
Afinal, qual é a missão do MEC? 
Carlos Costa 
 
“Garantir uma educação de qualidade para todos e não gerar normas e criar leis, muitas delas 
ilegais e inconstitucionais”, diz a especialista em Direito Educacional Nina Ranieri   
 
Procuradora da Universidade de São Paulo, Nina Beatriz Stocco Ranieri acabou se interessando 
pelo Direito ligado à educação, tema de sua pesquisa de mestrado e da tese de doutorado. Esse é 
um dos motivos pelos quais hoje chefia o gabinete da Secretaria da Ciência, Tecnologia, 
Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado de São Paulo – órgão a que estão vinculadas as 
três universidades estaduais. Conselheira da Ordem dos Advogados, seccional São Paulo, e autora 
de Autonomia Universitária e Educação Superior, Direito e Estado (publicados pela Edusp), Nina 
Ranieri recebeu a reportagem da Ensino Superior para falar sobre sua especialidade: ensino 
superior, autonomia universitária e legislação. A seguir, alguns momentos da conversa. 
 
Ensino Superior - Que vinculação as universidades estaduais mantêm com a Secretaria da Ciência, 
Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo? O aporte de verbas? 
 
Nina Ranieri - Absolutamente, a verba sai da Secretaria da Fazenda. Elas estão vinculadas em 
razão da Ciência e Tecnologia e, no Estado de São Paulo, isso é feito nas universidades públicas e 
nos institutos de pesquisa. 
 
Ensino Superior - Não há vínculo com a Secretaria da Educação? 
 
Ranieri - Não. A autonomia das universidades é total, mas, no organograma do Estado, precisam 
estar alocadas em uma secretaria, então, estão na pasta da Ciência e Tecnologia. 
 
Ensino Superior - E seu trabalho aqui? 
 
Ranieri - Chefio o gabinete, com grande atividade administrativa, pois a secretaria cuida de 
ciência e tecnologia, de desenvolvimento econômico e de turismo. São várias faces do 
desenvolvimento. De um lado a inovação, do outro lado a aplicação, o turismo, e cuido da 
administração das três áreas. Minha especialização em Direito Educacional tem a ver, pois 
trabalho diretamente no projeto de expansão de vagas das universidades públicas. 
 
Ensino Superior - Como anda esse projeto? 
 
Ranieri - O sistema de educação superior pública no Estado de São Paulo compreende as três 
universidades, USP, Unesp e Unicamp; o Centro Paula Souza, com 102 escolas técnicas 
espalhadas por 85 cidades do interior, e 14 faculdades de tecnologia, além de três faculdades 
isoladas, as de Medicina de Marília e Rio Preto, e a Faculdade de Engenharia Química, em Lorena. 
Há projetos de expansão em praticamente todas as áreas. O governador Alckmin tem dado forte 
impulso à formação técnica: a proposta é dobrar o número de faculdades tecnológicas. As três 
universidades também têm projetos de expansão. A percepção é de que a escola pública paulista 
atende a um percentual baixo de alunos entre 18 e 24 anos, talvez um quarto. E o governo se 
preocupa com isso, sobretudo porque nos próximos dez anos triplicará a demanda, como 
resultado da melhoria do atendimento e da oferta no ensino fundamental e médio. Ou seja, mais 
candidatos se apresentarão para o ingresso no ensino superior. E embora o governo do Estado 
não se comprometa a garantir ensino superior para todos, deve ao menos buscar um número 
razoável. E o número de  IESs federais é baixo aqui no Estado, há apenas a Federal de São 
Carlos, a Escola Paulista de Medicina e o ITA. 
 
Ensino Superior - Sim, pouco se comparado às IESs federais de Minas ou do Rio Grande do Sul. 
 



Ranieri - Sem dúvida. Conscientes dessa situação, o Conselho de Reitores das três universidades 
estaduais propôs um projeto de expansão usando novas normas que a LDB permite, como 
educação a distância, cursos seqüenciais, além de um programa de ampliação, apresentado ao 
governo do Estado. A Unesp criou cerca de dez novos campi, oferecendo grande número de 
cursos. A USP implanta um campus novo na zona leste da capital, no padrão cidade universitária: 
todos os professores deverão ter, no mínimo, o título de doutor. Esse campus terá forte 
concentração na área de Humanidades e formação de professores, porque esse é um 
compromisso... A Unicamp expandiu vagas em cursos já existentes e criou alguns cursos novos. 
 
Ensino Superior - O prof. Carlos Guilherme Mota se queixou, na entrevista do mês passado, que a 
universidade perdeu a autonomia, pela interferência abusiva da Capes e dos órgãos do MEC.  
 
Ranieri - Olha, vou distinguir duas esferas: uma, a das universidades estaduais, que não estão 
submetidas ao MEC, mas ao Conselho Estadual de Educação. Então, no âmbito de São Paulo, as 
universidades não perderam a autonomia, pelo contrário, cada vez a têm exercido mais: cada 
uma se organiza como quer. Agora, se um professor quer verbas do governo federal, vai ter de se 
submeter às regras do governo federal. Isso não tem nada a ver com autonomia, é problema do 
pesquisador. Autonomia é autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial. E qualquer universidade pode exercer seu arbítrio. O grau de autonomia é tão alto 
que a USP apenas informa à Secretaria da Fazenda o que ela fez, sem passar pelo sistema da 
administração direta de pedir licença para a Secretaria da Fazenda para gastar. Um grau de 
autonomia altíssimo, que as federais não têm. As federais não têm orçamento próprio, dependem 
do MEC para tudo, aí concordo que a autonomia delas nunca foi exercida. A não ser na área 
acadêmica, mas sofrendo restrições da parte financeira. Não conheço o dia-a-dia das particulares, 
mas entendo que se não dependem do MEC e do governo para seu orçamento, não precisam se 
sujeitar a tantas normas... 
 
Ensino Superior - Há a ameaça constante de serem descredenciadas, a Capes e seus 
avaliadores... 
 
Ranieri - Isso na pós-graduação, mas em razão de avaliação. Todo o sistema legal referido à 
educação superior está baseado em dois pilares: de um lado a autonomia e do outro o controle. E 
aí temos de distinguir o sistema federal e as instituições privadas, de um lado, e as instituições 
estaduais, de outro. No Estado de São Paulo, as três universidades fazem sua auto-avaliação, pois 
o Conselho Estadual de Educação entende que elas atingiram um grau de maturidade e devem 
fazer sua própria avaliação. O MEC optou por um outro sistema e, convenhamos, o MEC tem uma 
facilidade impressionante de criar leis e normas. 
 
Ensino Superior - De onde vem isso? Essa sanha por criar normas, por parte do MEC? 
 
Ranieri - Da própria LDB. Antes dela, já havia essa tendência de enfeitar, criar normas e regras, 
decretos, instruções normativas, esse cipoal todo, um verdadeiro terreno pantanoso. 
 
Ensino Superior - Tem a ver com a tendência do Estado de deixar suas digitais em tudo? 
 
Ranieri - A universidade exerce forte atração sobre o poder, desde que foi criada no século XIII. 
Em Paris, uma corporação de professores se juntou com a finalidade de dar aulas; em Bolonha, 
alunos se reuniram, contrataram e pagavam os mestres. Já em Coimbra a universidade foi criada 
pelo rei. Três modelos diferentes, mas desde o início o poder constituído percebeu a força dessas 
instituições. Como todas as corporações de ofício, elas se autoprotegiam, se solidificando ao longo 
do período. Era a novidade de gente se dedicando à função intelectual, pensando e inovando, 
fazendo ciência, e os dirigentes perceberam isso. Além do fato de que as universidades formavam 
os quadros necessários à manutenção do poder, fosse na Igreja, fosse no Estado. Tanto que o 
Estado e a Igreja subvencionavam, davam o local para as escolas se instalarem. As cidades 
também perceberam o prestígio que as universidades traziam, alunos que vinham de fora, 



movimentando a economia local. Enfim, desde cedo se percebeu que o ensino superior gera 
poder. 
Ensino Superior - Embora o modelo de universidade que temos hoje, voltada à pesquisa e 
inovação, seja baseado na reforma feita por Humboldt, em Berlim, no século XIX...  
 
Ranieri - Não importa o modelo, o fato é que o Estado quer interferir e controlar, pois tem 
interesse. Seja no poder da universidade, seja o interesse na formação de quadros para o 
desenvolvimento. O fato é que a educação superior, desde que apareceu, sofre algum tipo de 
controle. E a idéia de autonomia nasce com isso: as universidades não queriam ser controladas: 
aqui, mandamos nós. No Brasil não foi diferente. Até o século XIX não tivemos ensino superior e, 
quando D. João VI vem e abre cursos superiores, Direito, Belas Artes, Medicina, cria escolas 
isoladas em São Paulo, Olinda, Salvador, não uma universidade. Isso só acontece em 1916, com a 
criação da Universidade do Rio de Janeiro, depois do Brasil, por uma necessidade: queriam dar 
um título honoris causa ao rei da Bélgica, que vinha de visita ao país, e não havia uma 
universidade para conceder semelhante título. 
 
Ensino Superior - Esse padrão centralizador vem de onde? 
 
Ranieri - Houve alguns períodos de autonomia maior, logo após a República, mas o nosso padrão 
é de centralizar no governo federal o controle do ensino superior, público e privado. Com o 
federalismo mais forte da Constituição de 1946, foi possível algum matiz, como a consolidação da 
USP, criada nos anos 30. São Paulo, felizmente, manteve boas universidades estaduais. A Bahia, 
por exemplo, tem universidades estaduais que exercem um papel importantíssimo, pois são pólos 
de desenvolvimento nas cidades onde estão. Cada Estado criou as IESs estaduais voltadas para 
suas necessidades. As do Paraná, por exemplo, têm outra configuração, e são numerosas, salvo 
engano, cinco. Com exceção dessas estaduais, todas as demais estão sob o controle do MEC, o 
que leva a concluir que controlar o ensino superior é atividade altamente valorizada pelo governo 
federal. Isso se nota em qualquer análise. A minha é feita pelo viés da legislação, do volume de 
portarias, medidas provisórias, muitas ilegais e inconstitucionais – diria até que na maioria das 
vezes. 
 
Ensino Superior - Como isso se manifesta? 
 
Ranieri - Estou me referindo à amplitude das normas editadas pelo MEC: vai muito além do que a 
lei lhe concedeu. O MEC exorbita das suas funções e é isso que dá ensejo ao “entra com ação”, 
“obtém liminar”, esse jogo que não ajuda ninguém, só cria táticas defensivas por parte das 
universidades e prejuízos para o resultado final, que seria garantir uma educação de qualidade 
para todos. E esse objetivo não é alcançado pelas táticas que têm sido usadas até agora. 
 
Ensino Superior - A senhora poderia citar algum caso em que o MEC extrapolou? 
 
Ranieri - Por exemplo, a LDB diz que a educação superior será oferecida por instituições com 
diferentes graus de abrangência e especialização. A LDB só diz isso. Aí vem um decreto e diz: os 
graus de abrangência e especialização são: universidade faculdade, faculdade isolada, centro 
universitário, instituto de ensino... A lei não disse isso. E o decreto não pode fazer. Um decreto 
não cria direito, quem cria direito é a lei. Então, se a lei não diz, o decreto não pode dizer. Mas o 
que acontece é que, com tal decreto, criou-se um padrão fora do qual o MEC não aceitará, não 
autorizará nenhuma instituição de ensino que tenha um nome que não seja um daqueles citados 
no decreto. Isso é ilegal porque a lei não disse isso. Direito, obrigação de fazer ou de não fazer é 
só a lei quem diz e não uma norma que a qualquer momento pode ser alterada por quem está no 
poder e acha que deve ser assim ou assado. Isso abala a segurança jurídica e a própria 
autonomia das instituições privadas, que podem se constituir – diz a Constituição – sob as formas 
todas que o direito civil permite e não de acordo com as formas que o MEC impõe. A própria 
avaliação para credenciamento, autorização do decreto 2.380, tem inúmeras ilegalidades, pois o 
MEC sempre exorbita da sua função normativa. 



 
Ensino Superior - A senhora diz que a finalidade é proporcionar o ensino com qualidade, não ficar 
criando obstáculos. 
 
Ranieri - Exatamente. Isso é uma forma de exercício de poder. Cria-se uma burocracia, gera-se 
confusão, só o especialista entende...  
 
Ensino Superior - E o que é educação de qualidade? Há como definir um padrão único para 
realidades tão díspares? 
 
Ranieri - Exatamente, quem sabe dizer o que é qualidade? Qual é o padrão, o parâmetro? Uma 
escola no Amazonas deve atender às necessidades da sociedade em que se insere. Qual é a 
necessidade de uma sociedade que vive no trópico, em uma grande reserva ecológica? Essa 
escola deve ser avaliada com o mesmo critério de uma faculdade da cidade de São Paulo? Para 
que sociedade esta se volta? Há uma grande heterogeneidade, e é bom que seja assim. A própria 
formação de professores deve responder à questão: que comunidade ele atenderá? Se for uma 
comunidade indígena, terá de receber formação específica. Se for uma comunidade da periferia de 
São Paulo, será outra formação. Agora, exige-se qualidade de ambos. 
 
Ensino Superior - Mas o MEC parece usar a mesma régua para medir e avaliar um e outro... 
 
Ranieri - É isso mesmo. Para isso, o MEC não deveria centralizar, mas seguir o modelo federativo 
de organização do Estado e dividir. Em um universo amplo como o brasileiro, com tanta diferença 
regional, com a iniciativa privada respondendo por dois terços da educação superior, é complicado 
o MEC adotar uma visão tão estreita.  
 
Ensino Superior - Qual o papel do mercado nisso tudo? 
 
Ranieri - Ele exerce um papel bom e deve continuar exercendo. Os alunos vão procurar uma 
escola de prestígio porque sabem que o seu diploma terá um valor intrínseco que outros não 
terão. No entanto, o mercado não é tudo, o Estado também deve se preocupar, considerando a 
natureza pública da educação, por exemplo, no caso da formação de professores para os demais 
níveis, além da formação de quadros para o próprio governo. Mas deve fazer isso delegando, 
seguindo o modelo federativo. Se o MEC respeitasse a Constituição e a LDB, já seria um grande 
passo. Mas os Estados também incorrem em um grande erro, que é não exercer as suas 
prerrogativas, porque, já que o governo federal faz, e sempre fez, os conselhos estaduais se 
ocupam com outras coisas. Os Estados deveriam se preocupar mais com o seu sistema de ensino 
como um todo, porque o professor que vai dar aula na educação fundamental, na educação 
média, é o professor que será formado pelas escolas públicas e privadas, e, se o Estado não olhar, 
não terá educação de qualidade lá no começo.  
 
Ensino Superior - É uma grande batalha. 
 
Ranieri - Um desafio, porque após a universalização do ensino fundamental, um dos avanços do 
governo Fernando Henrique, agora será a vez da universalização do ensino médio. Mas, pela 
Constituição, não haverá universalização do ensino superior, então haverá uma forte pressão 
dentro de cinco ou dez anos, algumas projeções apontam que a demanda triplicará. E nem a 
escola pública nem a privada terão condições de manter a oferta.   
 
Ensino Superior - Que outros avanços houve nos últimos tempos? 
 
Ranieri - Foram muitos, desde a criação do banco de dados pelo MEC: antes, não tínhamos 
estatísticas do ensino superior, não era possível fazer um estudo sério. Mas, por outro lado, 
permanece esse ranço burocrático pesado. A heterogeneidade e a diversidade das instituições 
também dificulta a atuação do MEC: são 52 universidades públicas federais, das mais diversas, 



desde os pólos de excelência como a Unifesp e várias áreas da UFMG até algumas universidades 
federais capengas... Agora, muita coisa mudou, antes da atual LDB, bastava um deputado 
apresentar um projeto de criação de universidade no Congresso e mandar para o MEC, que era 
obrigado a executar tudo aquilo. Agora, não: tem a exigência de 1/3 de mestres e doutores, quer 
dizer, se não houver massa crítica, não instala. Houve outros avanços, como a atuação do Inep... 
Mas o grande problema do MEC é a falta de atuação dentro de parâmetros jurídicos, está a toda 
hora quebrando os limites da legalidade, tanto em relação às instituições privadas quanto em 
relação às federais e até em relação aos Estados federados. Outro problema é essa idéia de achar 
que o MEC é tutor da universidade. Não é. A universidade tem autonomia constitucional. Não é 
qualquer autonomia. Mas aí também há a quebra da legalidade o tempo todo. Agora, como é que 
as universidades federais vão se voltar contra o pai que lhes dá a mesada? Não dá. Para as 
universidades particulares, que também dependem de autorização e credenciamento, acredito que 
haja uma enorme área para brigar por isso pela via jurídica, do Poder Judiciário. Afinal, com 
autonomia não se brinca. 
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