
A reforma universitária 
 
Depois de cerca de dois anos de debates com a comunidade acadêmica, sindicatos (patronais e de 
empregados) e movimentos sociais, o projeto de lei da reforma universitária foi enviado pelo 
governo ao Congresso Nacional, na última quinta-feira, sem pedido de urgência para tramitação.  
 
Pressa há. A questão é prioritária. Portanto, embora o lado saudável da possibilidade de mais 
diálogo e entendimento, preocupa que as controvérsias ainda presentes - e sempre haverá muitas 
- posterguem a decisão final. Até outubro os parlamentares estarão envolvidos com a disputa 
eleitoral. A expectativa, a julgar pelo que tem apresentado a atual legislatura, é que, nesses 
últimos meses que lhes restam de mandato, assunto de tão grande importância para o País esfrie 
no confinamento dos planos secundários.  
 
É lamentável, mas mais uma geração de jovens brasileiros está sendo condenada a padecer sob 
as agruras de um ensino superior elitista, praticamente inacessível à grande maioria deles (a 
meta, tímida, é que 40% da população entre 18 e 24 anos esteja nas universidades em 2010) e 
de qualidade irregular. Não se esperam milagres com a reforma universitária. Esperam-se 
avanços capazes de inserir o Brasil no patamar das nações que levam a educação a sério. A 
proposta, em sua quarta versão, peca por não assegurar às instituições o mínimo necessário para 
sua autonomia. Por exemplo, flexibilidade para transferir recursos de áreas bem supridas para 
outras carentes.  
 
Também são impedidas de aproveitar no exercício seguinte dinheiro não gasto até 31 de 
dezembro de cada ano. E dependem de autorização do Ministério da Educação para fechar 
convênios que lhes dêem renda extra. Por um lado, a proposta acerta ao aumentar as exigências 
para o funcionamento das universidades. Elas precisarão criar pelo menos três cursos de 
mestrado e um de doutorado - respectivamente, nos prazos de seis e de oito anos.  
 
Além disso, deverão ter um mínimo de 50% de mestres e doutores, sendo pelo menos 25% de 
professores doutores. Por outro lado, o projeto de lei não dá a autonomia financeira necessária às 
instituições para o atendimento desses requisitos. Entre outros pontos de discórdia, aliás, está o 
financiamento dos hospitais universitários.  
 
Ao contrário do que estava previsto nas três primeiras versões da reforma, o Sistema Único de 
Saúde (SUS) não assumirá a conta, estimada em R$ 1 bilhão. Permanecem, assim, sob 
responsabilidade da educação as despesas referentes ao atendimento médico prestado à 
sociedade. Ou seja, há muito a aperfeiçoar no projeto de lei. O que não há é tempo de folga para 
fazê-lo. 
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