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Presidente do CNE aponta características do Ensino Superior brasileiro 
 
O segundo painel do dia no 7° FNESP (Fórum Nacional: Ensino Superior Particular Brasileiro) 
traçou um panorama do Ensino Superior brasileiro. A análise foi feita pelo presidente do CNE 
(Conselho Nacional de Educação), Roberto Cláudio Frota Bezerra. Segundo ele, o cenário não é 
dos mais favoráveis, marcado pela regulamentação excessiva e conflitante, além da 
constituição de políticas de qualidade acanhadas. 
 
"Hoje, é muito baixa a percepção de políticas indutoras de qualidade por parte do setor 
público", lamentou. Para ele, o cenário atual não permite expectativas positivas no que diz 
respeito à tramitação da reforma universitária. "Não acredito que a reforma seja aprovada. 
Esse modelo de financiamento para as públicas não passa pela equipe econômica", disse. 
 
Em meio ao cenário negativo, o presidente do CNE aproveitou para destacar a criação do 
Prouni (Programa Universidade para todos). Segundo ele, este é um exemplo de projeto social 
bem desenvolvido e que apresenta resultados efetivos. "O Prouni colocou, em um ano, em 
instituições privadas, o mesmo número de alunos que ingressam anualmente nas 
universidades federais", comparou. 
 
Bezerra destacou a importância da participação do governo nas iniciativas sociais das 
instituições de Ensino Superior. Em sua opinião, não basta que a União adote uma postura de 
cobrança neste sentido. "Ninguém faz inclusão social sem haver um esforço do estado. 
Promover política social apenas como `animador cultural´, sem um equivalente em 
investimento, não é possível", afirma. 
 
O dirigente fez questão de dar um alerta aos dirigentes que acompanhavam o painel. "Quem 
mais faz mal ao setor privado é o próprio setor privado. A concorrência das instituições 
particulares é extremamente predatória", finalizou. 
 
Mais críticas 
 
O presidente do conselho consultivo das Faculdades Pitágoras também aproveitou para fazer a 
sua crítica à reforma universitária. Segundo ele, o projeto apresentado não evolui o sistema 
atual e não reflete as mudanças implantadas em outros países emergentes que fizeram 
reformas semelhantes. 
 
"É uma reforma relutante, envergonhada. Não repensa a arquitetura do Ensino Superior. Não 
aponta a concepção do ensino, apenas mostra como deve funcionar o grande bedel do sistema 
de Educação Superior", finalizou. 
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