
ara o crescimento do Brasil de for
ma sustentável não há outra saída: 
é preciso investir na educação asso

ciada à inovação. A aposta é do ex-secretário 
nacional de Desenvolvimento Tecnológico do 
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), Ronaldo Mota, que em março assu
miu a Cátedra Anísio Teixeira no Instituto de 
Educação da Universidade de Londres. Para 
que o país se torne uma grande potência nos 
próximos anos, Mota afirma que é preciso 
implantar uma série de transformações no 
sistema educacional brasileiro, para desburo
cratizar os processos de avaliação e estimular 
as novas possibilidades tecnológicas e de me
todologia de ensino, permitindo formar pes
soas de vocação empreendedora e capazes de 
construir o próprio conhecimento. 

Entre um desembarque e outro, Ronaldo 
Mota conversou com a revista Ensino Supe
rior no aeroporto de Guarulhos - ele vinha 
de Los Angeles, onde participara do conse
lho consultivo de uma empresa de inovação, 
e ia para o Rio Grande do Sul, onde passa
ria o final das férias antes de embarcar para 
Londres. Apesar das cerca de 11 horas de voo 
enfrentadas, simpático e bem disposto, Mota 
não se furtou a responder questões nem tão 
amenas que tangem o universo do ensino 
superior, especialmente em relação às ne
cessidades de formação no Brasil, inovação, 
tecnologia e educação a distância. De acordo 

com ele, o problema do sistema educacional 
brasileiro, sobretudo no ensino superior, é 
um legado histórico que merece maior aten
ção para que a ampliação do acesso venha 
junto com a qualidade da educação. 

Ensino Superior: O que significa 
assumir a cátedra Anísio Teixeira no 
Instituto de Educação de Londres? 
Ronaldo Mota: O próprio nome da cá
tedra é muito especial, porque Anísio Tei
xeira representa um marco na história da 
educação brasileira, e assumir tal posição 
é uma honra e um desafio. O objetivo da 
cátedra, explicitamente, é explorar as co
nexões entre inovação e educação. Curio
samente o professor Anísio fez isso na sua 
época. Talvez os impactos da inovação na 
educação atualmente sejam superiores aos 
daquele tempo, mas foi um mérito dele ter 
percebido essa relação. 

Qual trabalho será desenvolvido por lá? 
Há muito tempo existe um grupo sediado 
na Universidade de Londres que faz um tra
balho sistemático sobre as modalidades de 
inclusão adotadas em diversos países como 
Índia, África do Sul, Reino Unido e Brasil. 
Eles fazem análises comparativas de dife
rentes realidades, utilizando diferentes es
tratégias. No caso do Brasil, somos um país 
complexo, diverso e quase único, e temos • 
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desafios que são diferentes dos de outros 
países. Vamos explorar essas conexões. 

Quais os desafios da educação no Brasil? 
O nosso maior desafio está associado ao fato 
de que ao longo do tempo o Brasil aprendeu 
a fazer coisas muito boas e coisas para mui
tos, só não aprendeu a fazer as duas coisas ao 
mesmo tempo. Quando faz coisas boas, em 
geral, o país se acostumou a fazer isso para 
uma pequena elite, e quando faz em gran
de escala a consequência quase inevitável 
até aqui tem sido a baixa qualidade. O que 
vai definir se o país terá ou não um desen
volvimento sustentável será 
a capacidade de promover 
educação de qualidade com
patível com o mundo onde 
inovação é o tema central, ao 
mesmo tempo que trabalha 
em grande escala. É enfren
tar cara a cara um Brasil que 
é casa-grande e senzala e 
buscar reverter isso. É inad
missível, e talvez este seja o único ponto de 
consenso de todos, que o Brasil tenha apenas 
um pouco mais 3% da sua população cursan
do o ensino superior. Nenhum país do nível 
do Brasil, que compete economicamente co
nosco, possui tal distorção. 

É então um problema histórico que deve 
ser resolvido? 
Por dar muita atenção para a casa-grande, que 
é pequena, e pouco para senzala, o resultado 
líquido é que a educação no Brasil, sobretudo 
a de nível superior, virou um bem associado 
às classes médias e altas. Isso está mudando 
rapidamente, mas precisa mudar com veloci
dade maior ainda, e não pode ser justificativa 
para baixar a qualidade. Quantidade pode sim 
ser associada a qualidade. Pelo contrário, há 
um conjunto de ferramentas que ao serem 
desenvolvidas adequadamente permitem que 
você atinja grandes massas com garantia de 
qualidade mínima. Desde que você incorpore 
adequadamente os instrumentos da inovação. 
Exatamente por isso a inovação na educação 
está ligada à capacidade de desenvolver pro
cessos e novas funcionalidades de produtos já 
existentes que permitam uma ampliação de 

grande escala da educação de qualidade. Nós te
mos um cenário em que a informação será instan
taneamente divulgada, acessível e gratuita para 
todos. Como no MIT [Massachusetts Institute of 
Technology], onde todas as disciplinas também 
estão on-line à disposição de todos, o que não 
tem nada a ver com a formalidade interna, com a 
obtenção de um título pelo MIT 

Mas a democratização do conhecimento 
não esbarra justamente na questão da 
necessidade da titulação? 
O Brasil talvez seja hoje o país mais cartorial 
do mundo. Ou seja, supervalorizamos o diplo-

ma enquanto instrumento legitimador e legíti
mo, e o seu papel representativo, mas o mais 
importante é o conhecimento. Agora nós par
timos para um cenário mundial em que cada 
vez mais as habilidades e os conhecimentos 
terão um valor com relativa independência 
da própria titulação. A LDB contribuiu muito 
para o avanço do sistema de educação superior, 
mas deixou de lado algo que é inaceitável hoje, 
como a separação radical entre as modalidades 
presencial e a distância. Por um lado isso con
tribuiu para o crescimento da EAD no Brasil, 
mas o mundo caminha na direção de uma edu
cação flexível, que incorpore os elementos e os 
predicados de cada uma das modalidades. 

Qual é a função da EAD hoje? 
Um elemento extremamente positivo é o fato 
de que o crescimento da educação a distância 
trouxe como subproduto uma melhoria incrível 
nas ferramentas que a educação presencial uti
liza. Isso é muito bom e significa que, do ponto 
de vista da incorporação de novas tecnologias, 
inclusive na educação presencial, é uma de
corrência da sua utilização e experimentação 
na EAD. O que nós precisamos é ir além. São 
indistinguíveis, por exemplo, um estudante do 
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MIT que participa de uma aula presencial e 
um outro cujo acesso seja on-line no mesmo 
momento e com a garantia das condições de 
interatividade. No Brasil ainda não estamos 
maduros para isso, há pessoas que têm muito 
preconceito. É possível explorar um ganho 
de qualidade enquanto se permite trabalhar 
em escalas maiores, porque o centro do pro
cesso educacional continua sendo a sala de 
aula, só que é uma nova sala de aula, que es
timula, ou mesmo obriga o estudante a estu
dar antes. Explorar o processo autoinstruti-
vo, precedendo o momento da sala de aula, é 
crucial. Não há melhor maneira de preparar 
profissionais num novo cenário centrado na 
educação do que ter uma metodologia edu
cacional que estimula fortemente o apren
der em aprender. Em outras palavras, é algo 
bastante simples: estude antes. 

Mas essa nova forma de aprender 
também atinge o perfil dos professores... 
Sim, isso modifica a forma como o professor 
dá aula e, ao colocar o aluno para estudar 
antes, ao contrário do que se possa imagi
nar, não facilita a vida do professor, e sim 
dificulta. Mas vai dificultar no bom sentido. 
É assim que estão funcionando as melhores 
universidades do mundo, todas as disciplinas 
têm uma página no portal da instituição, que 
é um espaço virtual de comunicação entre 
professores e estudantes e entre os próprios 
estudantes, permitindo a quem tem eventual 
dificuldade testar o nível anterior e recupe
rar o conteúdo no seu próprio espaço e tem
po, enquanto permite a outro estudante de 
desenvoltura mais evoluída avançar. 

Como isso se adequaria ao Brasil? 
Enquanto as novas gerações têm adoração 
pela tecnologia, faz parte da vida deles, os 
nossos nem tão jovens administradores e ge
rentes do sistema educacional ainda têm sim 
muito preconceito. É preciso superar a bar
reira da linguagem tecnológica. Eu diria até 

que, nessa linguagem, o estudante de hoje 
sabe mais do que o professor. Só que isso não 
é desmerecimento, ao contrário, é a partir 
daí que se discute a essência do professor. 
Ser professor não é ter o domínio da lingua
gem, mas do conteúdo e das diversas cone
xões que se pode fazer. Numa reunião com 
representantes do mundo todo de que par
ticipei ficou claro que o Brasil é tido como 
um país de grande potencial inovativo. Se há 
um cenário de futuro para o Brasil se tornar 
um grande país, está diretamente associado 
a responder à pergunta: qual é o suporte que 
os nossos jovens talentosos terão para explo
rar as suas potencialidades, permitindo que 
eles consigam fazer com que suas vocações e 
iniciativas se transformem em realidade? 

Qual a sua opinião em relação à avaliação 
das instituições de ensino superior? 
Eu não saberia detalhar os aspectos da ava
liação, mas numa análise mais geral eu penso 
que ela tem de ser feita com base no produ
to final e muito menos nos processos. Tão 
importante quanto os conteúdos formais 
adquiridos, é estimular as pessoas a apren
derem a trabalhar em equipe, assumir lide
rança, tomar iniciativa, coisas praticamente 
inexistentes de forma explícita nos currí
culos adotados. Nós precisamos repensar a 
educação de modo a trabalhar elementos da 
criatividade, das habilidades e de preparação 
para um novo cenário de inovação. Nós não 
temos hoje de fazer coisas diferentes, pois 
aquele ensino tradicional continua absoluta
mente necessário, embora tenha deixado de 
ser suficiente, então nós precisamos de algo a 
mais. O mundo não ficou mais simples, ficou 
mais difícil e complexo e nós não temos es
colha, temos de enfrentar esse mundo e fazer 
isso de forma competitiva. Só haverá desen
volvimento econômico e social sustentável no 
Brasil se houver uma educação compatível. 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 163, p. 16-19, abr. 2012.




