
Responsabilidade 
de quê? 
Projeto que transfere a gestão do ensino superior para o Ministério da 
Ciência e Tecnologia, em discussão no Senado, traz à tona o debate 
sobre um novo modelo de educação para o país 
por Priscilla Leite 

da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 
abre uma discussão que vai além das respon-
sabilidades pela administração do setor e in-
clui o debate sobre um novo modelo de edu-
cação para o país. Idéia antiga do senador 
Cristovam Buarque (PDT-DF), o projeto de 
lei 518/2009, já avalizado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia do Senado, passa agora 
pelas comissões de Educação e de Constitui-
ção e Justiça da casa, e, se aprovado, vai dire-
to para análise na Câmara. 

O objetivo de Cristovam com a mudan-
ça é fazer com que o Ministério da Edu-
cação (MEC) concentre suas atenções na 
educação básica. Segundo ele, a pasta não 
se ocupa dos desafios da educação infantil 
e ensinos fundamental e médio como deve-
ria, dedicando tempo e recursos demais às 
demandas das universidades. Para o sena-
dor, escolas e instituições de ensino supe-
rior sairiam ganhando com a mudança. "A 
educação de base precisa se tornar preocu-
pação nacional", defende Cristovam. 

O senador considera que a mudança pos-
sibilitaria uma melhor integração das insti-
tuições de ensino superior a um projeto de 
desenvolvimento científico e de inovação 
do país. "Ganharíamos também criando um 
sistema nacional de conhecimento", diz. 

Em audiência na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado, o ministro Aloizio 

Mercadante, do MCTI, se mostrou favo-
rável à discussão do tema. Segundo ele, o 
país precisa estar aberto para buscar novos 
caminhos para a educação, ciência e tec-
nologia e também em relação ao modelo 
institucional adotado. A pasta, no entanto, 
prefere não se manifestar antes de um posi-
cionamento oficial do governo. 

Sem acordo 
Enquanto isso, no Ministério da Educa-

ção, a proposta do senador sofre rejeição, 
já que as atribuições dos ensinos superior 
e básico são vistas como complementares. 
De acordo com Luiz Cláudio Costa, secretá-
rio de Educação Superior do MEC, o Brasil 
deve manter uma visão "sistêmica" da edu-
cação, que considere o impacto de todas as 
fases entre si. 

O secretário ataca ainda o argumento da 
disputa pelos recursos entre as fases. "Nu-
mericamente o avanço de investimentos na 
educação superior em percentual do PIB 
continuou o mesmo nos últimos anos. O au-
mento de recursos de 1% do PIB foi feito so-
mente para a educação básica. Não há com-
petição nisso", garante. Os dados do MEC 
mostram que, em 2005, o governo investia 
3,9% do PIB em educação e, em 2010, che-
gou a 5%. O ensino superior fica com 0,7% 
do PIB, o que significa um orçamento de R$ 
25,4 bilhões em 2011. 

Embora defenda uma melhor articulação 
das ações de ambos os ministérios, Paulo Ba-

ni tramitação no Senado, a pro-
posta que transfere a gestão do 
ensino superior para o Ministério 
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Funções distribuídas 
A mesma opinião, porém, não é compar-

tilhada por quem dirige instituições privadas. 
"Hoje, quem normatiza também supervisiona. 
Regulação e avaliação acabam se confundindo 
e isso está errado. O ideal é ter uma entidade 
que regule e outra que avalie", comenta Wil-
son Matos, reitor do Centro Universitário de 
Maringá (Cesumar). Ele acredita que com a 
mudança, o MEC poderia continuar avalian-
do e o MCTI passaria a regular e normatizar 
a atividade do ensino superior. 

O acúmulo de funções no MEC também 
é considerado prejudicial para o ensino 
superior, segundo Valdir Lanza, diretor da 
União Brasileira Educacional (UniBR). 

"Não é produtivo, faz com que os pro-
cessos fiquem morosos e atrasem o desen-
volvimento do país", critica. Para Lanza, a 
mudança de gestão do ensino superior para 
o Ministério de Ciência e Tecnologia pode 
ser boa, mas ainda não é o ideal. Ele defende 
a criação de um ministério que cuide exclu-
sivamente do setor. "A questão não é trocar a 
educação superior de prédio na Esplanada, 
mas atender a sociedade melhor no que ela 
mais precisa". O gestor considera que o en-
sino superior vai além da ciência e tecnolo-
gia, especialmente no Brasil, onde ainda há 
carência na formação de jovens. "As neces-
sidades da população são distintas de acordo 
com a região. Mas as regras exigidas das ins-
tituições ainda são as mesmas", observa. 

O tema é tão controverso que, mesmo em 
países que já adotaram a medida, não há de-
finição sobre a melhor estratégia. 

Em Portugal, a estrutura administrativa 
da educação superior já mudou de endereço 

Aposta pontual 
O modelo de fusão entre 
administrações de desenvolvimento 
científico e tecnológico e educacional 
é uma realidade experimentada pela 
Universidade Estadual do Rio Grande 
do Sul (Uergs), que há dois anos 
está ligada à Secretaria de Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul. De 
acordo com Fernando Guaragna, reitor 
da Uergs, a Secretaria de Educação 
não tinha condições de "incorporar" 
a universidade. "Atender ao ensino 
superior não fazia parte da cultura 
daquela secretaria. Especialmente 
porque a maioria de nossos cursos 
eram tecnológicos", conta Guaragna. 
Na opinião do reitor, no entanto, 
pode acontecer de os cursos de 
licenciaturas e pedagogia acabarem 
prejudicados pela falta de experiência 
com o tema dos gestores ligados ao 
desenvolvimento tecnológico. Ainda 
assim, ele ressalta que a mudança de 
administração foi positiva para a Uergs. 
No caso da adoção dessa política no 
âmbito nacional, o reitor ressalta a 
necessidade de preparar previamente 
a estrutura do novo ministério. 

algumas vezes. Em 2002, essa etapa passou à 
tutela do órgão de desenvolvimento científi-
co e tecnológico do país, que ganhou o nome 
de Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior, sob o mesmo argumento usado 
por Cristovam Buarque: o de que a educação 
superior ofuscava o ensino básico. 

Este ano, a responsabilidade pelo ensino 
superior voltou ao Ministério da Educação, 
que passou a cuidar também do desenvolvi-
mento científico. O atual governo defende, 
além da redução no número de ministérios, 
aliar educação superior e ciência para a for-
mação dos jovens portugueses. 

rone, vice-presidente da Câmara de Educação 
Superior do CNE, acredita que, sem a defini-
ção de estratégias claras, a proposta seria inó-
cua. "Não há garantias de mudanças nas polí-
ticas públicas para a educação básica somente 
com essa transferência de responsabilidades. 
Além disso, a conexão entre os diferentes ní-
veis educacionais é mais frutífera quando isso 
está articulado em um só lugar", avalia. O con-
selheiro acredita que a regulação do ensino 
superior também ficaria prejudicada, já que o 
MCTI não tem experiência no assunto. 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 158, p. 16-17, nov. 2011.




