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A educação superior está em cheque, hoje, no País. E o motivo é a Reforma Universitária 
pretendida pelo governo federal. No dia 06 de dezembro, o MEC divulgou, em um encontro com 
diversas entidades educacionais e cient íficas, um novo documento que expunha os seus principais 
objetivos em relação à Reforma, o que alimentou ainda mais discussões no meio acadêmico, na 
mídia e em toda a sociedade.  
 
A questão é que a proposta do governo desagrada a ‘gregos e baianos’, como certa vez disse o 
poeta Waly Salomão. O texto une em torno do tema, por razões absolutamente opostas, 
universidades públicas e privadas que se manifestam contrárias às propostas do governo. 
Enquanto as instituições particulares dizem que o anteprojeto da Reforma Universitária do MEC é 
“falho” e se mostra “intervencionista, inconstitucional e nocivo ao esforço da livre iniciativa em 
aprimorar projetos”, os representantes das federais, por sua vez, questionam, primeiro, e com 
razão, o fato de o governo federal colocar na mesma pauta de discussões e decisões entidades 
federais e privadas de fomento ao ensino e à pesquisa — além de fundações de apoio — com 
instituições privadas que não possuem nenhum compromisso com os aspectos anteriores.  
 
A proposta desagrada a ‘gregos e baianos’, como certa vez disse o poeta Waly Salomão 
 
Reclamam, também, das definições que podem afetar de forma considerável o que, hoje, é 
entendido por educação superior, dentre elas as expostas no artigo 7º do capítulo “Disposições 
Gerais”, e que classifica a educação superior em quatro modalidades. Esse dispositivo rebaixa do 
status de ‘superior’ os cursos seqüenciais, antes arrolados como de graduação. Esse item se 
confronta diretamente com o que determina a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação.  
 
O texto também é limitado e confuso com relação a vários aspectos ligados à pós-graduação e à 
base para o desenvolvimento da pesquisa acadêmica. Como se vê, ainda falta avançar muito 
mais, e talvez esse tipo de discussão, que envolve um dos pilares fundamentais da nossa 
sociedade, mereça ser tratado com mais vagar, levando o tempo que for necessário para que as 
discussões possam levar a correções. Tudo isso, é claro, antes que o texto seja oficialmente 
encaminhado, pelo governo, ao Congresso Federal. 
 
A pauta “educação” e, nesse caso, superior, é delicada e de enorme importância para toda a 
sociedade. Temos, no parlamento federal, representantes da envergadura do deputado Ivan 
Valente, que tem um compromisso histórico de luta e defesa da universidade pública e com 
qualidade e que, certamente, organizará uma frente de resistência contrária à aprovação do texto 
da Reforma assim como está. 
 
Cabe, portanto, ao ministro Tarso Genro, assim como já vem fazendo, ampliar as discussões com 
os representantes das diversas entidades de ensino superior do País, e reconstruir a proposta de 
modo que valores e temas de interesse da sociedade brasileira não sejam deixados de lado. As 
áreas de pesquisa e fomento ao ensino ainda dão dignidade e seriedade a algumas universidades 
e não podem ser deixadas de lado, assim como todas as outras questões aqui já tratadas. 
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