
Os caminhos do Ensino Superior  
 
No dia em que as propostas do governo chegam às mãos dos reitores em todo o país, o JB abre 
espaço para os argumentos do ministro da Educação, Tarso Genro, do senador Cristovam Buarque 
e do professor Luiz Davidovich. 
 
Formação mais ampla e diversa  
Luiz Davidovich  
Professor da UFRJ e diretor da Academia Brasileira de Ciências  
 
A última grande reforma do ensino superior data de 1968. Implantou-se então o regime de 
créditos e a estrutura departamental, visando aumentar a fle xibilidade dos cursos. Nas ruas, os 
estudantes clamavam por mais vagas e opunham-se à proposta oficial de uma universidade 
voltada para o mercado, defendendo a idéia de uma educação transformadora que incentivasse o 
espírito crítico.  
 
Trinta e seis anos depois, cabe perguntar: como se desenvolveu nosso ensino superior? Desde 
1968, expandiu-se em qualidade e quantidade a pós-graduação e a pesquisa, concentradas 
fortemente nas instituições públicas, acompanhadas e avaliadas pela Capes, e levando com 
sucesso a uma melhor compreensão de nosso país, à formação de recursos humanos e ao 
desenvolvimento de tecnologia pioneira em empresas como a Petrobras, a Embrapa e a Embraer.  
 
Os cursos de graduação desenvolveram-se de forma diversa. O clamor por mais vagas foi 
atendido por forte expansão do ensino privado, praticamente sem controle e às expensas da 
qualidade. Mais de 70% dos estudantes de ensino superior no Brasil estão matriculados hoje em 
instituições privadas. Nos Estados Unidos, o percentual correspondente é de 22%, com apenas 
1,4% dos estudantes de nível superior matriculados em instituições com objetivo de lucro.  
 
Ocorreu uma verticalização crescente, com jovens fazendo suas opções de carreira no vestibular. 
Essa especialização prematura contrasta com a tendência mundial de uma formação ampla e 
sólida, que permita ao estudante transpor as fronteiras das disciplinas, adaptando-se assim mais 
facilmente às rápidas transformações do mundo atual.  
 
Apesar da expansão ocorrida, apenas cerca de 10% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos 
estão matriculados em instituições de ensino superior, comparados com 35% na Argentina e 60% 
nos EUA. Temos ainda um longo caminho a percorrer, que pressupõe reforço dos ensinos 
fundamental e médio. Um salto de qualidade de nosso ensino superior exigirá a presença 
crescente do setor público e investimentos adicionais do Estado. Não haverá reforma com custo 
zero!  
 
Por outro lado, devemos ir além das questões financeiras e de organização. Precisamos repensar 
os programas, estimular a formação interdisciplinar, promover nas universidades o ingresso em 
grandes áreas, adiando-se a especialização, reduzir a carga horária de disciplinas obrigatórias e 
aumentar o leque de eletivas. A demanda crescente pelo ensino superior deve ser atendida 
diversificando as opções em instituições públicas de qualidade, com cursos de dois, três anos, que 
possibilitem aos alunos sair para o mercado de trabalho, aprofundar a profissionalização em ciclo 
posterior, ou educar-se para melhor se situar no mundo contemporâneo.  
 
Não é um plano que possa ser implantado universalmente ou por decreto. Pela sua profundidade, 
exige a convicção de seus principais atores. A implantação de mecanismos de avaliação - uma 
Capes para a graduação! - permitiria zelar pela qualidade dos cursos, incentivar propostas 
inovadoras e impedir a proliferação de empresas sem compromisso com a qualidade do ensino.  
 
Mais que uma reforma, precisamos de um plano estratégico para o ensino superior, que atenda 
aos nossos jovens e forneça uma alavanca para o desenvolvimento de nosso país.  



 
 
Leia Mais 
 
Público, gratuito e de qualidade  
Tarso Genro  
Ministro da Educação  
 
O processo de globalização colocou nosso país e a universidade diante de uma encruzilhada. De 
um lado, o caminho da desregulamentação e da mercantilização do ensino. De outro, um projeto 
que percebe a educação superior como um direito público, gratuito e comprometido com a 
qualidade.  
 
O governo do presidente Lula optou pela valorização da universidade pública e pela defesa da 
educação como um direito de todos os brasileiros, e é essa visão que norteia o processo de 
reforma da educação superior no Brasil. A universidade, na nossa visão, tem um papel estratégico 
num novo projeto de desenvolvimento, que compatibilize crescimento sustentável com justiça 
social.  
 
Na década de 60, o movimento estudantil saiu às ruas e enfrentou a ditadura militar empunhando 
a bandeira da reforma universitária. Hoje, quase quarenta anos depois, essa luta é retomada por 
um governo popular e democrático a partir de um amplo processo de debate e consulta à 
academia, aos movimentos sociais, às entidades empresariais e de trabalhadores que resultará 
numa proposta de Lei Orgânica.  
 
São pelo menos cinco as razões que motivam a reforma: o fortalecimento da unive rsidade 
pública, o combate à mercantilização do ensino, a democratização do acesso, a garantia da 
qualidade e a busca de uma gestão democrática e eficiente.  
 
O atual governo quer ampliar a participação do setor público na educação superior, que sofreu 
uma  expansão desordenada do ensino privado a partir da metade da década de 90. Hoje, apenas 
29% das vagas são ofertadas em instituições públicas, tendência que o governo quer reverter. 
Nossa meta é abrir 400 mil novas matrículas em instituições federais, contratar seis mil novos 
professores universitários e criar oito novas Universidades Federais, cinco Campi Avançados e três 
Pólos Universitários.  
 
Para estancar o processo de mercantilização do ensino superior, o Estado, amparado no seu papel 
regulador, deve evitar a proliferação de instituições cujo único objetivo é a obtenção de lucro fácil. 
As instituições estatais e privadas devem integrar um sistema público de ensino superior e foi 
pensando nisso que o Ministério da Educação editou cinco portarias regulando a abertura e 
autorização de novos cursos.  
 
Democratizar o acesso é tema central da reforma para garantir ao jovem de baixa renda a 
oportunidade de chegar no ensino superior. Queremos, desta forma, reverter a realidade atual - 
apenas 9% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos estão na universidade - bem abaixo da 
Argentina (32%) e do Canadá (62%).  
 
A reforma também deve assegurar a qualidade no ensino superior. A abertura de faculdades, 
centros e universidades no Brasil nos últimos anos nem sempre veio acompanhada da devida 
avaliação e preocupação com a qualidade do ensino.  
 
Por fim, a única forma de se construir um projeto educacional que promova o exercício pleno da 
cidadania é por meio da participação democrática da sociedade civil. A eleição direta dos 
dirigentes das instituições é um passo importante que deve ser combinado com a criação de um 
Conselho Social nas universidades.  



 
Nas próximas semanas, vamos apresentar ao presidente da República a proposta de Lei Orgânica 
da Educação Superior e aprofundar o debate com a sociedade brasileira e a comunidade 
acadêmica. A reforma do ensino superior é um desafio para nossa nação, que busca a sua 
inserção soberana num mundo globalizado, onde cada vez mais o conhecimento é a chave para o 
futuro.  

 
 
Leia Mais 
 
Mudanças para o século 21  
Cristovam Buarque  
Senador (PT -DF) e ex-ministro da Educação  
 
A universidade tem duas finalidades centrais: o sucesso pessoal de seus alunos e a transformação 
intelectual e social do mundo. Atualmente, ela não está realizando plenamente esses dois 
objetivos. O sucesso pessoal está ameaçado pelo desemprego, pelos baixos salários, pela disputa 
com profissionais que aprendem fora da universidade. A capacidade de transformar está 
ameaçada pelo descompasso entre as técnicas criadas na universidade e a dinâmica com a qual o 
conhecimento avança fora dela e pelo isolamento das soluções encontradas por ela para atender 
às necessidades da humanidade, principalmente às das camadas pobres.  
 
Essa perda da capacidade de realizar suas finalidades decorre de quatro fatores: o conhecimento 
avança mais depressa do que a universidade pode acompanhar; avança mais fora do que dentro 
da universidade; o conhecimento universitário perdeu sintonia com as necessidades do mundo; e 
finalmente, a universidade não consegue se ajustar às mudanças dos instrumentos de ensino.  
 
Por isso, essa instituição milenar está sendo reformada em todo o mundo. O Brasil precisa muito 
dessa reforma. Nossa última reforma universitária data de 1968, feita por um regime militar e 
orientada por assessores norte-americanos. De lá para cá, tudo mudou, mas a universidade pouco 
se ajustou, apesar do seu enorme crescimento e de sua extraordinária colaboração com o atual 
modelo de desenvolvimento do país. Agora, ela precisa se tornar eficiente, sintonizada com o 
avanço do conhecimento e das exigências da sociedade. Mas existe o risco de que a reforma em 
elaboração seja tímida, restrita aos aspectos de financiamento e ingresso. O Brasil tem a tradição 
de realizar suas reformas de forma  incompleta. A universidade não deve se submeter a essa 
tradição, deve fazer uma reforma completa, se refundar para se ajustar ao mundo do século 21.  
 
A universidade precisa redefinir seu conceito de público e privado. A reforma será incompleta se 
continuar considerando público o curso da universidade estatal, e privado o curso da universidade 
particular. Se faltam vagas na universidade estatal para formar os professores de educação básica 
de que o Brasil precisa, os cursos de licenciatura na universidade privada considerados de 
interesse público não deveriam ser pagos pelos alunos.  
 
A universidade precisa abandonar a visão linear de departamentos, definidos por categoria do 
conhecimento, e se organizar por temas da realidade, com disciplinas novas, multid isciplinares. A 
estrutura da universidade do futuro deve ser tridimensional. O aluno deve se dedicar a estudos 
em um núcleo multidisciplinar, organizado por temas da realidade, em que poderá se preparar 
para sua profissão.  
 
A duração dos cursos tem de mudar radicalmente. Nada justifica que, no século 21, a formação de 
um profissional gaste o mesmo tempo de há cem anos, sobretudo se o conhecimento adquirido 
estará obsoleto em poucos anos. Além de reduzir o tempo da primeira formação, a universidade 
precisa manter um sistema constante de reciclagem e revalidação dos diplomas.  
 



A reforma deve ainda considerar os avanços da teleinformática e atualizar os conceitos de 
campus, uso do tempo e presença física. O ensino à distância vai levar a universidade a todas as 
partes, oferecendo acesso a alunos de qualquer cidade, e permitindo que sigam cursos 
ministrados por professores de outras universidades.  
 
A reforma da universidade deve ser radical, para que ela se ajuste às exigências do século 21, 
retome seu compromisso com a qualidade e realize suas grandes finalidades centrais - o sucesso 
pessoal de seus alunos, a transformação social e o enriquecimento cultural do mundo em que 
vivemos.  

 
 
Leia Mais 
 
Reforma sob o crivo dos reitores  
Luciana Otoni  
 
Dirigentes de universidades federais recebem hoje o anteprojeto de lei com propostas de 
mudanças no Ensino Superior  
 
O anteprojeto de lei da reforma do Ensino Superior será apresentado hoje em Brasília aos reitores 
das 55 universidades federais. As diretrizes da proposta são a ampliação da autonomia de gestão 
nas instituições públicas de ensino superior e a transferência às universidades do mínimo de 75% 
da receita constitucional vinculada ao ensino, descontada a complementação da União aos fundos 
da educação básica e de manutenção de professores e demais profissionais da área.  
 
A conclusão da reforma universitária completa o tripé de reforço à educação planejado para 2005. 
Fazem parte desse planejamento outras duas medidas: o acréscimo de R$ 1,7 bilhão no 
orçamento das 55 universidades públicas federais e a ampliação do salário-educação para a o 
ensino infantil (criança de 4 a 6 anos), um benefício até então concedido apenas aos profissionais 
do ensino fundamental (1ª a 8ª séries). A ampliação está prevista na Proposta de Emenda à 
Constituição que cria o Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
Valorização dos Trabalhadores na Educação (Fundeb).  
 
Gargalos que ampliam a distância entre o Brasil e os principais protagonistas da expansão 
mundial, as históricas deficiências da educação são um dos fatores que limitam o salto de 
desenvolvimento do país. Na avaliação do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, no momento em 
que o Brasil ingressa em um ''ciclo virtuoso de crescimento'', a questão do ensino se tornará 
recorrente.  
 
- O investimento em educação básica fez parte da estratégia de todos os países que cresceram de 
forma sustentada. Então, hoje a educação passa a ser um debate coletivo. O presidente Lula 
aumentou o recurso da educação para o ano que vem em R$ 1,7 bilhão e isso não foi à toa. 
Passado o debate macroeconômico, o debate sobre a educação se coloca de maneira mais 
consistente - afirmou o ministro.  
 
A proposta de autonomia universitária que consta do texto da reforma do ensino superior baseia-
se na ampliação das verbas destinadas às 55 universidades públicas federais (destinação mínima 
de 75% da receita constitucional vinculada à educação) e no Plano de Desenvolvimento 
Institucional. Esse plano, uma exigência feita às universidades privadas, passará a ser cobrado 
também das instituições públicas.  
 
Com isso, vincula-se a autonomia orçamentária - liberdade para decidir os gastos com custeio, 
investimento e pessoal - ao planejamento.  
 



Por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional, as universidades públicas terão que 
apresentar ao Ministério da Educação (MEC), a cada período de quatro anos, os projetos 
pedagógico e de desenvolvimento regional e local nas áreas do desenvolvimento econômico, 
social, cultural e científico-tecnológico.  
 
O acréscimo de R$ 1,7 bilhão no orçamento das 55 universidades será usado para pagar R$ 1,4 
bilhão de reajuste dos professores e servidores das instituições e também para cobrir o aumento 
de 47% das verbas de custeio das universidades. Também pretende-se que parte desse dinheiro 
seja usado para iniciar o cumprimento da promessa do presidente Lula de contratar 6 mil 
professores universitários.  
 
Um importante passo na direção da melhora da educação foi dado última quinta-feira com a 
entrega ao presidente da PEC que cria o Fundeb. Na prática, o novo fundo substituirá o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), 
que desde 1996 destina recursos aos municípios, tendo por critério o número de alunos da rede 
pública do ensino fundamental.  
 
A mudança, a partir da votação da PEC, é que o critério será ampliado ao ensino infantil, que 
atende crianças com idade entre 4 e 6 anos, além de ser estendido ao ensino médio. Portanto, 
não ficaria restrito ao fundamental como é hoje. De acordo com o MEC, as verbas do Fundef atual 
são compostas por 15% da arrecadação de impostos e transferências destinada a estados e 
municípios. O Fundeb amplia essa participação para 20%, com exceção dos impostos municipais 
(ISS, IPTU e ITBI).  
 
A reforma universitária e também a importância que passa a ser dada à educação infantil são 
medidas destinadas a atenuar as mazelas da educação no país, segundo o Ministério da Educação. 
Um estudo do MEC com dados do fim de 2002 tratou o ensino atual como a ''tragédia educacional 
brasileira''.  
 
Segundo esse diagnóstico, 6,3 milhões de brasileiros com idade entre 7 e 14 anos permaneciam 
fora da escola. O contingente de adultos analfabetos havia sido estimado entre 15 e 20 milhões. 
Outros 33 milhões de brasileiros com mais de 15 anos foram considerados incapazes de ler ou 
escrever, apesar de terem sido alfabetizados. Dificilmente esses indicadores mudaram 
expressivamente nos últimos dois anos.  

 
Leia Mais 
 
Inscrições para o ProUni começam hoje  
Agência Brasil  
 
Começam hoje as inscrições para as bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni), 
instituído pelo Ministério da Educação para possibilitar o acesso de estudantes de baixa renda ao 
ensino superior. Os interessados podem fazer a inscrição por me io do site do programa 
(www.mec.gov.br/prouni). O ProUni vai entregar 105.936 bolsas de estudo para o primeiro 
semestre do ano que vem. O número total de bolsas foi definido na sexta-feira, após o 
encerramento do processo de formalização da adesão das instituições de ensino superior privadas.  
 
O programa se destina à concessão de bolsas de estudo integrais e parciais de 50% para cursos 
de graduação e seqüenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior.  
 
Podem concorrer às bolsas os brasileiros não-portadores de diploma de curso superior que 
tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2004 e que atendam a pelo 
menos uma das condições do programa - ter cursado o ensino médio completo em escola pública 
ou em instituição privada com bolsa integral; ser portador de necessidades especiais; ser 
professor do quadro permanente da rede pública de ensino em exercício na educação básica.  



O professor pode optar apenas por cursos de licenciatura ou pedagogia voltados para a educação 
básica.  
 
O candidato deve optar pela modalidade de bolsa integral ou parcial e por até cinco cursos, turnos 
ou instituições de ensino dentre as disponíveis. Para concorrer a bolsas em instituições não-
beneficentes a renda máxima a ser comprovada é de até um salário mínimo e meio (R$ 390) por 
pessoa do grupo familiar para a bolsa integral, e de até três salários mínimos (R$ 780) para a 
parcial.  
 
As instituições que aderiram ao ProUni ficarão isentas do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição Social para Financiamento da Seguridade 
Social e Contribuição para o Programa de Integração Social.  
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