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A reitora da Universidade de Ribeirão
Preto (Unaerp), Elmara Lúcia de Oli-
veira Bonini Corauci, sempre esteve
ligada à educação. Formada e pós-

graduada em Serviço Social e mestre em
Educação, assumiu a reitoria da instituição
em 1985, quando esta foi reconhecida
como universidade. A história de uma das
mais tradicionais entidades de ensino supe-
rior do Estado de São Paulo remonta ao ano
de 1924, quando surgiu a então Associa-
ção de Ensino de Ribeirão Preto (AERP), da
qual seu pai, Electro Bonini, tornou-se sócio
em 1959. A AERP é a mantenedora da
Unaerp.

Elmara sempre se dedicou à educação
e tem ocupado vários cargos na área, tan-
to no setor público quanto no privado.
Membro do Diretório Executivo e do Con-
selho Deliberativo do Conselho de Reiteras
das Universidades Brasileiras (CRUB) por
seis mandatos, assumiu a presidência des-
te órgão em maio de 2004. Integrante do
Conselho Estadual de Educação de São
Paulo, foi eleita por duas vezes para a pre-
sidência da Câmara de Terceiro Grau.
Também foi secretária municipal da Edu-
cação de Ribeirão Preto, entre 1989 a
1992.

Trabalhando com a educação desde a
sua adolescência, Elmara construiu uma das
carreiras mais expressivas do meio acadê-
mico universitário. Nascida em Batatais, co-
meçou cedo a sua vida profissional e fez
cursos de especialização em didática, ori-
entação educacional, serviço social de co-

munidade, gestão universitária e avaliação
institucional.

Nesta entrevista, Elmara fala sobre os de-
safios das universidades brasileiras e a impor-
tância das pesquisas acadêmicas e faz uma
avaliação do ensino superior no interior paulista.

Recall -Asenhora é uma das pessoas
que mais conhecem educação neste país.
Do ponto de vista político, que estratégi-
as o governo pode utilizar para levar a
educação superior a um número maior
de pessoas?

Elmara - Primeiramente vamos a uma
questão básica: a educação é, sem dúvida,
um dos pilares do crescimento da economia
de um país e principal vetor para a inclusão
social. Promover o desenvolvimento sustentá-
vel com eqüidade social requer grande união
de esforços e mobilização da sociedade bra-
sileira. No entanto, para gerar empregos
numa sociedade dinâmica e moderna é pre-
ciso, entre outras políticas econômicas de mé-
dio e longo prazo, qualificar a mão-de-obra
a ser empregada, ou seja, preparar e formar
cidadãos continuamente para o mundo do
trabalho, de forma a obter o crescimento sus-
tentado. Isto se dá por meio de uma educa-
ção de qualidade e de políticas educacionais
que estimulem a identificação de demandas
sociais e mercadológicas para as quais as ins-
tituições de ensino superior devem direcionar

seus cursos, pesquisas e projetos. Em suma,
é necessário conhecer a real idade socioeco-
nômica brasileira, definir e manter políticas
educacionais calcadas nessa realidade, ga-
rantindo às universidades condições de tra-
çar seus planos de desenvolvimento institu-
cional com metas que, adequadamente pla-
nejadas, possam ser, efetivamente, alcança-
das.

Recall - Por falar em política, a se-
nhora já ocupou cargo público, sendo
secretária da educação de Ribeirão Pre-
to, entre 1989 e 1992. As cidades do
interior carecem de políticas específicas
para este setor?

Elmara - A educação, como um todo,
carece de políticas específicas e realistas.
Não podemos tratar de política educacio-
nal como uma colcha de retalhos
desvinculada de um amplo plano de desen-
volvimento nacional. Todos os níveis de en-
sino estão interligados, assim como estão
diretamente relacionados ao desenvolvimen-
to socioeconômico e cultural da nação. O
governo e a sociedade têm de olhar de frente
para grandes dilemas que a educação bra-
sileira vive neste momento, como a dificul-
dade de acesso à educação da parcela mais
carente da população. A rede particular de
ensino superior recebe um número signifi-
cativo de estudantes de origem mais caren-



te, participando desse brutal esforço de in-
clusão social e abrindo a todos a oportuni-
dade de acesso à formação superior. Sua
fundamental contribuição à educação bra-
sileira deve ser reconhecida e contemplada
com políticas transparentes, estáveis, capa-
zes de garantir ensino de qualidade, forma-
ção acadêmica e profissional a todos que
queiram o acesso a esta oportunidade.

Recall-A senhora é favorável ao pro-
jeto dó governo de estabelecer cotas
para alunos em universidades?

Elmara - Sou favorável ao acesso de
todos os que queiram estudar. O governo
tem buscado desenvolver alguns projetos
que visam à inclusão social por meio da
educação, como o Programa Universidade
para Todos e o Sistema Especial de Reserva
de Vagas, para estudantes egressos de es-
colas públicas, em especial negros e indíge-
nas. Tais iniciativas são louváveis e repre-
sentam o pensamento de todos nós, mas há
questões ainda a responder. Por exemplo,
somente as cotas e bolsas de estudos serão
suficientes para o estudante se manter na
faculdade? Não seria importante desenvol-
ver políticas de assistência ao estudante para
garantir moradia, transporte, alimentação,
livros, material didático, entre outras neces-
sidades básicas? Nós já vivemos esta expe-
riência porque atendemos alunos carentes
e sabemos que, além dessas necessidades
básicas, eles necessitam de complemen-
tação educacional por causa da situação
do nosso ensino básico estatal. Também há
outra questão: dentro do princípio de igual-
dade, como realizar processos seletivos di-
ferenciados para alunos em função de sua
raça ou origem econômica? São questões
complexas e que devem ser amplamente de-
batidas com os diversos segmentos sociais,
educadores, gestores educacionais, reitores,
enfim, com quem conhece e vive a realida-
de educacional brasileira.

Recall - Não seria bom o governo
definir regras que disciplinem a presta-
ção de serviços das universidades, o
percentual de bolsas concedidas e a
integralidade do benefício?

Elmara - Além de definir, também é
necessário acompanhar e verificar a real
extensão da prestação de serviços pratica-
da por várias universidades. Como em qual-
quer setor, universidades podem não cum-
prir de maneira desejada esta função. Mas
muitas prestam, efetivamente, serviços à po-
pulação mais carente, local e regional. A
Unaerp realiza 400 mil atendimentos por
ano à população, devidamente documen-

tados e que seguem procedimentos científi-
cos e acadêmicos rígidos, protocolares, facil-
mente comprovados caso haja dúvidas. Por-
tanto, há que se separar o joio do trigo, defi-
nir regras e cobrar seu cumprimento, legislar
e deliberar com os olhos voltados exclusiva-
mente para os interesses da população, so-
bretudo a mais carente, que é a principal be-
neficiada pela prestação de serviços e pelo
sistema de concessão de bolsas.

Recall -A senhora acredita que esta
prestação de serviços é uma das funções
de qualquer universidade?

Elmara - A prestação de serviços à co-
munidade, por meio de atendimentos, orien-
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tações, transferência de conhecimento e
tecnologia, assistências diversas, é função de
universidades como a nossa, cuja missão
preconiza a interação com a sociedade na
qual está inserida. A Unaerp tem em sua
missão institucional, antes mesmo de ser re-
conhecida como universidade, em 1985, a
filosofia de interagir com a comunidade, con-
tribuindo com o desenvolvimento socioeco-
nômico e a elevação da qualidade de vida
dos indivíduos.

Recall - Outra importante função da
universidade relaciona-se às pesquisas.
Esta área ainda tem muito a crescer, prin-
cipalmente nas particulares?

Elmara - Certamente que o desenvolvi-
mento científico e tecnológico é questão de
soberania nacional. Nenhum país desenvol-
ve-se sem apoiar a produção científica e a
inovação tecnológica e, no Brasil, as universi-
dades têm papel central na produção de no-

vos conhecimentos, já que não há cultura
de fomento aos institutos de pesquisa isola-
dos. Da nossa parte, investimos em pesqui-
sa desde o final dos anos 70. No começo
dos anos 80 já financiávamos pesquisas
ambientais na área de preservação de ma-
tas ciliares e pesquisas biotecnológicas na
área de fitomedicamentos, numa época em
que esses temas ainda eram novidade. Esse
investimento tem resultado em conquistas,
como processos de patenteamento de
fitomedicamentos, publicações em revistas
científicas internacionais, como a Nafure, a
obtenção do Prêmio do Mérito Científico do
Estado de São Paulo, pela pesquisa do
seqüenciamento genético da bactéria Xylella
fastidiosa, responsável por praga em laran-
jais, entre outros resultados somente possíveis
graças ao lastro e investimento em pesqui-
sas. Em 2005 mantivemos cerca de 250 pro-
jetos de pesquisa, dos quais 90% foram cus-
teados integralmente pela Unaerp.

Recall - A produção científica brasi-
leira é grande e de qualidade. Mas a
transferência desse conhecimento para
as indústrias nacionais ainda é peque-
na. Como mudar este quadro?

Elmara - Por meio de parcerias e con-
vênios com empresas, órgãos públicos e
ONGs. Para tanto, são necessárias iniciati-
vas como a que realizamos em novembro
passado, reunindo indústrias do setor de hi-
giene, perfumaria e cosméticos. Na oportu-
nidade, trouxemos profissionais e empresá-
rios de grandes, médias e pequenas indús-
trias para conhecer nossas pesquisas, pes-
quisadores e o know-how da universidade
em áreas de interesse do setor. Há mais de
20 anos a Unaerp investe, por exemplo, em
pesquisas de princípios ativos de plantas na-
tivas da biodiversidade brasileira, e isso nos
dá condições de definir linhas e mobilizar
grupos de pesquisa para investir em desen-
volvimento de produtos, formulações e con-
trole de qualidade, em parceria com em-
presas. Desta forma, ocorre a transferência
de conhecimento para o setor produtivo,
estimulando o desenvolvimento econômico
e o acesso da população a produtos e ser-
viços com qualidade cientificamente com-
provada e custo reduzido.

Recall - Especialistas em educação
divergem sobre a eficácia do vestibular.
A senhora acredita que esta seja a úni-
ca solução para os estudantes entrarem
em uma universidade?

Elmara - De fato, a seleção de alunos
baseada em uma prova única, ou mesmo
em duas ou três fases, pode não ser o me-



lhor meio de classificação de candidatos.
Especialmente nos vestibulares das univer-
sidades públicas, os candidatos cuja for-
mação escolar antecedente é deficiente, em
razão da precariedade dos ensinos públi-
cos fundamental e médio, e os estudantes
economicamente mais carentes ficam pra-
ticamente alijados da possibilidade de in-
gresso. Isto acaba transformando as uni-
versidades públicas num reduto da elite
econômica e, conseqüentemente, intelec-
tual. Para tentar alternativas ao vestibular
convencional, na Unaerp instituímos o pro-
cesso seletivo que procura contemplar a
adequação do perfil do candidato ao cur-
so, realizando provas direcionadas por
área, com nível compatível aos conteúdos
programáticos ministrados no ensino mé-
dio. Com isso, acreditamos oferecer um
sistema classificatório mais justo. Mas o ide-
al seria o equilíbrio do nível de ensinos fun-
damental e médio nos segmentos público
e privado e a seleção de candidatos base-
ada em análises de perfil e histórico esco-
lar do aluno, em que o mesmo escolhesse
a universidade na qual quer estudar tam-
bém em função de sua identificação com
a filosofia e áreas de excelência das insti-
tuições.

Recall - Qual sua avaliação sobre o
ensino superior no interior paulista?

Elmara - Temos um excelente nível de
ensino, que se equipara a alguns dos princi-
pais centros de excelência instalados em
capitais e outras regiões brasileiras. Rece-
bemos estudantes de diversas regiões do
país, que vêm em busca de ensino qualifi-
cado e formação de nível elevado para,
depois, retornarem com diplomas valoriza-
dos às suas regiões de origem. Para facilitar
o acesso dos estudantes, realizamos proces-
so seletivo em várias capitais, como Goiânia,
Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, entre
outras.

Recall - Nos últimos anos, o governo
federal autorizou a abertura de diversas
faculdades. Esta instalação indiscrimi-
nada prejudica a qualidade do ensino?

Elmara -A principal questão é o princí-
pio que norteia a abertura indiscriminada
de tantas faculdades. As instituições de ensi-
no tradicionais possuem realmente vocação
para a educação, superaram e continuam
superando imensas dificuldades para se qua-
lificar, preparar seu corpo docente, implan-
tar laboratórios, bibliotecas e compus com
infra-estrutura adequada ao ensino, à pes-
quisa e à extensão. Essas instituições esco-
lheram a educação como missão e dedicam-

se integralmente a isso. Portanto, a qualidade
de ensino é pressuposto considerado inerente
à sua atividade principal, que é educar e for-
mar profissionais e pesquisadores. O proble-
ma surge com a concorrência indiscriminada
de algumas instituições que consideram a edu-
cação um negócio no qual qualidade de ensi-
no e preço são planilhados como números,
dados exclusivamente financeiros e
mercadológicos. Educação de qualidade tem
alto custo. A manutenção de uma instituição
como a nossa, com dois campi, infra-estrutura
completa, corpo docente majoritariamente for-
mado por mestres e doutores, projetos peda-
gógicos elaborados e adequados aos padrões
de qualidade do MEC e às demandas profissi-
onais e científicas tem um custo altíssimo. Po-
rém, não abrimos mão do princípio da quali-
dade de ensino. Para superar as dificuldades
buscamos alternativas e estabelecemos planos
de desenvolvimento institucional, metas e es-
tratégias que permitem a manutenção da qua-
lidade, apesar da alta inadimplência decor-

"O desenvolvimento

científico e

tecnológico é

questão de

soberania nacional"

rente da redução de renda e emprego de nos-
sos alunos.

Recall - Como a senhora avalia a subs-
tituição do chamado Provão pelo Enade
(Exame Nacional de Desempenho dos Es-
tudantes)?

Elmara - O Enade é uma avaliação mais
completa, pois analisa o grau de conhecimen-
to dos alunos no ano de ingresso na universi-
dade e o nível no último ano, quando estão
se formando. Esse novo sistema também in-
clui outros indicadores de qualidade, como a
avaliação das condições de oferta de ensino,
por meio da qual comissões do MEC verifi-
cam, in loco, a infra-estrutura, o projeto pe-
dagógico e a composição do corpo docente
de cada curso. Acredito que esse novo siste-
ma seja mais completo, porém, como todo
sistema de avaliação, deve ser aprimorado,
já que apresenta falhas. Com este aprimora-
mento teremos condições de, no futuro, real-
mente avaliar as condições de ensino ofere-
cidas pelas instituições universitárias. De qual-
quer forma, a manutenção de avaliações pe-
riódicas é fundamental para aprimorarmos o

processo educacional, obtermos avanços e
chegarmos a um diagnóstico real sobre a qua-
lidade de ensino praticada pelas instituições.

Recall - Quais motivos levaram a
Unaerp a instalar um campus no
Guarujá?

Elmara - O campus Guarujá foi im-
plantado porque não havia universidades
naquela cidade, apesar da forte demanda
por profissionais qualificados e mão-de-
obra especializada, além de necessidades
de serviços à comunidade, por ser um mu-
nicípio turístico com intensa movimentação
econômica sazonal e ociosidade em ou-
tras épocas do ano. A cidade tem um ex-
celente potencial econômico e social, uma
infra-estrutura urbana muito boa, mas ca-
rece de desenvolvimento socioeconômico
e cultural. Fomos para lá após estudos e
análises, oferecendo cursos voltados às de-
mandas específicas da cidade e da região.
Estamos consolidando o campus Guarujá,
expandindo a oferta de cursos, projetos de
extensão e a prestação de serviços e inves-
tindo em ampliação da infra-estrutura físi-
ca e de programas de pesquisa também
aplicados à realidade regional.

Recall- A senhora é uma das pou-
cas reitoras a comandar uma gran-
de universidade. Recentemente, a
USP também empossou uma reitora.
Esses dois exemplos mostram que o
tabu de se colocar mulheres no co-
mando de grandes universidades
está caindo?

Elmara - A educação é uma ativi-
dade profissional na qual as mulheres
sempre ocuparam papel preponderan-
te, e agora as educadoras estão che-
gando a postos de comando. Mas,
hoje, as conquistas femininas permitem
às mulheres contribuir em todos os se-
tores. No mercado profissional, elas têm
se destacado praticamente em todas as
áreas, até mesmo naquelas em que o
predomínio masculino era absoluto. Por-
tanto, vejo com naturalidade o exercí-
cio da reitoria de universidades do por-
te da Unaerp e da USP por mulheres.
Ao longo do século XX vencemos diver-
sos tabus, superamos preconceitos e li-
mites impostos pela sociedade patriar-
cal e nos preparamos para exercer car-
gos de gestão e comando, que estamos
assumindo mais amplamente desde os
anos 80. >

Fale com:
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Text Box
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