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Novo ministro quer sensibilizar o Congresso para questões do ensino, mesmo em meio à crise. 
Reforma universitária é prioridade 
 
 
A entrega da terceira versão do anteprojeto da reforma universitária ao presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva foi a última ação de Tarso Genro como ministro da Educação, feita na tarde de 
sexta-feira, 29 de julho. Logo depois, na cerimônia realizada no Palácio do Planalto, o 
presidente assinou decreto nomeando Fernando Haddad como o novo responsável pela pasta. 
Secretário-executivo da gestão de Genro, Haddad disse esperar que os trabalhos no Congresso 
Nacional sejam retomados rapidamente, para que o projeto comece a tramitar ainda em 2005. 
Mas, antes de seguir para o Legislativo, a nova proposta será apreciada pela Casa Civil, que 
decidirá se haverá necessidade de reformulações. 
 
Haddad (veja perfil abaixo) afirmou que já na próxima semana deve se reunir com 
parlamentares para sensibilizá-los em relação ao avanço das questões de educação. O novo 
ministro está preocupado com a possibilidade de a crise política e as diversas CPIs instaladas 
para averiguar denúncias de corrupção atrasarem o funcionamento do congresso. “Se é 
verdade que o país precisa tomar conhecimento e ser informado do que está acontecendo, 
também é verdade que há muita gente fora da escola e isso exige trabalho de todos nós, do 
Executivo em parceria com o Legislativo”, afirmou. Para Haddad, a reforma do ensino superior 
é um resgate do ideal de universidade pública depois de mais de 30 anos deixado de lado. O 
Brasil já passou por duas reformas universitárias (em 1932 e 1968). 
 
O presidente Lula reiterou que a reforma não é uma proposta do governo, mas de um conjunto 
de entidades representativas. E lembrou que a construção do esboço do projeto foi apenas um 
primeiro passo. O presidente agradeceu a contribuição de Genro para o projeto e disse que a 
nova missão do ex-ministro é honrosa e desafiadora. Genro estava no cargo desde o início de 
2004 e deixou o ministério para assumir a presidência do Partido dos Trabalhadores (PT) em 
meio à crise aberta depois de acusações de má conduta de membros da legenda, que 
culminaram no afastamento do ex-presidente do PT José Genoíno.  
 
Genro acredita que os trabalhos desenvolvidos ao longo desses 18 meses não serão 
interrompidos. Para ele, é fundamental que se dê continuidade a um diálogo responsável para 
produzir resultados concretos. “Eu não fui o ator dessa gestão, apenas a coordenei. O que 
apresento hoje ao presidente é uma proposta da sociedade”, comentou. Mais de 200 entidades 
participaram da elaboração da terceira versão do projeto, que apresenta 69 artigos (a segunda 
versão tinha 72; e a primeira 100). 
 
Algumas propostas contidas na reforma 
 

• Mandato de cinco anos para reitor, sem direito à reeleição  
• 50% de alunos devem ser provenientes de ensino médio público  
• Destinação de 9% do orçamento das universidades para implementação de medidas de 

assistência estudantil  
• Aplicação de pelo menos 12% do orçamento em despesas de outros custeios e capital 

extrapessoal 
 
MAIS RECURSOS – Apesar de reconhecer que a proposta está amadurecida e foi amplamente 
debatida, o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior (Andifes), o reitor da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Oswaldo 
Baptista Duarte Filho, destacou que os investimentos destinados à Educação ainda não são 
suficientes. “O investimento deve ser compatível ao que se exige, sob pena de as condições de 
degradação das universidades públicas serem mantidas”, disse. 
 
O orçamento também é uma questão prioritária para o reitor da UnB, professor Lauro Morhy. 
Segundo ele, a universidade busca meios de gerar recursos próprios, mas o governo a mantém 
engessada, restringindo sua autonomia financeira. Outro ponto é a reposição de quadros. “É 
preciso resolver urgentemente a falta de professores nas universidades. O docente se 
aposenta ou morre e o governo não nos deixa contratar mais gente”, queixa-se.     
 
 



O atual vice-reitor e reitor eleito da Universidade de Brasília (UnB), Timothy Muholland, torce 
para que a interação entre o MEC e a academia se intensifique ainda mais. Além disso, 
garantiu que a UnB acompanhará de perto o projeto da reforma. “Olharemos para a reforma 
como universidade pública que está afinada com as políticas de inclusão”, afirmou. Desde o 
primeiro vestibular de 2004 a UnB reserva 20% das vagas para negros. 
 
O nome do novo ministro foi aprovado pelo presidente da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), Ennio Candotti, que disse esperar que se mantenha a proporção 
majoritária para professores nas eleições para reitor das universidades, conforme a Lei de 
Diretrizes de Base (LDB). “São os docentes que são cobrados quando se fala em desempenho 
das universidades. Por isso, eles devem ter um peso maior na eleição”, justificou. 
 
Presente à cerimônia de posse do novo ministro, o presidente da União Nacional dos 
Estudantes (UNE), Gustavo Petta, considera um ganho o fato de a proposta de reforma 
universitária ter sido debatida com os segmentos sociais, mesmo que isso não signifique que 
todo mundo tenha ficado satisfeito. “O texto final não é a proposta dos sonhos da UNE, mas já 
é um avanço”. 
 
PERFIL 
 
Fernando Haddad, 42 anos, é bacharel em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia 
pela Universidade de São Paulo (USP). O novo ministro da Educação é professor de Teoria 
Política Contemporânea do Departamento de Ciência Política da USP e atuou como consultor da 
Fundação de Pesquisas Econômicas (Fipe). Depois do doutorado, já publicou quatro livros: O 
Sistema Soviético; Em Defesa do Socialismo; Desorganizando o Consenso; Sindicatos, 
Cooperativas e Socialismo. Tem trabalhos publicados em periódicos acadêmicos e prefácios, 
além de artigos em jornais. Haddad assumiu o cargo de secretário-executivo do MEC com a ida 
de Tarso Genro para a Educação, em janeiro de 2004. Haddad é considerado o pai do 
Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudos para alunos de 
baixa renda em universidades privadas por meio de isenção fiscal. A idéia teve origem na 
Prefeitura de São Paulo, na gestão da petista Marta Suplicy (2001-2004), quando Haddad foi 
assessor do então secretário municipal de Finanças, João Sayad. O ProUni já beneficiou 112 
mil estudantes. Haddad será o terceiro ministro da Educação em dois anos e sete meses de 
governo Lula. O primeiro ministro petista foi o senador Cristovam Buarque (PT-DF). Haddad é 
casado e tem dois filhos e teve o nome anunciado oficialmente pelo presidente Lula para o 
MEC no dia 27 de julho. 
 
NOVAS UNIVERSIDADES 
 
Durante a cerimônia de nomeação do novo ministro da Educação, Fernando Haddad, o 
presidente Lula sancionou cinco leis que autorizam a criação de novas universidades no país. 
São elas: 
 
- Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Lei n° 61/2005) 
 
- Universidade do Triângulo Mineiro (Lei n° 56/2005) 
 
- Universidade do Recôncavo Baiano (Lei n° 60/2005) 
 
- Universidade de Alfenas (Lei n° 59/2005) 
 
- Universidade da Grande Dourados (Lei n° 57/2005) 
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