
POLÍTICA

EM BUSCA
DA UNIÃO
Após desentendimento com as universidades
estaduais paulistas, o secretário de Ensino
Superior diz que quer criar um sistema que integre
as instituições públicas e privadas do Estado

D
esde o dia 1° de janeiro, as
universidades estaduais de
São Paulo estão preocupa-
das. A criação da Secreta-

ria de Ensino Superior do Estado pro-
vocou reações imediatas das univer-
sidades de influência do país - USP,
Unicamp e Unesp. Entre uma rusga e
outra, o secretário de Ensino Supe-
rior, José Aristodemo Pinotti, diz que
na verdade houve "um grande mal-
entendido" e garante que a relação
com as universidades estaduais está
preservada. Entre os desentendimen-

tos estão o não repasse integral do ICMS
e o contingenciamento dos recursos re-
lativos ao exercício de 2007. Médico gi-
necologista ainda em prática, Pinotti se
vale do jargão médico para justificar a
validade do debate. "Não estou incomo-
dado com a discussão, acho que é boa.
Sem discussão você não tem um diag-
nóstico e sem diagnóstico você não tem
um tratamento. Nós precisamos enfiar
o dedo nessas chagas, nessas feridas."
Entre as principais dificuldades do en-
sino superior no Estado, o secretário cita
a dificuldade de acesso por questões fi-
nanceiras. Com um ano de experiência
na secretaria municipal de Educação
Básica de São Paulo, Pinotti oferece
como solução a disponibilização de cur-
sos pré-vestibulares gratuitos e a am-
pliação do sistema de bolsas.

Mas, se as principais universidades
do país não entenderam as intenções do
governador José Serra, as mais de 500
unidades de instituições de Ensino Su-
perior do Estado também podem nutrir
suas dúvidas. Afinal, com que objetivo
foi criada a Secretaria de Ensino Supe-
rior de São Paulo?

Se as estaduais acusaram o golpe pri-
meiro, Pinotti avisa que não é apenas
nelas que pensa ao assumir a cadeira no
prédio da Rua Guaianases, onde antes
funcionava a Secretaria de Turismo. En-
tre as atribuições legais do órgão está a
de propor políticas e diretrizes para o
Ensino Superior "em todos os seus ní-
veis". O objetivo do ex-reitor da Uni-
camp é fazer com que instituições públi-
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cas e privadas sentem juntas à mesa de
proposições. Segundo ele, o que falta é
um sistema de ensino superior integra-
do no Estado, em que a mobilidade dos
alunos seja facilitada e haja integração
com a rede de ensino básico.

A base para o modelo de coopera-
ção seria o processo de Bolonha, inicia-
do pela União Européia com o objeti-
vo de permitir a integração de alunos e
professores dos países associados. Para
o secretário, esta pode ser a fórmula
para permitir "uma linguagem comum"
entre as universidades e combater pro-
blemas como a evasão.

A incógnita ainda está em como
aproveitar a experiência européia.
Para discutir como adaptar o método
ao Brasil, o secretário pretende unir,
em um seminário, especialistas da Itá-
lia, da França e da Espanha com re-
presentantes de instituições privadas
e públicas de São Paulo e da América
Latina. E garante que "ninguém vai
interferir nas instituições".

Mas Pinotti também encontra exem-
plos no Brasil. Na intenção de unir as
instituições em busca de soluções para
os problemas do ensino superior, o se-
cretário vê contribuições possíveis de
ambas as partes. "Eu penso que a in-
tegração no sistema em que conversem
umas com as outras, incluindo as públi-
cas, pode gerar o retorno de qualidade
de algumas privadas."

O caminho contrário também é vá-
lido. Pinotti quer aproveitar a expe-
riência das instituições privadas para
criar um sistema estadual de ensino a
distância gratuito e de qualidade. Ou-
tra parceria possível seria na área dos
cursos pré-vestibulares. O secretário
avalia contratar, por meio de licitação,
cursinhos a serem ministrados nas ins-
talações das escolas públicas de ensi-
no médio. "Uma das idéias é aprovei-
tar as instalações das escolas públicas
e montar um cursinho a distância nes-
sas escolas."

Idéias não faltam. E Pinotti acredita
que a receptividade às propostas será
boa. "Eu não vejo por quê as privadas
não vão querer fazer isso."

É esperar para ver.

"A fase de ouro acabou"
Ensino Superior - Quais são as pro-
postas do governo Serra para o en-
sino superior?

São Paulo tem mais de 500 uni-
dades de ensino superior e não exis-
te sistema de ensino superior no Es-
tado. As unidades respondem a dife-
rentes órgãos. Elas falam muito pou-
co entre si, a mobilidade dos alunos
não é facilitada. Então, a primeira
intenção é criar um sistema estadual
para o ensino superior e para que o
governo possa não só oferecer mais
mobilidade, mais agilidade, orien-
tar as pessoas jovens para o empre-
go e não para o desemprego, como
também procurar integrá-lo com o
ensino básico, que é de uma preca-
riedade teimosa. A universidade
pode e deve ter um papel importan-
te para melhorar as condições do en-
sino básico, de diferentes formas, e
fazer com que haja uma relação do
ensino superior com o processo de
desenvolvimento do Estado. O que
essa Secretaria quer, sem nenhum
tipo de comando, mas usando o pro-
cesso de integração, de diálogo, é
procurar fazer com que isso aconte-
ça mais rapidamente.

Ensino Superior - Como fazer na
prática a integração entre as insti-
tuições públicas e privadas?

Uma das coisas mais modernas de
hoje, que começou na Europa, é o
processo de Bolonha. Não é nada mais
nada menos do que estabelecer uma
linguagem comum entre as universi-
dades que permita a mobilidade de
alunos e até de professores e com isso
oxigenar culturalmente e multilateral-
mente. Na Europa isso está acontecen-
do de uma maneira muito interessan-
te, há reações etc., mas, como os cur-
rículos foram de certa forma coloca-
dos em uma mesma linguagem, o alu-
no pode se transferir de Portugal para

a França ou para outro país da União
Européia. Aqui existe uma enorme di-
ficuldade ainda de mobilidade dos alu-
nos. Um dos maiores problemas é a
incompatibilidade de currículo. E isso
gera problemas sérios, como por
exemplo, a evasão e o não preenchi-
mento de vagas.

Ensino Superior - O senhor fala de
uma homogeneização de currículos?

Não exatamente uma homo-
geinização, não é isso o processo de
Bolonha, mas uma linguagem co-
mum. Cada certificado que as univer-
sidades européias conferem têm no
verso exatamente o que aquilo signi-
fica. Assim, é possível fazer compa-
rações e migrações.

Ensino Superior — O senhor vê uma
facilidade para as instituições públi-
cas e privadas sentarem juntas?

Eu vejo. Eu conversei com as pú-
blicas e elas estão totalmente abertas
para colaborar com a melhor quali-
dade das privadas que quiserem essa
colaboração.

Ensino Superior - E as privadas?
Eu não conversei com as privadas,

mas a minha intuição é que as priva-
das não vão ter nenhuma objeção a
isso. O que está acontecendo com as
privadas é o seguinte: a idade de ouro
acabou. As privadas atenderam a uma
brutal demanda reprimida, cresceram
economicamente, cresceram fisica-
mente, agora o que está acontecendo
é uma grande competição e o que vai
valer é a qualidade. Claro, também o
preço. Mas quem oferecer melhor qua-
lidade com menor preço está ganhan-
do. Então, se houver uma possibilida-
de de as privadas usufruírem das pú-
blicas em função de melhorar a sua
qualidade, eu não vejo por quê as pri-
vadas não vão querer fazer isso. •
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