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Por que a urgência, agora, de enviar ao Congresso projeto de reforma universitária?. Depois 
de dois anos de debates e seis meses de atraso, o governo garante que o projeto de Reforma 
Universitária chega ao Congresso Nacional nesta semana. Parece, mas ainda não é uma 
reforma universitária. O projeto foi entregue em julho de 2005 à Casa Civil e deveria ter saído 
em outubro, mas eram tantos os problemas, as disputas insolúveis entre os diferentes 
interesses envolvidos que, literalmente, era impossível andar para qualquer lado com a 
proposta. Ficou parada por lá desde então.  
 
Era difícil até recuar, porque dois eixos da reforma eram espinhosos demais. Primeiro, definir a 
porcentagem aceitável de participação do capital estrangeiro nas instituições privadas 
implicaria regulamentar quem decide os critérios de expansão de universidades privadas, o 
que seria uma briga e tanto, com fortes repercussões na base aliada do governo. Depois, seria 
preciso convencer as universidades públicas a aceitar as cotas, e essa não é tarefa fácil. Sem 
esquecer a briga sobre a fatia que cabe às universidades federais no Orçamento da União.  
 
Frente a tão graves querelas, o governo, primeiro, manteve a porcentagem já praticada no 
ensino superior: 70% do capital das mantenedoras devem pertencer a brasileiros. Ou seja, fica 
como está. Atrasar ainda mais essa decisão é ingenuidade porque os que pretendem associar-
se ao capital externo o farão de qualquer modo. A realidade financeira enfrentada pelo setor 
deve empurrá-los para essa solução, como já ocorreu com outros prestadores de serviço. Seria 
melhor, óbvio, que essa inserção ocorresse com e não sem a ordenação do Estado.  
 
Não é diferente com o tema das cotas. O projeto da reforma passa como gato sobre brasas 
nesse assunto. Oficialmente, o governo rebate críticas dizendo que não deseja sobrepor 
projetos que já estão no Congresso, como o que reserva 50% de vagas aos estudantes das 
escolas públicas nas universidades federais. O que aconteceu na audiência pública desse 
projeto, com agressões a parlamentares e professores contrários à proposta, confirma a 
dispensa da racionalidade na discussão da iniciativa. Virou pura ideologia. Tradicionalmente o 
Congresso nada decide quando se atinge esse estágio, em qualquer matéria.  
 
Sobrou a questão das verbas para a universidades federais. Ficou decidida a subvinculação de 
75% do orçamento do MEC para essas instituições. A Fazenda resistiu o quanto conseguiu a 
mais essa "fatia obrigatória". O MEC garante que as universidades terão a verba obrigatória 
condicionada ao desempenho, mas... o projeto diz que os parlamentares é que vão ficar com a 
tarefa de dizer como os "indicadores de distribuição dos recursos subvinculados" serão feitos. 
Ou seja, o governo não quer arrumar inimigos nessa área e disse que o Congresso deve fazê-
lo.  
 
Ficou certa impressão de que a urgência de enviar reforma dessa importância, faltando cinco 
meses para a eleição, é só moeda eleitoral na direção dos únicos agradados por ela, o distinto 
público das universidades federais. Resta saber se, frente à penúria que essas instituições 
enfrentam há anos, agrado tão apressado não vira ofensa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 maio 2006, Opinião, p. A-3. 


