
A universidade atropelada 
 
A intempestiva edição da Medida Provisória (MP) 213 pelo governo federal, que coloca em ação o 
polêmico Programa Universidade Para Todos (Prouni) apanhou de surpresa e frustrou a quase 
unanimidade das instituições de ensino superior do país. E nesta esmagadora maioria se incluem 
tanto as de caráter privado, como as filantrópicas, comunitárias e até mesmo públicas, sejam 
federais, estaduais e municipais.  
 
A MP atropelou, portanto, não apenas o Congresso Nacional, onde o projeto de lei referente 
seguia tramitação normal e era objeto de cuidadosa análise, como convém em sistemas 
democráticos e para temas de tal relevância para o hoje e o amanhã do país. Abriu-se mais um 
perigoso precedente da imposição de regras que a todos afetam sem a devida consulta à 
sociedade e a seus representantes eleitos, pressuposto democrático, que foi outra vez ferido. Em 
Santa Catarina, MP 213 foi recebida com surpresa e desagrado pelos representantes da 
Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe), que reúne 15 instituições, atua em 
69 municípios, mantém 744 cursos de graduação, em que estão matriculados cerca de 174 mil 
alunos, e que tem 70% de suas entidades classificadas como filantrópicas.  
 
A situação da Acafe diante da imposição do sistema é emblemática, eis que o caso da instituição é 
único no país - e tem sido estudado, diante de sua excelência, com vistas a ser adotado em 
outras regiões. Trata-se de um modelo de criação pública, porém de gestão privada e 
comunitária, que tem funcionado a contento há 30 anos, e atuado não apenas na formação 
universitária como também na prestação de relevantes serviços às comunidades em que suas 
instituições se inserem, além - é claro - de manter um volumoso e criterioso programa de bolsas 
de estudos para estudantes de menor renda. Um diferencial que não é considerado - como de 
resto outros tantos em instituições país afora - pela MP recém-editada. Certamente, a instituição 
não faz jus às classificações de "pequenos burgueses" e "fascistas", usadas pelo ministro Tarso 
Genro, para alvejar os que opunham reparos ao Prouni, em palestra feita na Assembléia 
Legislativa de São Paulo, durante a qual foi vaiado por estudantes de universidades federais, 
muitas das quais hoje estão à míngua de verbas até para consert ar laboratórios e pagar a conta 
da luz.  
 
Não cabe, neste espaço, sequer entrar no mérito da medida adotada sem discussão e com caráter 
impositivo, sem considerar a complexidade e relevância da questão. Importa, isto sim, justamente 
fazer um apelo ao bom senso, e esperar que matéria de tal importância para o futuro deste país, 
cujo sistema educacional necessita ser repensado por inteiro, se não quisermos perder o bonde da 
história, seja revertida aos canais legítimos de discussão e tomada de decisões numa sociedade 
democrática, que é maior e tem interesses mais amplos do que os governos que elege.  
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