
Ajuste na universidade  
 
A julgar pela entrevista do ministro da Educação, Fernando Haddad, publicada segunda-feira 
nesta Folha, a forma final do projeto de reforma universitária apresenta avanços significativos 
em relação às primeiras versões, mas ainda derrapa em certo ranço corporativista. 
 
Foram abolidos excessos injustificáveis, tais como a eleição direta para reitores em 
universidades privadas e a criação de conselhos administrativos que impediriam os 
controladores do capital de definir os rumos das instituições que dirigem. E ao menos uma 
proposta elogiável foi incluída: a definição de critérios de avaliação das universidades federais 
para balizar a distribuição de recursos. 
 
Com base em dados sobre o número de graduandos, diplomas expedidos, relação de alunos 
por professor, produção científica em revistas indexadas e taxa de crescimento da instituição, 
o MEC estipula a fatia que cabe a cada universidade. A medida, se bem aplicada, pode 
representar um estímulo à produtividade e à obtenção de resultados, além de impor 
obstáculos à acomodação que é regra em certos ramos do ensino superior público. 
 
Outro ponto adicionado ao texto do projeto é a subvinculação para investimento nas 
universidades federais de no mínimo 75% -e não de 70%, como ocorre hoje- das receitas da 
União destinadas à educação. O aumento no repasse é bem-vindo, principalmente em face das 
gritantes carências de infra-estrutura que pode ajudar a sanar. Mas o incremento de nada 
adiantará se não se reformarem os saturados e ineficientes modelos de gestão que imperam 
no setor. 
 
O texto do projeto, contudo, não se livrou do vezo corporativista. Exemplo disso é a 
permanência da idéia de eleição direta para reitores e vice-reitores de universidades públicas.  
 
Sob a aparência democrática, a proposta dilui de modo temerário o poder de arbítrio sobre 
uma questão administrativa e técnica. Levado ao extremo o raciocínio, seria preciso estender o 
poder de voto a todos os contribuintes, visto que são eles que arcam com os custos do ensino 
público. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 3 maio 2006, Opinião, p. A2. 


