
A última reforma do ensino superior brasileiro, em 1968,
foi precedida de um significativo movimento
de estudantes e professores que se mobilizavam
desde o início da década de 1960 para imprimir
novos rumos à incipiente vida acadêmica nacional.
Em meados dos anos 60, o país tinha cerca de 150
mil estudantes, distribuídos em quase duas cente-
nas de instituições de pequeno porte, voltadas fun-
damentalmente para a atividade de ensino e repro-
dução de quadros da elite brasileira. A maioria dos
estabelecimentos pertencia ao sistema público.
O desfecho da reforma ocorreu em pleno regime
autoritário, e sua elaboração foi confiada a um res-
trito grupo de trabalho designado pelo governo mi-
litar. O Decreto 62.937/68, que instituiu o grupo
encarregado da Reforma Universitária, estabeleceu
um prazo de 30 dias para seus integrantes apresen-
tarem o projeto final. Em consonância com o es-
pírito da época, sua elaboração não foi precedida
de discussões com a comunidade acadêmica, então
fortemente vigiada pelos órgãos de segurança do
governo.

Os princípios que a orientaram foram a expan-
são (com contenção de despesas) das universida-
des públicas, a eficiência operacional e a raciona-
lização das atividades acadêmicas (unificação dos
vestibulares, criação de departamentos e do siste-
ma de créditos etc.). Apesar de seu viés autoritá-
rio, certas medidas, como a implantação da carrei-
ra docente e da pós-graduação, modernizaram parte
do sistema de ensino superior, sobretudo de algu-
mas universidades públicas, que concentraram
parte essencial da pesquisa feita no país. Houve
avanço na profissionalização da carreira acadêmi-
ca e na institucionalização da pós-graduação, hoje
considerada a melhor da América Latina. Mas, ao
mesmo tempo, como não conseguiu expandir a
oferta do ensino público, a reforma abriu espaço
para o crescimento do setor privado laico.

A partir da reforma de 1968, formou-se um
complexo e diversificado campo acadêmico no país,
em que as universidades representam 8,8% das
instituições, os centros universitários 4,3%, as fa-
culdades integradas 6,4%, as faculdades, escolas e
institutos 75,5%, e os centros de educação tecno-
lógica 5%. Esse universo de instituições apresenta
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concluído em 2003, 3,8 milhões de alunos estavam
matriculados nos cursos de graduação do país, em
1.859 instituições. Ao contrário da pós-graduação,
que desde sua implantação esteve articulada a um
eficiente sistema de avaliação, o ensino de gradua-
ção expandiu-se quase sempre de forma desorgani-
zada, ao sabor da demanda do mercado, experimen-
tando tardiamente o processo de avaliação.

Apesar do crescimento da graduação, hoje só
pouco mais de 10% dos jovens entre 18 e 24 anos
cursam o ensino superior no país, evidenciando a
necessidade de universalizar o ensino médio, fun-
damental para a democratização do acesso ao en-
sino superior e para a expansão do sistema. Nas
últimas três décadas, assistiu-se à contínua queda
da participação da rede pública e ao crescimento
das instituições privadas, seja em número de ins-
tituições ou de alunos matriculados. Em 1965 o
sistema público respondia por 57% das institui-
ções e 56% das matrículas; em 2003, os percentuais
eram de 11% e 29%, respectivamente. Nos últimos
30 anos criou-se também um emaranhado de leis,
decretos-lei, resoluções, portarias e, mais recente-
mente, medidas provisórias voltados para o funcio-
namento do ensino superior.



A reforma de 1968, cabe observar, foi ultrapassada
pela complexa dinâmica do ensino superior das últi-
mas décadas. A que está sendo debatida neste momento
é sem dúvida oportuna, uma vez que o ensino superior
brasileiro exige profunda reflexão sobre o caminho
trilhado nos últimos tempos, capaz de definir perspec-
tivas e estabelecer um marco regulatório que dê
organicidade ao sistema. Entre os grandes eixos que
estruturam o anteprojeto de lei em discussão, desta-
cam-se: afirmação do Estado como agente estratégico na
condução da política do ensino superior; preocupação
com a qualidade de ensino; integração crescente das
instituições com a sociedade; atribuição de função so-
cial às atividades de ensino, pesquisa e extensão; par-
ticipação da sociedade civil na gestão das instituições;
ensino superior como instrumento para reduzir desi-
gualdades sociais e regionais; disposição para fortalecer
a universidade pública; recomposição das universida-
des federais, dando-lhes maior autonomia administra-
tiva e financeira; regulação do ensino privado; insti-
tucionalização do plano de desenvolvimento institu-
cional. Ao contrário da reforma de 1968, cuja orienta-
ção básica era ligar o ensino superior ao sistema eco-
nômico, um dos alvos do anteprojeto é atribuir função
social às atividades das instituições, o que, aliás, adqui-
re um tom exagerado ao longo do documento.

AVANÇOS

Embora apresente aspectos positivos, o anteprojeto de lei
revela também preocupações. Longe de endossar um
ethos de intervenção estatal, é preciso reconhecer que,
no contexto da educação superior, o Estado tem um
papel estratégico no que diz respeito à busca e manuten-
ção da qualidade do ensino nas instituições públicas e
privadas. No capítulo sobre regulação do sistema fede-
ral da educação superior (que compreende instituições
públicas federais e instituições privadas), o artigo 83 es-
tipula, adequadamente, que as instituições serão sub-
metidas a procedimentos de avaliação para fins de cre-
denciamento ou recredenciamento na forma da Lei
10.861/2004. O artigo 13°, acertadamente, eleva o pa-
drão de exigência para as universidades, ao determinar
que, além de ter ao menos 1/3 de corpo docente em re-
gime integral e metade de seus professores com titulação
de mestre ou doutor, elas ofereçam também no mínimo
três cursos de mestrado e ao menos um de doutorado.

Nenhum país moderno se desenvolveu sem um for-
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pelo aumento da oferta de vagas, para alcançar o
percentual de 40% das vagas do sistema em 2011.
O documento expressa também um compromisso
da União de manter suas instituições federais, que
nos últimos tempos enfrentaram sérias dificulda-
des com a redução de financiamento. Há na soci-
edade brasileira setores que defendem, de forma
tão clara quanto equivocada, que o Estado deveria
livrar-se das universidades federais. Ao contrário
dessa perspectiva, deve-se reconhecer, diante da
importância estratégica que as instituições fede-
rais têm para o país, que elas precisam ser apoi-
adas pelo governo federal.

Nessa perspectiva, o artigo 3° estipula que a
União aplicará anualmente nas instituições fede-
rais nunca menos de 75% da receita constitucio-
nalmente vinculada à manutenção e ao desenvol-
vimento do ensino. Prevê-se também que as despe-
sas com inativos e pensionistas correrão por conta
do Tesouro Nacional, o que representa significati-
va desoneração do orçamento das instituições fe-
derais. Há avanços expressivos em relação à auto-
nomia administrativa e financeira das federais. O
documento assinala que os recursos destinados a
cada instituição federal, em forma de dotação glo-
bal, não poderão ser inferiores ao montante rece-
bido no exercício financeiro anterior. Desde a edi-
ção do Estatuto das Universidades Brasileiras, em
1931, as entidades mantidas pela União são trata-
das como repartições públicas, aprisionadas à cen-
tralização burocrática do MEC. De maneira acer-
tada, o artigo 38 confere às federais as prerrogati-
vas de estabelecer a política geral de administra-
ção de suas instituições, ou seja, podem admitir,
promover e demitir seu quadro de pessoal. O pa-
rágrafo único desse artigo abre, positivamente,
espaço para a quebra da isonomia salarial. De
forma acertada, o artigo 35 assegura a gratuidade
de ensino nas universidades públicas.

Nas últimas três décadas a universidade brasilei-
ra tendeu a se fechar em suas respectivas áreas de
conhecimento, ancoradas em uma estrutura departa-
mental que tem demonstrado notória dificuldade
para manter um diálogo acadêmico. A essa especiali-
zação, que arruina o espírito universalista que deve
pautar a vida acadêmica, soma-se a opção profis-
sional precoce que os estudantes são obrigados a
fazer. Por isso é oportuna a disposição do antepro-
jeto, em seu artigo 21, de incentivar as universida-

des a organizar seus cursos de graduação, total-te sistema de ensino superior público. Assim,
há um correto comprometimento do Estado
com a expansão da rede pública, seja por
meio da criação de novas instituições ou

mente ou em parte, em períodos de forma-
ção, estimulando uma educação hu-

manista e interdisciplinar.



Não seria incorreto dizer que o anteprojeto - ao
voltar-se excessivamente para as instituições uni-
versitárias, em especial as federais, confundindo
ensino superior com ensino universitário - de certo
modo comete o mesmo equívoco presente na refor-
ma de 1968. Tanto que, em um conjunto de 100
artigos, 12 são dedicados à universidade e 13 às
universidades federais. No que diz respeito à di-
versificação do sistema, há um retrocesso em re-
lação ao Decreto 2.306/97, uma vez que o antepro-
jeto, no seu artigo 10º, prevê apenas três tipos de
organizações acadêmicas: universidades, centros
universitários e faculdades. Deve-se ressaltar que
o ensino superior brasileiro se diversificou não
apenas do ponto de vista administrativo, mas tam-
bém quanto a distintas vocações acadêmicas e
formatos organizacionais. É, pois, um equívoco
querer enquadrar a enorme diversidade acadêmi-
co-institucional do sistema em um modelo único.

Como se trata de um projeto preliminar, que
procura acolher propostas de vários segmentos so-
ciais e do meio acadêmico, apresenta inconsistên-
cias conceituais e legais. Ao estabelecer normas
gerais para o sistema de educação superior, o artigo
lº não resolve satisfatoriamente a questão da auto-
nomia dos sistemas estaduais e do pacto federativo,
tal como aparece nos artigos 16 e 17 da LDB. O
ensino superior deve ter uma dimensão social, já
que as instituições perdem sua relevância social se
girarem em torno de si mesmas. A propósito, a LDB
já assinalava em seu artigo 43 que a educação su-
perior deve relacionar-se com a sociedade, abrindo-
se para os problemas do mundo contemporâneo, em
particular as questões nacionais e regionais, e pres-
tando serviços especializados à comunidade. Deve-
se assinalar que a responsabilidade maior do ensino
superior é formar profissionais competentes e crí-
ticos. No diálogo com a sociedade, as instituições de
ensino superior devem manter uma postura plural,
evitando vinculação político-ideológica com grupos
específicos, e voltar-se para as demandas sociais,
buscando sempre preservar sua independência
intelectual e acadêmica.

Mas a concepção de função social que perpassa
o documento, além de excessiva, tende a acatar
demandas de determinados grupos sociais (ver inciso
II do artigo 3º). Ao apontar certo direcionamento
para a realização de atividades acadêmicas, revela
uma visão que compromete a noção de autonomia
didático-científica. Na mesma perspectiva, o artigo
4º define os preceitos que devem reger a educação

superior, entre os quais se destacam a "responsabilida-
de social das instituições" e o "atendimento das neces-
sidades definidas como de interesse público, em razão
dos interesses nacionais, especialmente com vista à
redução de desigualdades sociais e regionais". Em um
dos dispositivos do artigo 5º a responsabilidade social
das instituições é associada ao atendimento das políti-
cas e planejamento públicos para a educação superior
e à implantação de políticas públicas em diversas áreas
sociais, confundindo responsabilidades e funções do
governo com atividades específicas das instituições.

Diante da enorme desigualdade socioescolar no país,
tem fundamento a ênfase na democratização de acesso
ao ensino superior. Mas não se pode restringir uma
política de inclusão social à adoção de cotas. Além
disso, não se deve adotar solução única para o proble-
ma, como aparece no artigo 48, segundo o qual as
instituições federais reservarão 50% de suas vagas para
estudantes que tenham cursado integralmente o ensino
médio em escolas públicas. Seria mais profícuo estimu-
lar as instituições a formular suas próprias políticas de
ações afirmativas.

Sobre a participação da sociedade civil nos órgãos
colegiados, vale ressaltar que a reforma de 1968 já
incentivava a presença da comunidade na administra-
ção das instituições, ao lado de professores e estudan-
tes. O artigo 56 da LDB também determina que as
instituições públicas obedecerão ao princípio da ges-
tão democrática, devendo contar com a participação
dos segmentos da comunidade institucional, local e
regional em seus órgãos deliberativos. Mas é preocu-
pante o enfoque que o anteprojeto dá à questão. Em
seu artigo 20, prevê a criação do Conselho Comunitá-
rio Social nas universidades públicas ou privadas, que
deverá ser constituído pelo reitor e vice-reitor, e por
elementos de fora da universidade, "sempre com par-
ticipação majoritária", como representantes de ór-
gãos de fomento científico, entidades corporativas,
associações de classe, sindicatos e sociedade civil. A
função desse Conselho é "assegurar a participação da
sociedade civil em assuntos relativos a ensino, pesqui-
sa, extensão, administração e planejamento da univer-
sidade", assim como opinar sobre a "avaliação social
de sua efetividade", mediante relatórios periódicos,
"os quais serão obrigatoriamente considerados no pro-
cesso de avaliação", bem como sobre "todos os assun-
tos que lhe forem submetidos".

As atribuições conferidas ao Conselho Comunitário
Social, que o aproximam mais de um órgão fiscalizador
do que consultivo, tendem a constituir uma inaceitá-
vel tutela da sociedade civil sobre as atividades da
universidade no que diz respeito ao cumprimento de
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sua função social. A perspectiva exageradamente so-
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cial que marca o documento, atrelando a vida acadê-
mica ao atendimento de "interesses nacionais", à "im-
plantação de políticas públicas" etc. representa um
retrocesso em relação ao espírito livre que deve orien-
tar a vida universitária, expresso no mencionado arti-
go 43 da LDB. O incentivo a maior responsabilidade
do ensino superior para com a sociedade - a princípio,
desejável - não deve constranger a produção e disse-
minação do conhecimento nem servir de obstáculo ao
exercício da autonomia acadêmica e intelectual.

Ao abordar o problema da eleição dos dirigentes
das federais, o artigo 39 do anteprojeto determina que
seus estatutos deverão prever a forma de escolha de
reitores e vice-reitores, mediante pleito direto. Essa
orientação, além de provocar um quadro de anomia
(falta de leis), com graves conseqüências para as ins-
tituições federais, está em conflito com a Lei 9.192/95,
que regulamenta o processo de escolha dos dirigentes.
Essa lei prevê, entre outros pontos, o peso de 70% para
o pessoal docente e colide com o parágrafo único do
artigo 56 da LDB.

É questionável a constitucionalidade de vários dis-
positivos do anteprojeto com relação às instituições
privadas. A proposta, em seu artigo 6º, afirma que
"liberdade de ensino é um direito da iniciativa priva-
da e será exercida em razão e nos limites da função
social da educação superior". Essa orientação contra-
diz dois artigos da Constituição Federal: o 206 (inciso
III) - que assegura a coexistência de instituições pú-
blicas e privadas de ensino - e o 209, que reconhece
que a iniciativa privada pode participar do ensino
superior desde que cumpra as normas gerais da edu-
cação nacional, seja autorizada a fazê-lo e se submeta
à avaliação de qualidade pelo Poder Público. O ensino
superior do país certamente avançaria se as institui-
ções particulares, sobretudo as laicas, fossem estimu-
ladas a incentivar a gestão colegiada de suas ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão. No entanto, falta
provisão legal ao determinar, nos artigos 73 e 74, que
as universidades e centros universitários privados te-
nham pelo menos um dirigente, no nível de pró-reitor,
escolhido por eleição direta.

É preciso conferir ao anteprojeto maior equilíbrio
entre normas gerais para o funcionamento do sistema
e respeito à diversidade acadêmica das instituições,
segundo sua história, região, comunidade, reconhecen-
do o direito de cada uma delas adotar suas próprias
diretrizes de ensino, pesquisa e extensão. Seria desejá-
vel a continuidade da postura de debate democrático do
anteprojeto durante sua tramitação no Congresso Nacio-
nal. Em vez de desqualificá-lo, a comunidade científica
deve participar de seu processo de discussão com o ob-
jetivo de aperfeiçoá-lo, tendo como horizonte a constru-
ção de diretrizes sólidas de uma política de Estado para
a educação superior, que possibilite a cada governo
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agregar valor ao que foi conquistado anteriormente.



Fonte: Ciência Hoje, v. 36, n. 213, p. 28-32, mar. 2005.




