
Universidade do século vinte e um 
 
A autonomia é o pilar da reforma já em debate   
  
Há menos de duas semanas, nos dias 25, 26 e 27 de novembro, o Ministério da Educação e a 
Unesco reuniram-se, em Brasília, com mil e duzentos dirigentes universitários e setenta 
especialistas do exterior em educação, num seminário internacional, em preparação desde o início 
do ano, transmitido ao vivo pela internet para o mundo inteiro, denominado Universidade XXI. 
Esta reunião foi uma espécie de lançamento do debate sobre a reforma universitária, e a Unesco 
já vem se encarregando de multiplicá-lo mundo afora. 
 
Bem, pouco se ouviu por aqui sobre este começo de discussão que o ministro Cristovam Buarque 
imagina ver na cena principal pelo menos até meados do ano que vem. Bastou, porém, que o 
ministro da Casa Civil, José Dirceu, falasse na semana passada a uma platéia restrita que o "o pau 
vai comer" na universidade com as medidas em preparação no governo do PT, para as cátedras 
saírem do lugar e aparecerem as primeiras reações a uma reforma que ainda não existe. 
 
Ao se expressar dessa forma, Dirceu deu a impressão à comunidade acadêmica que ela saberia de 
uma reforma universitária pelo Diário Oficial, dentro de poucos dias. Não é isto, embora as 
questões que o governo começa a debater agora tenham sido historicamente e, sempre, 
polêmicas no meio acadêmico. 
 
Dia 15 próximo, data marcada pelo ministro para apresentar ao presidente Lula um estudo sobre 
a educação de nível superior, Cristovam espera propor, como define, medidas para tirar as 
universidades, especialmente as federais, da emergência. O reitor, atualmente, é um 
administrador preocupado com o vencimento da conta de luz. Sabe o governo que enquanto a 
universidade não tiver respostas para estas questões da sobrevivência, a comunidade acadêmica 
não terá condições de engajar-se no debate sobre um novo modelo. 
 
Mas junto com essas medidas emergenciais, o ministro pretende definir já agora um roteiro do 
grande debate que espera instalar no país no próximo semestre. Para traçar esses caminhos de 
discussão é que se inspira não só nos trabalhos do seminário Universidade XXI, que mostram a 
inquietação mundial com a necessidade de adaptação dessas instituições aos novos tempos, como 
nos resultados dos estudos de um grupo interministerial que está oferecendo sugestões a esta 
reforma. 
 
Nenhuma medida, nenhuma regulamentação, nenhuma mudança será feita sem ouvir a 
comunidade acadêmica, garante Cristovam. "Para formular as reformas da Previdência e 
tributária, foram ouvidos todos os governadores e os empresários; como se vai fazer reforma 
universitária sem ouvir todos os professores?" 
 
O ministro prevê um debate quente. Da estrutura às finalidades, dos currículos ao financiamento, 
tudo precisa ser reformado. "Os cursos devem durar quatro ou dois anos? Os alunos têm que ficar 
dentro da universidade ou o ensino será à distância? A ética controla certas pesquisas ou não? A 
universidade desenvolve transgênicos ou não? Tem que ter compromisso social? A universidade 
pública vai cobrar ou não?" Entre os exemplos citados por Cristovam no roteiro que oferecerá ao 
debate a questão do ensino superior pago, que contra com a oposição do próprio ministro, é uma 
das mais candentes e está em discussão há décadas. "O governo é contra, mas certamente 
haverá muita gente defendendo a cobrança", exemplifica o ministro. 
 
A linha mestra do debate, sobre a qual todas as demais questões estarão ligadas, será, porém, a 
autonomia. Uma autonomia que, segundo especialistas, já está hoje na Constituição e é 
dispositivo auto-aplicável, mas a universidade sempre a olhou com desconfiança, por temer que 
fosse apenas uma forma de o poder público se desobrigar do seu financiamento. Esta autonomia 
será a base de todas as mudanças. A universidade, neste roteiro, sairá da vala comum da 



burocracia e deixará de ser fundação, autarquia ou qualquer outra estrutura com amarras, para 
transformar-se em um novo ente: universidade. O debate está apenas começando. 
 
Gestão às escuras 
 
O corte de energia sofrido pelo Itamaraty na última sexta-eira, que se é na próxima pegava de 
cheio a reunião do G-20, não se deve aos rigores do superávit fiscal, do contingenciamento 
orçamentário ou tranca emperrada do cofre. Os Ministérios do Planejamento e da Fazenda 
asseguram que o Ministério das Relações Exteriores recebeu todos os recursos que lhe eram 
devidos, inclusive uma suplementação orçamentária recente. O problema foi de gestão. 
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