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A Reforma Universitária
Deputado federal por São Paulo defende a necessidade
de modificar a atual legislação da educação superior
brasileira. Entenda os argumentos do parlamentar
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O
ensino, a pesquisa e a pres-
tação de serviços são fun-
ções estratégicas da univer-
sidade brasileira que sofre-

ram mudanças profundas nas últimas
três décadas, com a inserção acrítica e
pouco refletida do país, em um proces-
so avassalador de globalização que pri-
vilegiou os rentistas, acompanhado
em nível internacional de uma aceleração
histórica, especialmente nas áreas de
ciência e informação, inerentes à uni-

Brasil, trabalham em empresas. Isso
acontece em mais de 60% dos paí-
ses desenvolvidos.

Tenta-se hoje obrigar a universida-
de privada a fazer pesquisa. Pesquisa
nunca poderá ser uma atividade impos-
ta. Pesquisa nasce da curiosidade, e até
do acaso, tecnologia nasce da necessi-
dade e do mercado, mas elas precisam
ser integradas, amadurecidas, financia-
das e a universidade privada, hoje com
30% de inadimplência, não tem como,

A AUTONOMIA FINANCEIRA DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS
DE SÃO PAULO É O QUE AS MANTÉM UM POUCO
A MARGEM DA CRISE PROFUNDA QUE VIVE
A GRANDE MAIORIA DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

versidade. Como conseqüência, fica-
mos para trás, particularmente na qua-
lidade do ensino básico, na ciência e
na tecnologia.

Essas questões fundamentais,
cuja responsabilidade no Brasil tem
sido da universidade pública, estão
em crise, até porque, modernamente,
não deveriam ser mais exclusiva-
mente da universidade pública. Não
soubemos transferi-las e dividi-las
com a indústria, institutos de pesqui-
sa e universidades privadas. Menos
de 20% dos cientistas, que estão no

senão excepcionalmente, cumprir essa
tarefa. É preciso calma e perseveran-
ça, pois é a ciência e tecnologia que
geram, hoje, riqueza. E é a educação
humanista que permite e orienta a dis-
tribuição dessa riqueza. Faltam-nos
ambos no Brasil. A educação revela re-
sultados extremamente precários, es-
pecialmente a básica e não podemos
desvincular a educação básica da uni-
versidade porque é nesta última que se
formam os professores da educação
fundamental. É nela que se discutem
as teorias e as políticas educacionais.

As políticas públicas passaram a ter
uma influência cada vez menor da uni-
versidade em crise e cada vez maior
do processo político global, que não as
vincula ao saber acadêmico e dificil-
mente convida bons quadros da univer-
sidade para dirigi-las dando preferên-
cia a indicações político-partidárias.
Como conseqüência, passamos por um
momento de grande precariedade nas
nossas políticas públicas. Por todas
essas razões é que se torna necessária
e oportuna a reforma universitária. Não
importa que projeto o governo tenha
enviado, o que importa é a sua discus-
são, que pode rechaçá-lo, aprimorá-lo,
modificá-lo e até substituí-lo. O inte-
resse nele é tão grande que já temos
368 emendas, isto mostra também um
certo desconforto da área educacional
em relação ao projeto do governo. Ti-
vemos no Congresso uma importante
vitória na Comissão Especial, da qual
tenho a honra de ser vice-presidente,
derrubamos o caráter de Urgência. Essa
reforma tem de ser pensada, discutida,
amadurecida, não pode jamais ser re-
solvida em algumas semanas ou mes-
mo em alguns meses.

O projeto do governo propõe cami-
nhos bons e caminhos que não são tão
bons, mas toca em quase todos os pon-
tos. A indução do compromisso com o
entorno e da inclusão social é um as-
pecto positivo, mas precisamos discu-
tir como implementá-lo. A Unicamp
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tem um programa de vestibular, que
chamaremos para ser relatado, pois é
uma das estratégias adequadas para a
inclusão social. Ele engloba e ultrapas-
sa a estratégia das quotas, bonifícando
os alunos provenientes do ensino pú-
blico. Os resultados foram tão favorá-
veis que os alunos bonifícados tiveram,
nos seus respectivos cursos, uma
performance melhor.

A tentativa de regulamentação no
setor privado busca ocupar um vazio ge-
rado por décadas, de falta de estabele-
cimento de regras, mas não se pode de
forma nenhuma engessar esse setor. É
preciso muito cuidado uma vez que hoje
ele corresponde a 70% dos alunos que
estão cursando a universidade brasilei-
ra e cumpre um papel importantíssimo.
Isso também ocorre em relação ao se-
tor público; várias modificações devem
ser feitas para corrigir defeitos da uni-
versidade pública, como uma certa ocio-
sidade, falta de compromisso com o
entorno, escassez de cursos noturnos,
um vestibular elitista, falta de controle
da produtividade etc. etc. Porém, ao
fazê-lo não se pode agredir a universi-
dade pública, que passa por um momen-
to de grande dificuldade, desfmancia-
mento e sofreu o impacto de uma refor-
ma da previdência malfeita que não pen-
sou na essência das políticas públicas,
da educação, da universidade, que são
os funcionários públicos.

O projeto dá ênfase à autonomia
das universidades públicas, mas essa
autonomia precisa ser refundada,
pois se tornou assimétrica, uma vez
que ela chega a corresponder à ir-
responsabilidade, quando não se faz
avaliação e controle social na univer-
sidade pública. Porém, por outro
lado, não existe autonomia financei-
ra e tampouco gerencial.

A autonomia financeira das univer-
sidades estaduais de São Paulo é o que
as mantém um pouco à margem da cri-
se profunda que vivem as federais. Pro-
põe-se um plano de carreira nacional
para todas as universidades sem respei-
tar as características regionais.

A vinculação de recursos, a exem-
plo do que ocorre no Estado de São Pau-

lo, e a avaliação permanente me pare-
cem interessantes e necessárias, mas pre-
cisamos discutir qual avaliação, uma
vez que a única que funciona por dentro
da universidade e, a mais difícil delas, é
a avaliação feita pelos próprios pares, e
para ser eficiente deve ser acrescida do
controle social externo, prejudicado pela
forma de escolha do reitor que volta a
universidade para dentro dela mesma.

A
s propostas de franquia e
ouvidoria são ainda pouco
claras, e a questão da forma-
ção dos colegiados superio-

res e da eleição dos reitores tem de ser
revista em relação à forma proposta,
pois são assuntos delicados e de grande
relevância. A proibição que o artigo 30
faz de criação de novas universidades é
um modo arcaico de pretender melho-
rar a qualidade. Para aprimorá-la, de-
vem-se fazer exigências severas para
criação de novas universidades e estas
mesmas exigências têm de ser feitas
auditando aquelas que já existem.

Em uma leitura, ainda que superfi-
cial da proposta, tem-se a impressão de
um reforço da burocracia em relação às
regras de funcionamento, ao invés de

do pelo fim do "teto" de fatura do SUS
dos hospitais universitários.

Tudo isso mostra não só a relevância
mas, também, a complexidade e a ne-
cessidade de uma profunda reflexão e
discussão sobre a matéria antes da sua
aprovação final na Comissão Especial.
Não podemos nos esquecer de que de-
senvolvimento e riqueza são gerados
hoje nos países por venda de produtos
de valor agregado; isso depende de ciên-
cia e tecnologia encaradas de uma for-
ma moderna, e ciência e tecnologia de-
pendem da educação.

Outrossim, por meio da educação,
principalmente de ensino superior, ire-
mos caminhar para um desenvolvimen-
to humano e para distribuição da rique-
za gerada pela própria ciência e tec-
nologia. A universidade torna-se vital e
não podemos encará-la sem também
imaginar que ela deva começar a trilhar
os estudos futuros e presentes de trans-
cendência. Ou seja, por meio da univer-
sidade e da pesquisa filosófica devemos
procurar saber de onde viemos, para
onde vamos e qual é o significado do
homem no universo.

Trabalhando* a Reforma Universitária
estamos trabalhando a reforma do país,

TRABALHANDO A REFORMA UNIVERSITÁRIA
ESTAMOS TRABALHANDO A REFORMA DO PAÍS,
A REFORMA DA NOSSA MENTALIDADE E, ESPECIALMENTE,
A QUALIDADE DO NOSSO DESENVOLVIMENTO

uma diminuição e de um clareamento
destas, que seriam necessários. O finan-
ciamento é sempre uma questão vital.

A vinculação de verbas e seu aumen-
to constante são essenciais, entretanto,
uma forma conjuntural de aliviar a uni-
versidade seria retirar de seus encargos
financeiros os aposentados, sem que
eles perdessem seus direitos, e os hos-
pitais universitários nas suas incum-
bências assistenciais, que são profun-
damente dispendiosas e não cobertas
pelo faturamento do SUS. É uma ques-
tão que teremos que resolver inician-

a reforma da nossa mentalidade, do de-
senvolvimento e especialmente melho-
rando a qualidade do desenvolvimento,
que deve ser humano. Ou seja, aquele
que leva o país a oferecer a todos os seus
habitantes uma vida com dignidade esse
é o país que queremos e é mediante a
educação que vamos tê-lo e mantê-lo.
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