
O CAMINHO DO ENSINO
R E F O R M A Depois de três décadas de abandono, o governo
apresenta o plano para resgatar o ensino universitário público

POR MAURÍCIO DIAS

A
proposta de Reforma do En-
sino Superior que o, agora,
ex-ministro Tarso Genro en-
tregou ao presidente Lula na
sexta-feira 29 não deixa dúvi-

das de que o governo petista segue, na
área da Educação, um caminho diferen-
te daquele trilhado ao longo dos oito
anos do governo do tucano Fernando
Henrique Cardoso.

As diferenças são muitas. Mas, con-
forme o Anteprojeto de Lei que consu-
miu um ano de trabalho, há um eixo em
torno do qual vai girar a roda: o resgate
do ensino superior público, dentro de
uma filosofia geral de democratização e
qualificação das instituições de ensino
em todos os níveis, incluindo aí as de
responsabilidade da iniciativa privada.

Tarso Genro acha possível afirmar que o
Anteprojeto de Lei (a íntegra pode ser
lida no site www.cartacapital.com.br)
que vai ser encaminhado ao Congresso

Nacional para votação expressa uma re-
forma democrática e representaria
"uma experiência inédita na história da
República Brasileira".

Houve um amplo processo de debates
realizados em, aproximadamente, 400
eventos. Seminários, painéis e mesas-re-
dondas, entre outros, reuniram duas
centenas de instituições. Das comuni-
dades acadêmicas e científicas às enti-
dades empresariais e de trabalhadores.
E antes da proposta final houve duas que
circularam para receber críticas, acrés-
cimos e supressões. O Anteprojeto de
agora é o coroamento desse processo.

Um caminho inédito, de fato, quando
se trata de mudanças no ensino supe-
rior. As virtudes e defeitos
nas duas vezes anteriores,
feitas em momentos auto-
ritários, desceram goela
abaixo da sociedade. Em
1931, a reforma assinada
por Francisco Campos, pós-
revolução de 30, no gover-
no de transição (Getúlio

Vargas) que ocupou o lugar do presidente
deposto Washington Luís. Do autor, Fran-
cisco Campos (ou Chico Ciência), basta
repetir o que se dizia: quando ele acendia
a luz do gabinete de trabalho provocava
um curto-circuito na democracia. Nada
diferente das condições em que nasceu a
segunda reforma universitária, em 1968.
Quatro anos antes, em 1964, Chico Ciên-
cia entrou no gabinete e produziu o em-
blema jurídico da ditadura militar que nas-
cia: "A revolução se legitima a si mesma".

Não é de estranhar que no Brasil, país de
evolução preguiçosa, a educação supe-
rior, após 20 anos de regime democráti-
co, ainda continue regida por um esta-

tuto do regime militar.
Entre outros desafios

do presente, diz Genro, é
preciso buscar a constru-
ção de um sistema de
educação superior que
compatibilize a qualida-
de acadêmica com o
compromisso social que
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resgataria a tradição das universidades na
América Latina e sepultaria de vez a visão
de que o ensino é mercadoria, estimulada
originariamente no regime militar.

Para combater esses desvios da ini-
ciativa privada, a proposta torna o go-
verno um participante do processo re-
gulatório. Abre-se uma trilha para o ris-
co, considerando-se a tradição de pouca
eficiência do poder público no Brasil ca-
racterizado contemporaneamente no
fiasco das agências reguladoras.

"Para que a universidade pública reto-
me gradativamente o papel estratégico
que teve na formação do Brasil contem-
porâneo, é preciso ampliar o seu finan-
ciamento e assegurar as condições po-
lítico-institucionais para o efetivo exer-
cício da sua autonomia", prescreve Tar-
so Genro na Exposição de Motivos que
acompanha a proposta.

O quadro hoje é inteiramente desfa-
vorável a esse objetivo.
Uma herança pesada da
reforma da ditadura mi-
litar, em 1968. Embora
a lei tenha, segundo
Tarso Genro, moderni-
zado e profissionalizado
as universidades públi-
cas ao integrá-las ao sis-
tema de pós-graduação
e de financiamento de
pesquisa, "permitiu que
a forte demanda por
educação superior se fizesse pela expan-
são desordenada do setor privado".

De fato, depois do primeiro impulso
nos anos 70, o governo Fernando Hen-
rique, a partir da metade dos anos 90,
promoveu uma segunda grande onda de
privatização no setor. Entre 1994 e
2003 (tabela ao lado), as instituições
privadas de ensino cresceram de 74,4%
para 88,9%. Uma expansão rápida e
monumental. Paralelamente, a rede pú-
blica minguou. De 25,6% em 1994 fo-
ram reduzidas a 11,1% em 2003.

A opção pela iniciativa privada não é,
por si só, um problema. Uma opção
ideológica compreensível para o gover-
no dos tucanos. Talvez eles não se im-
portem com o fato de que o nível de
acesso ao ensino superior, no Brasil, se-
ja um dos mais baixos do continente.
Cerca de 11% para a faixa etária entre os
18 e os 24 anos. Segundo o Ministério
da Educação, "o peso da matrícula e das
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TARSO. Associar qualidade a compromisso social

instituições privadas (75%) tornou-se o
mais alto da América Latina. A questão,
nesse caso, foi a do crescimento desor-
denado e sem fiscalização".

Segundo o ex-ministro Tarso Genro,
"a evolução recente da educação supe-

rior brasileira mostra a
necessidade urgente de
reestruturar um siste-
ma atomizado (44% das
instituições têm menos
de 500 estudantes) para
que ele cumpra, sob a
supervisão do Poder Pú-
blico, a missão prevista
para os setores público
e privado na Constitui-
ção de 1988".

Na verdade, o dese-
nho do sistema é formado por vários mo-
delos (universidades, centros universi-
tários, faculdades isoladas) e apresenta
uma diversidade programática que reve-
la, como diz Tarso Genro, mais uma face

de restrições nas oportunidades e con-
dições de formação profissional ou cien-
tífico-cultural. Há uma concentração
nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas
(Direito e Comunicação Social, entre
outros) e Ciências Humanas (Pedago-
gia, História etc.) porque, certamente,
não demandam grandes investimentos.

Tarso acredita que "esses dados
comprometem o presente e o futuro
do sistema de educação superior bra-
sileiro, agravado pela redução do fi-
nanciamento público, particularmen-
te no último decênio".

É bom lembrar que o último decê-
nio compreende, basicamente, os oito
anos dos tucanos e dois dos petistas.
Nos dois casos o País ficou submetido
à supervisão externa e ao compromis-
so de gerar o maior índice possível de
superávit primário. Tarefa fácil: blo-
queia-se a interferência política e cor-
ta-se o investimento.

Apesar disso, há uma promessa de,
nos próximos seis anos, cumprir as me-
tas fixadas para o decênio pelo Plano
Nacional de Educação (PNE). Será
preciso - nada mais, nada menos - do-
brar o número de estudantes nas insti-
tuições de ensino superior. Conside-
rando-se os dados do Censo da Educa-
ção Superior, havia 3.887.771 de matri-
culados em 2003. Destes, 2.750.652
eram matrículas da rede privada e
1.137.119 da rede pública.

Ao entrar nesse capítulo das matrícu-
las, é feita uma espécie de "divisão de
trabalho" entre os setores público e
privado. A meta é a de atingir em uma
década 40% das matrículas do ensino
superior. Esse caminho, pensado no
governo Fernando Henrique, foi veta-
do por ser considerado uma "despesa
variável". Em outras palavras, os 40%
vão sempre depender da expansão do
setor privado. Um grande investimen-
to privado (e não se descarta aí a pre-
sença de capital estrangeiro) pode for-
çar o governo a lançar mão de recur-
sos inexistentes.

"O sistema de educação superior bra-
sileiro está fragmentado: banalizou-se
o conceito de universidade e expandi-
ram-se as instituições privadas com cri-
térios frouxos de regulação e supervi-
são", explica Tarso Genro.

Para ele, a combinação da forte ex-
pansão do setor privado, sem qualquer



planejamento, com um sistema públi-
co com universidades de pequeno por-
te em termos latino-americanos é uma
das questões centrais enfrentadas pela
proposta encaminhada agora.

As bases do novo sistema proposto,
que, segundo Tarso, respeitam "a legiti-
midade, a diversidade e a identidade das
instituições públicas e privadas", pre-
tendem ampliar a democratização do
acesso à educação superior em todas as
direções sob "o estímulo, a indução e a
supervisão" do governo. Em conseqüên-
cia, será feita uma expansão de vagas,
"sobretudo no setor público", com polí-
ticas de inclusão social, aumento da
oferta de cursos noturnos e "promoção
de políticas afirmativas que estabele-
çam bases mais justas para o ingresso de
estudantes oriundos das escolas públi-
cas e os afro-descendentes e indígenas".

O Anteprojeto contempla, ainda, três
pontos centrais na educação superior
brasileira: a autonomia universitária; o
financiamento das instituições públicas
federais e as relações entre o poder pú-
blico e o setor privado diante da regula-
ção estatal. A autonomia universitária
- uma mistificação diante do controle
econômico do governo - parece que,
desta vez, ganha consistência com a ga-
rantia dos recursos financeiros.

A educação superior, nesta propos-
ta, volta aos trilhos do pressuposto
político de que se trata de um direito
e um bem público, e faz um desafio
aberto a um sistema educacional que
"reflete e reproduz" as hierarquias e as
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divisões sociais.

Fonte: Carta Capital, a. 11, n. 353, p. 35-37, 03 ago. 2005.




