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Vinculação
deverbavai
elevargasto
emR$1bi
Especialistas criticam aumento de
gastos com ensino superior

Fernando Dantas
RIO

Paraoscríticosdareformauni-
versitária do governo Luiz Iná-
cio Lula da Silva, um dosmaio-
res problemas do projeto é a
subvinculaçãode75%dasrecei-
tas federais de educação para
aplicação no ensino superior,
excluindo-seosinativosdoorça-
mento das universidades fede-
rais. O próprio governo calcula
que a combinação daquelas
duasmedidas vai aumentar em
cerca de R$ 1 bilhão o custeio
das universidades.
A área econômica resistiu o
quanto pôde à proposta de re-
formauniversitária, de olho es-

pecialmentenasimplicaçõesfis-
cais do aumento de gastos em
um setor conhecido pela inefi-
ciência e má gestão dos recur-
sospúblicos.Masavontadepolí-
tica do ministro das Relações
Institucionais, Tarso Genro,
prevaleceu.
“Eu acho (a subvinculação)
uma total falta de eqüidade”,
diz Cláudio de Moura Castro,
um dos maiores especialistas
brasileiros em educação, com
passagenspelaOrganizaçãoIn-
ternacional do Trabalho (OIT),
peloBancoMundial e peloBan-
coInteramericanodeDesenvol-
vimento. Moura Castro obser-
va que o ensino superior tem
umcusto por alunomais de dez

vezes maior do que o do funda-
mental. “Em um país em que o
ensino superior tem custo de
paísrico,eodoensinobásicode
país de Terceiro Mundo, o que
está sendo proposto é tirar do
pobrezinho que custa R$ 1 mil
por ano e dar para o que custa
R$ 15mil”, critica ele.
Para o economista Raul
Velloso, especialista em contas
públicas, “o problema é o au-
mentodegastosnummomento
em que tem de haver uma dis-
cussão sobre cortes”. Ele nota
que as universidades federais
se caracterizam por combinar
gratuidade para os usuários
com má administração, inefi-
ciência e empreguismo. “Esses

problemas têm de ser resolvi-
dos antes de se pensar em dar
mais dinheiro”, diz.

AVALIAÇÃO
Um aspecto positivo da última
versão do projeto, porém, é o
que determina que a distribui-
çãodosrecursosparaasuniver-
sidades federais seja feita de
acordocomindicadoresdequa-
lidade. Uma das maiores críti-
cas feitas às versões anteriores
da reforma universitária era
justamente a de que o aumento
dosrecursosparaoensinosupe-
rior federal viria desacompa-
nhadodeumsistemadeincenti-
vosquemelhorasseaqualidade
de sua utilização.

Agora, de acordo comonovo
projeto, a distribuição dos re-
cursos vai levar emconta parâ-
metros comonúmerodematrí-
culas, registro de patentes, re-
sultadosnaavaliação,etc.“Vin-
cular os recursos à avaliação é
bom”, aprova o ex-ministro da
Educação Paulo Renato, duro
crítico da política educacional
do governo Lula. Ele não con-
corda, porém, com o aumento
do repasse de dinheiro para as
universidadesfederais.“Euten-
taria o aumento de eficiência
com osmesmos recursos; mais
dinheiro para a educação sem-
pre é bom, mas, como o orça-
mento é finito, é óbvio que isso
vai tirar do ensino básico.”

MouraCastroconsideraque
um sistema de incentivos é “al-
tamente positivo”, mas ressal-
va que é arriscado colocá-lo na
lei. “Se o sistemaé fixado em lei
antes de ser testado, pode-se
criarumFrankenstein.”Eleno-
ta que a Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Ní-
velSuperior(Capes),queavalia
cursos de pós-graduação e tem
um papel central na distribui-
çãodebolsasdeestudo,“foipoli-
da ao longo do tempo sem que
houvesseumalei”.Porisso,con-
tinua, a Capes alcançou um pa-
drãoreconhecidamenteeficien-
te de atuação.
Outro ponto polêmico da re-

forma é a exigência de que pelo
menos 70% do capital votante
das entidades mantenedoras
pertençam a brasileiros natos
ounaturalizados.“Éumaboba-
gem; o que interessa é que as
instituições sigam as leis brasi-
leiras”,criticaPauloRenato.Pa-
ra ele, “empresas internacio-
naisque investememeducação
podemsermaiseficientesetra-
zer métodos novos de gestão e
docência”.
Tanto Paulo Renato quanto

Moura Castro manifestam
grande preocupação quanto
aosdiversospontosda reforma
queaumentamopoderdeestu-
dantesefuncionários,emdetri-
mento dos professores e reito-
res, o que, para eles, deve au-
mentar o corporativismo. “Isso
transforma emdisputa política
o preenchimento de cargos, de
reitores a chefes de departa-
mento, levando os candidatos a
venderemaalmaparaodiabo”,
atacaMouraCastro. ●

NACIONAL

Projeto, que mantém pontos que causaram polêmica
desde início de debates, está pronto para ir ao Congresso

ERRO–MouraCastro: “Vai tirardopobrezinhoquecustaR$1mil poranoedarparaoquecustaR$15mil”
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Reformapõe75%
daverbadoMEC
nauniversidade

Amazonascolhechuva
paragarantirsaúde
Moradoresdecasasflutuantes
ganhamcaixasparacaptarágua
paraconsumoqPÁG.A14eA15

EDUCAÇÃO

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

Depois de mais de dois anos de
discussão,oprojetode lei dare-
forma universitária, em sua
quarta versão, chegou na quin-
ta-feira à Casa Civil, está pron-
to e só espera a assinatura do
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva para ir ao Congresso. O
textoaumentapara75%areser-
va de recursos da educação pa-
raasuniversidadesfederais,ga-
rantesuaautonomiaeaumenta
o chamado “controle social”
nas instituições privadas. Per-
manecem,assim, ospontosque
mais causarampolêmicadesde
o início dos debates, em janeiro
de 2004.
Areservaderecursosparaas
federaiséopontocentraldos58
artigos do projeto final. Apesar
de tratar do sistema universitá-
rio como um todo, boa parte do
texto fala diretamente das fede-
rais. A garantia de recursos era
o pedido principal das universi-
dades, mas esbarrava na resis-
tência da equipe econômica por
criar mais uma obrigação orça-
mentária. Foi a decisão de Lula,
tomadahácercadeummês,que
desemperrou o processo, para-
do no Palácio do Planalto desde
julhode 2005.
O texto final prevê que essa
garantia de recursos vigore por
dezanos.Foiumpedidodaequi-
pe econômica para que não se
tornasseeternomais umenges-
samento do Orçamento da
União.Oministro daEducação,
FernandoHaddad,acreditaque
esse prazo permitirá uma revi-
são da necessidade de manter,
ampliar ou diminuir a reserva
de recursos, especialmente por
conta da ampliação do número

de instituições federais. “Em
dez anos esse porcentual pode
ser insuficiente. Vai depender
daarrecadação”, diz.
De acordo com o Ministério
daEducação, os 75%vãogaran-
tir para as universidades mais
R$ 1bilhãopor ano.Comumbô-
nus: apesar de, a partir da auto-
nomia, elas terem de incluir em
seu orçamento o pagamento de
pessoal, os inativos ficam de fo-
ra. O pagamento será feito pelo
Tesouro,semqueosrecursosse-
jamcontabilizadoscomodinhei-
ropara a educação.
Oprojeto incluiu critériospa-
ra que as instituições recebam
mais ou menos recursos. Esse

ponto, a princípio, deveria ficar
pararegulamentação,masopró-
priogovernoachoumaisseguro
jáiniciar,pelomenos,essadefini-
ção. As universidades terão or-
çamento maior de acordo com
sua eficiência – alunos que for-
mam,artigospublicadosepaten-
tes vendidas, por exemplo.

CAPITAL
Osartigosmaisincômodosdare-
forma, no entanto, não atingem
as federais, mas as instituições
privadas. O primeiro deles limi-
ta a participação de estrangei-
ros na composição do capital de
universidades privadas. Na
quartaversãodotexto,manteve-

seaexigênciadequepelomenos
70%docapitalvotantedasman-
tenedoraspertençamabrasilei-
ros natos ounaturalizados.
A justificativa do artigo pro-
mete esquentar as discussões:
“Trata-se de medida tão indis-
pensável quanto urgente, pois é
necessário evitar que o investi-
mentofeitopelasociedadebrasi-
leirasejaadquiridoedesnaciona-
lizado pelo capital estrangeiro
descompromissado”,dizotexto.
Outro ponto que pode termi-
nar sendodiscutidonaJustiça é
a determinação de que os cole-
giadossuperioresdeadministra-
ção–como,porexemplo,oscon-
selhos de graduação – tenham

participação de todos os seg-
mentos da comunidade escolar,
incluindoestudantes,bemcomo
de representantes da sociedade
civil. Mais do que isso, o projeto
limitaaparticipaçãodasentida-
desmantenedoras a 20%donú-
merode representantes.
Dirigentesdas instituiçõesde
ensinoafirmamqueessaexigên-
cia é uma ingerência emsua ad-
ministração.OministrodaEdu-
cação, no entanto, a defende. “É
umaformadepreservaramanti-
da. Em boa parte das institui-
ções,háessaliberdade.Masmui-
tas mantenedoras não respei-
tamessa distância”, afirmou.
Otextofinaldareformaman-

tém, também, a criação de um
conselho de desenvolvimento
social em cada instituição, tan-
topúblicaquantoprivada.Esse
conselho seria formado apenas
por representantesda socieda-
de civil e teria função consulti-
va. Suas atribuições incluiriam
opoderdeindicarquaisdeman-
das da sociedade a instituição
poderia atender e o de fiscali-
zar o cumprimentodoPlano de
Desenvolvimento Institucio-
nal. Trata-se de um planeja-
mento que cada universidade
deverá ter, indicando quais
áreas vai atender, quais são
suasmetasediretrizes,qualse-
rá seu plano de expansão. ●

●●● O ministro das Relações Ins-
titucionais, Tarso Genro, é consi-
derado, para o bem ou para o
mal, o grande responsável pela
proposta de reforma universitá-
ria, que foi iniciada quando era
o titular do Ministério da Educa-
ção. Hoje responsável por nego-
ciar a tramitação do projeto no
Congresso, Tarso continua de-
fendendo-o.

“Havia mesmo dentro do go-
verno pessoas que tinham posi-
ções substancialmente contrá-
rias à valorização e expansão
do ensino superior público”, afir-
ma o ministro. “Eram pessoas
que defendiam a redução das
universidades públicas, a con-
centração de recursos em pon-
tos de excelência e que se dei-
xasse o espaço onde o Estado
estava ausente para as institui-
ções privadas.”

A reforma é exatamente o

contrário disso. Quer aumentar
o tamanho das universidades
públicas e garantir o acesso das
camadas mais pobres, afirma
Tarso. Ele argumenta que pro-
postas como a autonomia das
universidades e a garantia de
recursos asseguram que isso
será efetivamente feito, e com
qualidade. “A autonomia obriga
os gestores das universidades a
teremmais responsabilidade,
ampliarem sua capacidade de
gestão”, afirma.

A vinculação de recursos,
segundo Tarso, não vai trazer
mais despesas, mas apenas ga-
rantir o fluxo de verbas para as
universidades. “De outra parte,
a reforma propõe mecanismos
de aferição da qualidade para
que a instituição possa receber
mais dinheiro além do mínimo
necessário ao funcionamento”,
completa o ministro. ● L.P.
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