.306/97). 
c) O princípio não está inserido (LDB). 
Não se trata de supor que estas contradições tenham ocorrido por "falhas" regimentais ou deslizes 
da redação do texto; pode-se observar o aumento gradual da influência dos princípios neoliberais no 
conteúdo da legislação (nesse caso, a que trata da educação) se levarmos em conta os períodos em 
que estas foram aprovadas. A partir dos anos 90, sobretudo a segunda metade, um processo de 
desregulamentação da pesquisa no ensino. Conforme art. 43, inciso IJÍ da LDB. superior vem 
levando a Universidade a repensar seu papel, mas sob a ótica do modelo administrativo do aluno 
como cliente e a escola como empresa. 
A omissão do Estado no que tange aos investimentos na área de ensino de todos os níveis ainda não 
foi reavaliada, ao contrário, os princípios neoliberais incentivados pelos organismos multilaterais de 
crédito à educação vem a acelerar o projeto de implementação do Estado Mínimo, de não 
interferência na "lógica de mercado" acentuando o antigo problema, quase lugar comum, de má 
remuneração e despreparo do corpo docente e falta de equipamentos compatíveis com os avanços 
tecnológicos. 
E se não bastasse o processo de pauperização do ensino público brasileiro, as políticas educacionais 
estatais condenam agora, o avanço da pesquisa, justamente numa época em que a Universidade é 
acusada de distanciar-se da comunidade em que ela está inserida - e a pesquisa poderia ser esse elo 
de ligação - e retirá-la deste isolamento fazendo com que seus alunos se defrontassem com os 
problemas sociais que o país apresenta e reorientando suas atividades de acordo com a realidade 
nacional, priorizando áreas que o mercado considera inviável economicamente e habilitando 
professores na superação da educação tradicional. 
O Poder Público delega à iniciativa privada a competência de avançar numa área que é considerada 
em alguns dos países capitalistas centrais como de segurança nacional, pois a tecnologia é 
considerada como o produto mais importante e refinado da indústria de ponta, afora a necessidade 



« V «formação do homem integra!, não apenas receptor de informações, mas também contestador e 
transformador da própria realidade sendo a pesquisa o locus principal dessa realização. 
Numa visão imediatista de contenção de despesas (ao menos, isto é divulgado) e de ajuste às 
determinantes do modelo neoliberal, condena a pesquisa ao mesmo futuro do ensino: a privatização. 
"Tal é a tarefa da área de concentração em pesquisa educacional que pois justifica-se plenamente. 
Sua meta é formar o educador-pesquisador e não simplesmente o educador-orientador, o educador 
professor". 


