
Verba maior para federais divide opiniões  
Antônio Góis, da sucursal do Rio 
 
Para especialistas, lado bom é garantir investimentos; lado ruim é reduzir a parcela destinada 
ao ensino básico 
 
Há uma maneira positiva e outra negativa de ver as propostas de financiamento do ensino 
superior contidas no projeto de reforma universitária apresentado pelo MEC. A forma positiva é 
que os gastos com as universidades federais crescerão consideravelmente. A maneira negativa 
é, também, que os gastos com essas instituições aumentarão. 
 
Essa aparente contradição se explica porque, para especialistas ouvidos pela Folha, o aumento 
dos gastos com as universidades federais poderá ser positivo ou negativo, dependendo da 
maneira como a verba será empregada. 
 
Os artigos 41, 42 e 43 da proposta do MEC trazem mudanças que, segundo estimativa feita 
pelos pesquisadores Simon Schwartzman (ex-presidente do IBGE) e Claudio de Moura Castro 
(ex-chefe de divisão de programas sociais do Banco Interamericano de Desenvolvimento), 
elevarão de R$ 6,3 bilhões para R$ 8,3 bilhões os gastos federais em ensino superior, 
excluindo as aposentadorias. Um salto de 31%. 
 
O aumento dessa grandeza aconteceria porque o projeto sugere aumentar o limite mínimo 
para os gastos com instituições federais de ensino superior das receitas do MEC de 70% para 
75%. Pela Constituição, 18% dos recursos do Orçamento da União são destinados à educação. 
O que o ministério está sugerindo é que, desses 18%, três quartos do gasto sejam destinados 
obrigatoriamente às universidades federais. 
 
A proposta do ministério também garante que nenhuma universidade federal terá diminuição 
de repasses federais de um ano para outro. Um dos artigos mais polêmicos, no entanto, é o 
que determina que os gastos com inativos não sejam mais incluídos como despesas com 
ensino, sendo remetidos para as contas da Previdência. 
 
Atualmente, para provar que cumpriu o limite constitucional de 18% de gastos com ensino 
(nos Estados, esse limite mínimo é de 25%), o governo federal, assim como a maioria dos 
governos estaduais e prefeituras, inclui na soma desse percentual mínimo o dinheiro gasto 
com pagamento de aposentadorias de profissionais de educação. 
 
O lado bom dessa notícia é que, se aprovado da maneira como proposta pelo MEC, a reforma 
universitária garantirá às universidades federais condições de aumentar a oferta de matrículas, 
melhorar sua infra-estrutura, contratar mais professores e ainda ter a garantia de que, de um 
ano para o outro, seu orçamento nunca diminuirá. 
 
O lado ruim é que, ao aumentar os gastos com ensino superior, o governo federal acaba 
diminuindo a verba do ensino básico. Pelas contas, o aumento de cinco pontos percentuais no 
bolo que vai para as universidades federais será obtido graças à redução, na mesma medida, 
da verba destinada ao ensino básico. 
 
Segundo o ex-ministro da Educação Cristovam Buarque (PT-DF), que antecedeu Tarso Genro 
na pasta, o projeto engessará o investimento em ensino básico nos próximos anos. 
 
"Se for aprovada, o presidente Lula assinará uma lei que vai impedir que os próximos 
presidentes invistam mais de 25% em educação básica. O dinheiro que as universidades tem 
hoje não é muito, mas essa lei pode durar 30 anos", diz Cristovam.  
 
Schwartzman e Moura Castro, em artigo publicado pela Fundação Nacional de 
Desenvolvimento do Ensino Superior Particular, fazem o mesmo questionamento: "Há que se 
ver o que resultará como redução de recursos para outras áreas mais necessitadas, se os 
recursos totais para a educação não aumentarem de forma muito significativa nos próximos 
anos, o que é improvável, dado que eles já absorvem cerca de 5,5% do PIB". 



Ponto positivo 
 
Segundo o reitor da Universidade Estadual de Campinas, Carlos Henrique de Brito Cruz, 
entretanto, o aumento da dotação orçamentária das universidades federais é um dos pontos 
positivos do projeto de reforma. 
 
"O Brasil investe proporcionalmente pouca verba pública no ensino superior. Se descontarmos 
o custo das aposentadorias e de manutenção dos hospitais universitários, o percentual do PIB 
brasileiro alocado no ensino superior público não passa de 0,6%. Nos países da OCDE 
(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), esse percentual é três vezes 
maior (1,8%)." 
 
Para o professor Brito Cruz, o suposto embate entre ensino fundamental, médio e superior na 
disputa pelas verbas já foi resolvido pela Constituição. "Está na lei: a principal fonte de 
recursos para o ensino fundamental são os municípios. Para o ensino médio são os Estados. À 
União cabe prover, fundamentalmente, as instituições superiores de ensino." 
 
O ex-ministro da Educação e tucano Paulo Renato Souza aponta para outro possível problema 
da proposta de reforma do governo: a irrealidade e a despreocupação com a qualidade. 
 
"O aumento dos recursos para as universidades federais é sempre desejável, mas resta saber 
se o Ministério da Fazenda considera um aumento dessa grandeza razoável. Além disso, estão 
garantindo mais recursos para as federais sem nenhuma exigência de qualidade. Se uma 
instituição diminuir o número de alunos por decisão do sindicato, cont inuará com a garantia de 
que não terá diminuição de recursos", diz Paulo Renato. (AG)  
 
 

 
Leia mais 
 
Para reitor da USP, proposta é inconstitucional  
LAURA CAPRIGLIONE 
DA REPORTAGEM LOCAL  
 
"Não se quis ouvir a experiência da USP." Assim o reitor Adolpho José Melfi resume suas 
críticas ao anteprojeto da Lei de Educação Superior proposto pelo Ministério da Educação. 
"Só estivemos com o ministro uma vez, assim que ele tomou posse. Depois, não mais", 
protesta o reitor responsável pela condução da Universidade de São Paulo, instituição que 
plasmou o modelo de universidade vigente no país há 71 anos, desde a fundação. 
A reclamação do geólogo Melfi refere-se ao processo de discussão que levou à elaboração do 
anteprojeto de lei da reforma universitária. "Queremos uma ampliação do prazo previsto para 
encaminhamento de sugestões para o anteprojeto." 
 
É a maior produtora de ensino e pesquisa do país que quer falar. Sozinha, a USP responde pela 
formação de um em cada três doutores no Brasil. Vigésima sétima colocada entre as mais de 
5.000 universidades do mundo em produção de artigos científicos, a USP tem mais de 70 mil 
alunos matriculados em suas quase 40 faculdades. Um terço de toda a produção científica 
nacional sai desse berço. 
 
A USP enviou ao MEC uma "manifestação preliminar sobre o anteprojeto". Nela, acusa a 
reforma universitária proposta de, "no geral, tender a desqualificar o conhecimento", de ter 
"viés assistencialista" e "inconstitucionalidades". 
 
O mesmo tom vem da segunda melhor universidade do país, a Universidade Estadual de 
Campinas, Unicamp, dirigida pelo físico e reitor Carlos Henrique de Brito Cruz, para quem falta 
o básico à reforma proposta: estabelecer o que se pretende do ensino superior.  
Hoje, o Brasil manda menos de 10% dos jovens entre 18 e 24 anos para o ensino superior. É 
pouco, se comparado a países como Espanha, Portugal ou Coréia, que já mandam 50% dos 
alunos dessa faixa etária para os bancos superiores. 



 
O problema é que o projeto do governo não estabelece claramente metas quantitativas para o 
sistema de ensino superior. Nem qualitativas. "É impossível dizer que, uma vez aprovada a 
reforma, haja crescimento com qualidade das vagas nas universidades. Se nem isso a reforma 
garante, para que ela serve?", indaga Brito Cruz. 
 
USP e Unicamp entendem que o projeto do governo afronta a autonomia universitária em 
vários pontos. Um dos mais sensíveis é o que se refere à constituição do conselho comunitário. 
Diz o reitor da Unicamp: "Ofende-me muito ler por exemplo no projeto que "a educação 
superior atenderá demandas específicas de grupos e organizações sociais". Por que o ensino 
superior tem de atender a demandas específicas de grupos? Logo depois, lê-se: "inclusive do 
mundo do trabalho, urbano e do campo, voltados para o regime de cooperação". É pequeno, 
diminui a universidade. Limita e restringe." 
 
Para o professor Melfi, "o artigo foi feito sob medida para colocar o MST dentro das 
universidades." Segundo ele, isso representa uma partidarização incompatível com a natureza 
da instituição, que "vive para produzir novos conhecimentos desinteressadamente".  
 
 

 
Leia mais 
 
Capital estrangeiro tem limite de 30%  
DA SUCURSAL DO RIO  
 
Se o projeto de reforma universitária apresentada pelo MEC já estivesse em vigor, um único 
grande grupo educacional privado estaria em situação irregular no que diz respeito à 
participação de capital estrangeiro. Um dos donos desse grupo "fora-da-lei", nesse caso, 
trabalha a poucos metros do gabinete do ministro Tarso Genro (Educação). Ele se chama 
Walfrido Mares Guia. É ministro do Turismo e um dos mantenedores da Faculdade Pitágoras, 
de Minas Gerais. 
 
No artigo 64, a proposta do MEC determina que estrangeiros não podem ser donos de mais de 
30% do capital total e votante de mantenedoras de instituições privadas com fins lucrativos. A 
faculdade do grupo Pitágoras é mantida em parceria com o grupo Apollo, mantenedor, entre 
outras instituições, da Universidade de Phoenix (no Arizona, EUA). Cada sócio têm 50% do 
negócio. 
 
Em suas justificativas, o MEC argumenta que educação é um bem público e não pode ser 
tratado como mercadoria. 
 
"O que está por trás do projeto é a idéia xenófoba de que alguém virá aqui roubar nossa 
cultura. Dá até a impressão de que estamos prestes a ser invadidos, mas quem quer nos 
invadir?", diz o presidente do conselho consultivo da Faculdade Pitágoras, Claudio de Moura 
Castro. O ministro Walfrido Mares Guia (Turismo), procurado pela Folha por meio de sua 
assessoria de imprensa, não comentou o projeto do MEC. (AG)  
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