
frente da Secretaria de Edu-
cação Superior (Sesu/MEC)
desde maio, o secretário
Ronaldo Mota defende que

sociedade e governo precisam discutir
mais a fundo limitações sobre a entrada
de capital estrangeiro no setor. Seguindo
a linha do ministro da Educação Fernan-
do Haddad, corrobora a possibilidade de
fechamento de cursos por falta de qua-
lidade e vai além: inclui as instituições
públicas no rol de candidatos a terem
seus cursos fechados.

Físico formado pela Universidade de
São Paulo (USP), área onde tem pós-
doutorado, Mota assumiu a pasta após
mais de dois anos dirigindo a Secretaria
de Educação a Distância (Sead). Antes,
foi secretário-executivo do Conselho
Nacional de Educação (CNE) e é pro-
fessor titular da Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM).

O secretário recebeu a reportagem
da Ensino Superior em seu gabinete,
em Brasília, para a entrevista a seguir,
na qual fala sobre as mudanças que
deverão ocorrer na educação presencial
em decorrência da expansão do ensino
a distância, a influência dos conselhos
de profissionais na abertura de novos
cursos e as ações do Ministério para
ampliar o acesso à graduação.
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Ensino Superior - A sua experiência
anterior na Secretaria de Educação a
Distância influenciará de que forma a
sua condução na Sesu?

A educação a distância se aplica a
todos os níveis educacionais, cada qual
com suas características, suas peculia-
ridades, mas é óbvio que o país teve
recentemente um grande crescimento
dessa modalidade na educação superior.

Portanto, acho que seria positivo alguém
na educação superior com uma visão
abrangente da educação a distância.
Certamente, essa contribuição para a ati-
vidade específica é menos importante do
que eu ser, há 30 anos, professor titular
de uma universidade federal. Acho que
isso permite, não digo uma garantia de
acerto, mas ter uma visão do parque da
educação superior brasileira.

Ensino Superior- Quanto à formação de
professores, existe um medo e uma crí-
tica de que o processo a distância não
pode tirar o contato direto do professor
com o formador. Até onde a educação a
distância pode melhorar o processo?

A primeira crítica deve-se ao nome da
modalidade. O fato de chamar educação
a distância leva as pessoas a imaginar
que não há momentos presenciais, mas
obviamente não é nada disso. A própria
legislação impõe que na educação a dis-
tância haja, sim, momentos presenciais,
que são obrigatórios, mas, mais do que
isso, são altamente recomendáveis. As
boas experiências da EAD no país são
aquelas em que, pelo menos nos cursos
de graduação, o estudante é estimulado
a ir uma vez por semana a um pólo de
apoio presencial e é altamente reco-
mendado que vá mais de uma vez por



semana. Eu posso afiançar que é nesses
momentos presenciais, quando bem
executados, quando ocorre uma nova
dinâmica do processo de aprendizagem.
Mais do que isso, a grande contribuição
no Brasil da modalidade a distância é
provocar - e isso é fato — uma modi-
ficação muito importante nos cursos
chamados presenciais, fazendo com que
incorporem novas tecnologias. No Brasil
não há uma dicotomia, ou cada vez há
menos, entre o presencial e o a distância.
Mas caminhamos na direção de uma edu-
cação flexível e, se tudo correr bem, que é
o que mais desejamos, haverá a formação
que incorporará os bons elementos da
educação presencial conjugados com as
boas ferramentas da EAD.

Ensino Superior -Recentemente, a OAB
foi contrária à abertura de 19 novos
cursos, de um total de 20 pedidos
atendidos pelo Ministério. Afinal, qual
o peso da OAB e do CNS e porque só

essas duas entidades são consultadas?
Há previsão de ampliar o processo para
outras entidades?

Na verdade, a maior parte dos solici-
tantes dos cursos de direito não tiveram
seus cursos aprovados. O que fizemos
foi uma nova estrutura normativa que
diz que quando não há uma sintonia
entre a avaliação do Ministério e a da
OAB forma-se um órgão colegiado
chamado Comissão Técnica de Acom-
panhamento e Avaliação (CTAA).
Esse processo é melhor que o anterior
porque despersonaliza o ministro da
decisão binária - sim ou não - e joga
isso para um órgão colegiado. O que
estamos fazendo no momento é me-
lhorar os instrumentos avaliativos. Nós
não concordamos com um instrumento
que, do ponto de vista da avaliação
do Inep, quase que invariavelmente
estava dando 'aprovado'. Como nós
discordamos, suspeitamos que também
não seja um bom processo avaliativo

quando sistematicamente dá contra.
Nós entendemos que os critérios de
qualidade devem ser muito rígidos,
neste ponto temos total concordância
com o objetivo estratégico da OAB,
igualmente do Inep. Certamente nosso
interesse é ter a relação mais positiva
possível. Obviamente, às vezes há con-
flitos de opiniões, o que é natural, mas
o Ministério não abre mão de seu papel
delegado pela Constituição, de ser o
órgão que dá a opinião final. Podemos
e devemos consultar todos os atores da
sociedade, especialmente aqueles que
a legislação nos obriga - a OAB e a
CNS fazemos por gosto, mas fazemos
também por determinação legal.

Ensino Superior- O ministro Fernando
Haddad declarou à Revista Ensino
Superior que 7% dos cursos corriam
risco de serem fechados. A partir dos
primeiros resultados do ciclo completo
do Sinaes, qual é a avaliação atual?
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O ministro referiu-se aos cursos pri-
vados, mas poderia ter se referido aos
públicos. O importante para nós não é
ser público ou privado, mas ser curso
de qualidade aceitável ou inaceitável.
Estamos no meio de um processo.

A avaliação do ministro é impor-
tante, mas é menos importante o
rigor se são 7%, 8% ou 6%. O que
ele quer dizer é que não é correto o
que tem acontecido no país, que sis-
tematicamente o poder público tem
se mostrado incapaz de tomar uma
decisão terminativa sobre cursos que
claramente são inadequados. Isso tem
que acabar, e para acabar não pode ser
de uma forma arbitrária, tem que ser
algo baseado em regras, em leis bem
estabelecidas, em critérios justos,
conhecidos e transparentes. Isso hoje
está no Sinaes, que completou o ciclo
avaliativo de três anos no final do ano

Vamos supor que o corpo docente
não seja adequado. Creio que em seis
meses, no máximo um ano, a instituição
tem que reparar. Se a biblioteca é insufi-
ciente, seis meses é um prazo limite. Vai
depender de cada área. Estabelecidos os
termos de compromisso, se a instituição
não cumpri-lo, certamente não hesita-
remos em tomar as medidas. Poderá
haver, a depender da gravidade da situ-
ação, suspensão do processo seletivo,
impedindo que novas turmas possam
obter o reconhecimento e, no limite, o
descredenciamento do curso.

Ensino Superior - Até o momento a
Reforma Universitária, que prevê a
restrição de 30% da entrada de capital
estrangeiro no país, ainda não foi vota-
da. Isso é uma preocupação?

Tanto é que o Ministério propôs,
através do Executivo, um projeto

passado. Particularmente na área da
saúde, que é uma área especialmente
crítica, o que nós precisamos é es-
tabelecer que não é crível que, por
exemplo, todos os cursos de medicina
do país tenham qualidade boa. Sa-
bemos que a maioria provavelmente
tem, mas se temos uma parte dos
cursos que apresenta fragilidades e
deficiências, é provável que as co-
missões que farão as visitas in loco
aos cursos consigam apontá-las. O
Ministério deverá firmar com essas
instituições um protocolo de compro-
misso, que estabelecerá um conjunto
de metas e cronogramas, que serão de
curto e médio prazos.

Ensino Superior - Médio prazo significa
quanto tempo para o MEC?

de reforma submetido ao Congresso
Nacional que contempla a questão da
limitação da participação de capital
estrangeiro. Curiosamente, naquela
oportunidade poucas pessoas conse-
guiram entender a amplitude da me-
dida. Hoje está mais claro que é uma
medida, no mínimo, muito importante
a ser discutida. O Brasil tem uma vi-
são conceitualmente estabelecida de
que educação é um bem público. Ao
definir isso, nós estamos dizendo que
ela não entra na categoria de merca-
doria comum. Se estivesse, poderia
estar sujeita à Organização Mundial
do Comércio (OMC) e esse tipo de
limitação não poderia ser feita, mas o
governo brasileiro não entende que a
educação seja mercadoria, e sim um
bem público.

Ensino Superior - É possível atingir a
meta do governo de ampliar para 30%
o acesso ao ensino superior sem as
instituições particulares? O ProUni é
suficiente para isso ou teria que ser
conjugado com outras medidas?

Claro que não, tanto é que hoje está
em curso uma forte expansão da edu-
cação superior, contando tanto com o
setor público quanto com o privado. É
inaceitável que o Brasil tenha somente
11% de sua população entre 18 e 24
anos na educação superior - mais que
inaceitável, isso é vergonhoso. É preciso
expandir, ter qualidade, promover a
inclusão social, mas também é preciso
ter visão de territorialidade, tem que
estar presente nas regiões mais remotas
do país. Por isso, muitas vezes o setor
privado ocupou espaço que o setor
público não conseguiu fazê-lo ou não
o quis. No momento, nós temos todo o
interesse de que tanto o setor público
como o setor privado possam ocupar
espaço, cada qual a sua maneira, com
suas particularidades.

Ensino Superior - Existem muitas re-
clamações com relação à demora da
Sesu para responder às instituições de
ensino. Recentemente o atendimento foi
suspenso para "colocar a demanda em
dia". Em quanto tempo será possível
normalizar o atendimento?

É igualmente verdadeiro dizer que
a Sesu tem sido muito elogiada recen-
temente pela agilidade com que tem
atendido às demandas. Nós tínhamos um
sistema muito entupido que para poder
atender adequadamente ao setor precisa-
va - e continuamos precisando - de um
fôlego para que o estoque anterior possa
ser adequadamente tratado. Isso está em
curso e no final de julho retomamos o
atendimento tradicional em novas bases.
Mas nesse período todo não deixamos de
atender de outras formas. Estamos tendo
um fluxo hoje com velocidade muito
superior à que tínhamos no passado. A
burocracia e o tempo justificavam as
críticas, mas todo empenho tem sido
feito e reconhecido pelo setor privado
que pelo menos as intenções têm sido
muito corretas. •
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