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A reforma universitária, conduzida pelo governo
federal através do MEC, precisa ser mais ampla-
mente debatida pela sociedade e, especialmen-
te, pelo Congresso Nacional, para que seja mais
focada em temas fundamentais para a educação su-
perior no país.

Quando o MEC apresentou o projeto para refor-
mar a universidade pública, as temáticas priorizadas
foram a autonomia e o financiamento, dois assun-
tos debatidos há mais de 20 anos no Brasil. Não
há mais necessidade de procrastinações sobre isso.
O governo, aliás, deveria ter encaminhado logo um
projeto de autonomia e financiamento das federais,
pois essas eram bandeiras históricas do partido, ad-
vogadas durante sua trajetória.

O debate sobre a reforma deveria ser mais aber-
to, ao invés de fechar-se em grupos de interesse,
como os sindicatos e as associações e corpora-
ções profissionais do setor de educação. Cabe ao
Congresso promover essa abertura.

Na proposta governamental, há aspectos posi-
tivos e negativos. Os principais aspectos positivos

estão relacionados à retomada da estrutura do ensino superior nos
moldes em que foi concebida pela Lei de Diretrizes e Bases, assim
como o Decreto 3.860, que prevê a hierarquização das universida-
des, dos centros universitários, das faculdades etc. A questão da
qualidade já está contida na Lei do Sistema Nacional de Avaliação
do Ensino Superior (Sinaes). No entanto, um aspecto negativo
da proposta é a grande abrangência dessa Lei, que quer tratar de
tudo - inclusive de temas já resolvidos, como é o caso da avaliação,
que está amparada pela Lei do Sinaes. Por sua vez, a inclusão social
já conta com projetos de lei enviados ao Congresso, estabelecendo
50% das vagas para os egressos de escolas públicas.
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Além disso, o projeto está incompleto em questões importantes,
como a da pós-graduação, da formação do professor, do ensino a
distância e do financiamento do estudante. Por outro lado, ele é por
demais intervencionista nas instituições públicas e privadas. Isso
pode, ocasionalmente, gerar o engessamento da expansão das esco-
las, o que quebra as regras necessárias para o bom funcionamento e
o crescimento das instituições de ensino superior.

O governo diz que a reforma vai gerar marcos regulatórios para
todo o sistema, recuperando o papel do Estado como normatizador
e fiscalizador da educação. Trata-se de um equívoco. O Estado já é
normatizador. Ele já é também o regulador e o fiscalizador, contando
com todos os instrumentos para isso. Vale lembrar que combater
desigualdades de qualquer natureza não é função somente da legis-
lação, mas também das políticas públicas.

No entanto, os marcos regulatórios são necessários. Nessa re-
forma, contudo, o mais importante é que houvesse autonomia uni-
versitária para o setor público. Vejamos: se o governo está querendo
criar um marco regulatório para a área privada, ele já tem todas as
normas para isso, assim como os instrumentos de avaliação do en-
sino superior (a Lei do Sinaes).

Para garantir uma maior qualidade na educação superior no
país, dois aspectos fundamentais estão diretamente relacionados:
a autonomia e a avaliação. Além desses, há outros também rele-
vantes: os recursos financeiros disponíveis, a supervisão e a fisca-
lização por parte do Estado. Cabe à sociedade e ao Congresso dis-
cutir a implementação de todos os aspectos, sem imposições,
democraticamente.
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