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No rescaldo do recente turbilhão político que assolou Brasília, o Congresso dá sinais de retorno à 
sua agenda administrativa, devendo em breve analisar o projeto da reforma universitária. Este 
projeto consolida a idéia de que a universidade deve ser um instrumento de combate às 
desigualdades sociais, através do aumento do número de vagas e da criação de sistemas de cotas 
para alunos das escolas públicas e minorias raciais.  
 
Estas mudanças, defendidas com empenho pelo governo, são indispensáveis à redução das 
desigualdades históricas do país, embora insuficientes para resolver alguns problemas já 
evidentes de baixa qualidade do ensino no Brasil. Mesmo que os aspectos de combate à 
desigualdade social sejam relevantes, não bastam, em si, como argumentos reformadores da 
universidade brasileira e, mais do que isso, não devem desviar a atenção da sociedade para o que 
deve ser o ponto central de uma reforma universitária: a elevação da qualidade do ensino 
superior, através da retomada do diálogo entre a formação dos profissionais e as necessidades 
não apenas sociais e culturais, mas também científicas e tecnológicas de todos os setores 
socioeconômicos da sociedade.  
 
O século 21, mais do que qualquer época, será o tempo de consolidação da chamada sociedade 
do conhecimento, na qual somente a produção científica qualificada poderá impulsionar o 
desenvolvimento educacional, cultural e tecnológico que dá sustentação ao crescimento do país e 
à inclusão social. No Brasil, produção de ciência e tecnologia é um privilégio de algumas 
universidades públicas, justamente (não por acaso) aquelas nas quais o ensino é 
reconhecidamente qualificado e onde o sentido de qualidade estruturou-se na indissociabilidade 
entre o ensino e a pesquisa.  
 
A reforma da universidade brasileira precisa reconhecer e valorizar a necessidade estratégica de 
investir em ciência e tecnologia, pois delas depende o processo de inclusão social, não apenas nas 
suas medidas paliativas, mas na sua causa primeira, relacionada à maturidade e à 
competitividade com que o país se insere no cenário econômico globalizado e competitivo. É 
imperativo compatibilizar o aumento de vagas com a manutenção da qualidade, de forma a não 
colocar em risco o patrimônio científico das universidades públicas, duramente conquistado e hoje 
respeitado internacionalmente. É imperativo que a reforma da universidade brasileira não se faça 
apenas sobre o ingresso na graduação, mas que seja capaz de perceber o contexto integrado e o 
papel da pós-graduação na formação dos profissionais e na responsabilidade de apoiar o 
desenvolvimento do país.  
 
Se há muito a corrigir na estrutura das universidades públicas, e na própria estruturação da 
sociedade brasileira, há, igualmente um enorme patrimônio a ser preservado, que constitui talvez 
a única arma de enfrentamento dos grandes desafios do desenvolvimento, para além das crises 
políticas e institucionais: o conhecimento científico e tecnológico. Em um momento em que, com 
certeza, se faz necessário enfrentar o idealismo com olhos de realidade, uma boa causa, capaz de 
integrar setores acadêmicos, públicos e privados, bem poderia ser a defesa da qualidade do 
ensino e da pesquisa, tanto quanto da importância da ciência e da tecnologia, como o grande 
diferencial da universidade pública brasileira. 
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