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O ensino superior brasileiro tem uma vasta tradição de ser restri-
to a poucas pessoas, reiterando e ratificando uma realidade perversa
de distribuição de renda e de oportunidades de crescimento. Além
dos insidiosos efeitos individuais na vida das pessoas que ficavam
alijadas do ensino superior, há efeitos coletivos importantes, como
uma crônica incapacidade de desenvolvimento do país. A expansão
do ensino superior, como parte integrante do sistema nacional de
ciência e tecnologia, é, portanto, tema de grande urgência para qual-
quer governo que se apresente.

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei
n.º 9.394/96 (LDB) -trouxe algumas possibilidades interessantes de
flexibilização do sistema nacional de ensino superior buscando uma
maior flexibilidade - e, conseqüentemente, maior capacidade de
expansão -, bem como uma concomitante avaliação da qualidade.

Nascidos como um dos frutos da LDB, os centros universitá-
rios já se firmaram como alternativa oportuna para contribuir com as
necessidades nacionais em termos de provisão de acesso ao en-
sino superior. Contudo, são ainda alvo de ataques e tentativas de
retrocesso à situação anterior à LDB.

No seu art. 45, a Lei previu que "a educação superior será minis-
trada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com
variados graus de abrangências e especialização". Neste aspecto, a
LDB foi bem mais liberal que a revogada Lei n.0 5.540, de 1968, que
previa apenas três modelos para a organização das instituições de
ensino superior, ou seja: 1) universidade; 2) federação de escolas
ou faculdades integradas; e 3) faculdade isolada. Já no parágrafo 2º
do art. 54, a nova LDB estabeleceu que "atribuições de autonomia
universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem
alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em ava-
liação realizada pelo Poder Público". Essas foram as duas aberturas
que viriam a permitir o surgimento da tipologia do centro universitá-
rio como instituição de ensino superior (IES).

Há os que defendem que Darcy Ribeiro, mentor da LDB, tinha em
mente o modelo norte-americano de educação, com suas grandes

e renomadas universidades, com forte tradição na pesquisa, e os
Community Colleges, instituições que davam formação em nível su-
perior, porém, sem preocupação com pesquisa, mais concentradas
em ensino. O modelo americano também permitia a possibilidade de
que as pessoas obtivessem titulações mais rapidamente. Após dois
anos em um Community College, o estudante já pode receber uma
certificação de nível superior. Desejando, segue sua vida acadêmica
e vai acumulando títulos - undergraduate, graduateeic.

Essa visão encontrou e ainda encontra forte resistência, sobre-
tudo por parte de docentes e associações de docentes das universi-
dades públicas. Saviani (1998, p. 4), por exemplo, afirma que, "em
verdade, os centros universitários são um eufemismo das universi-
dades de ensino, isto é, uma universidade de segunda classe, que
não necessita desenvolver pesquisa, enquanto alternativa buscada
pelo atual governo para viabilizar a expansão, e, por conseqüência,
a 'democratização' da universidade a baixo custo".

Vale argumentar, contudo, que a expansão do ensino superior
é uma tendência mundial, que, "não obstante, é acompanhada por
desigualdades continuadas de acesso entre países e entre regiões".
Outras duas tendências globais são a "diversificação de estruturas
institucionais, programas e formas de estudos e dificuldades finan-
ceiras" (UNESCO, 1995, p. 155). Essa expansão quantitativa, em ní-
vel planetário, é devida a diversos fatores: crescimento demográfico,
avanços significativos na provisão da educação básica, crescimento
econômico e a consciência de que este está bastante relacionado
com o investimento no ensino superior. Há também, por parte dos
demandantes, uma percepção maior da essencial idade da educação
para a competitividade e a empregabilidade. O Brasil, portanto, não
é exceção.

Antes, pelo contrário, os indicadores nacionais revelam uma
situação ainda aquém do desejável. Segundo o Plano Nacional de
Educação (Lei n.º10.172/01), "no conjunto da América Latina, o
Brasil apresenta um dos índices mais baixos de acesso à educação
superior, mesmo quando se leva em consideração o setor privado.
Assim, a porcentagem de matriculados na educação superior brasi-
leira em relação à população de 18 a 24 anos é de menos de 12%,
comparando-se desfavoravelmente com os índices de outros países
do continente."

A primeira meta do Plano Nacional de Educação para o ensi-
no superior é "prover, até o final da década, a oferta de educação
superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos".
Tomando-se em consideração os dados do Censo de 2000, isso
representaria uma matrícula de 7.013.649, ou seja, 80% superior ao
número atual de matrículas.

Pelo exposto, entende-se que estava certo o senador Darcy
Ribeiro, ao conceber um sistema de ensino superior com flexibilida-
de para atender as enormes exigências de crescimento quantitativo.
Essa preocupação, todavia, não estava isolada, e um dos grandes
eixos da LDB é justamente a questão da avaliação de qualidade.

Agora, está diante dos centros universitários a proposta de refor-
ma do ensino superior. No tocante ao status acadêmico, o Quadro 1
apresenta um comparativo entre os requisitos para ser universidade
e as exigências para ser centro universitário, conforme consta na
última versão da proposta.

Hélio Dias da Silva



Comparativo entre universidades e centros universitários na proposta do governo para a educação superior:

Quadro 1

Nos últimos dias, entretanto, o Presidente Lula passou a assinar
vários Decretos, implementando partes do que seria feito via reforma
universitária. Um desses instrumentos, o Decreto n.º 5,786, de 24
de maio de 2006, estabeleceu como requisitos para centro univer-
sitário: um quinto do corpo docente em regime de tempo integral e
um terço do corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou
doutorado. O Decreto manteve a autonomia dos centros universitá-
rios para a criação de cursos em sua sede e concedeu a prerrogativa
de registro de seus diplomas.

Os centros universitários representaram uma alternativa im-
portante de ampliação do sistema de ensino superior brasileiro
e, portanto, devem ser preservados e valorizados. Mais do que
um mero degrau para a universidade, deveriam ser compreendidos
como instituições focadas em oferecer um ensino de qualidade
acima da média.

Contudo, as dificuldades em estabelecer um marco legal para a
educação superior nacional, bem como uma interpretação equivo-
cada na origem da definição legal dos centros universitários, trou-
xeram muitas dúvidas e inquietações para essas instituições e seus
gestores. Manifestou-se, por parte, sobretudo, de alguns segmentos
das universidades públicas, um notório preconceito quanto à figura
dos centros universitários. Esse preconceito, contudo, tem se re-
velado algo isolado, não refletindo o anseio da sociedade, que, ao
contrário, abraçou a idéia dos centros universitários, tendo sido a
responsável pelo seu fantástico crescimento nos últimos anos.

Evidentemente, a preocupação com a qualidade deve estar sem-
pre presente e permear todas as atividades dos centros universitá-
rios. Mas essa preocupação vale para o sistema de ensino superior
como um todo, não podendo e não devendo ser restrita a uma cate-
goria especificamente.
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