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"Democratização da universidade" passa pela discussão da longa duração dos cursos. Minutos 
após a escolha de seu nome como candidato ao governo do Estado, o senador Aloizio 
Mercadante tomou o caminho de Osasco. Nessa cidade da Grande São Paulo, em ato 
carregado de simbolismo, o já candidato do PT participou de plenária com o ministro da 
Educação para tratar da construção da nova Universidade Federal de Osasco. Esta será uma 
das dez novas instituições educacionais a serem edificadas do zero, além da construção de 41 
novos campi nas escolas já existentes, uma das etapas da assim chamada "democratização do 
ensino superior". Com elas, o governo promete abrir 125 mil novas vagas nas universidades 
federais.  
 
São um pouco estranhas tanto a decisão do senador quanto a promessa do governo. Na 
primeira semana de janeiro, as 55 instituições federais de ensino, as IFEs, encerraram uma 
greve que durou 118 dias, isto mesmo, quase quatro meses. Na última década foram sete 
greves desse tipo, sempre pelos mesmos motivos: carências múltiplas e manutenção de 
privilégios.  
 
Quando o governo anunciou dez novas universidades a Andifes (associação de dirigentes das 
IFEs) perguntou como a promessa seria cumprida se as escolas existentes trabalham com 
déficit de 20% de corpo-docente. Por outro lado, em 2005, dos R$ 12 bilhões recebidos pelas 
55 IFEs, R$ 11 bilhões estavam destinados a salários, aposentadorias e pensões. No começo 
do ano passado, estudo do Ministério da Fazenda cobrou eficiência no uso desse dinheiro, 
lembrando que esses recursos representavam o dobro do que seria destinado para o Bolsa-
Família e demais programas de transferências de renda.  
 
Aliás, para ser justo, esses problemas estão presentes na reforma universitária que a Casa 
Civil deve enviar ao Congresso. De modo especial, mas estão. A reforma tem dois eixos: 
reservar 75% do Orçamento do MEC para as IFEs e a adoção da política de cotas. Impor o 
primeiro eixo não será difícil, mas o segundo... O poder de fato nos conselhos universitários de 
cada universidade federal conhece bem os meandros burocráticos que mantêm longe de seus 
campi qualquer lei que não lhes interesse. Não será diferente com a decisão sobre cotas. Seja 
ela qual for.  
 
O governo sabe disso. Portanto, o projeto de reforma é bem claro: são as novas universidades 
públicas e os novos campi que devem reservar 50% de suas vagas para quem tenha cursado o 
ensino básico em escolas públicas, com subcotas para negros e índios. Ou seja, garantimos as 
cotas para as universidades que um dia serão construídas... quando os recursos orçamentários 
permitirem, claro.  
 
O ministro da Educação, Fernando Haddad, que é do ramo (é professor da USP), insiste que o 
problema básico da educação é o ensino básico. Talvez por saber que democratizar ensino 
superior passa, por exemplo, por convencer as IFEs a dar curso noturno, pois menos de 20% 
delas o fazem. Passa ainda pela discussão da longa duração dos cursos e do anacrônico 
currículo que a maioria ostenta. Como quem faz isso é o ensino privado, o Ministério da 
Fazenda segue perguntando se devemos pôr mais dinheiro público nesse item do orçamento. É 
uma pergunta e tanto. E que, tudo indica, não foi feita na plenária de Osasco.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 maio 2006, Opinião, p. A-3. 


