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Crescimento necessário
Novo presidente do CNE defende a..expansão..do ensino superior

e alerta para os riscos existentes..no sistema de cotas

professor Roberto Cláudio Frota Bezer-
ra, novo presidente do Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE), declarou que a
expansão do ensino superior é uma das

exigências do Plano Nacional de Educação (PNE), que
projeta uma meta que corresponde a uma oferta de
aproximadamente 7 milhões de matrículas nesse nível
de ensino em 2010. Diante dessa perspectiva, segundo
o professor, não se deve barrar o crescimento do setor,
impedindo a abertura de novos cursos, mas deve-se
proceder a uma análise mais aprofundada do processo
de expansão, acompanhada de estudos sobre a evolu-
ção demográfica, a renda das famílias, bem como sobre
as áreas que devem dar suporte ao crescimento do país.
Bezerra se manifestou contra a proposta da Ordem dos

Advogados do Brasil - Seção São Paulo, que pretende
participar da decisão relacionada à abertura de novos
cursos de Direito. Sobre o sistema de cotas, alertou que
não pode ser adotado de forma isolada, sem uma arti-
culação com outras iniciativas. "É bom lembrar que não
basta garantir o acesso do jovem excluído ao sistema de
ensino superior, mas também a sua permanência e a
conclusão do seu curso em tempo normal." Engenhei-
ro agrônomo, formado pela Universidade Federal do
Ceará, mestre em Estatística pela Universidade de São
Paulo e reitor da Universidade Federal do Ceará em dois
mandatos, Bezerra integra o Conselho Nacional de Edu-
cação desde 1998, no qual já ocupou em dois períodos
a presidência da Câmara de Educação Superior. Nesta
entrevista à Ensino Superior, ele também apontou os
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principais desafios existentes para o ensino no país:
alta percentagem de analfabetos, baixa escolaridade
média da população e educação básica pública de
qualidade sofrível.

Quais são os principais desafios a serem enfrentados

pelo Conselho Nacional de Educação nos próximos anos?

Os desafios serão conseqüência do momento
vivenciado pela educação nacional e pela agenda go-
vernamental. Temos uma alta percentagem de analfa-
betos, uma baixa escolaridade média de nossa popula-
ção, uma educação básica pública de qualidade sofrí-
vel, uma expansão assimétrica da educação superior por
área de conhecimento e por região, acompanhada de
uma forte exclusão social, e ainda problemas a serem
equacionados no financiamento da educação como um
todo. A agenda governamental
aponta para três eixos na área
educacional: reforma do ensino
superior, criação do Fundo Na-
cional de Educação Básica e Al-
fabetização da população como
estratégia de inclusão social. To-
dos esses eixos conduzem a um
conjunto de leis, decretos, pare-
ceres e resoluções que vão exigir
do CNE uma participação ativa
e mais incisiva quer como instân-
cia estratégica, fazendo a ponte entre sociedade e go-
verno, quer como instância normativa e de assessoria
ao ministro de Estado da Educação.

Quais foram os principais avanços obtidos recentemente?

O CNE foi um ator muito presente e atuante no
período pós-LDB, colaborando de forma intensa
com transformações que aconteceram no panora-
ma da educação nacional, contribuindo para a im-
plantação da nova estrutura de educação então ins-
tituída. Na educação básica destacam-se as diretri-
zes curriculares nacionais, envolvendo educação in-
fantil, educação fundamental, ensino médio, educa-
ção de jovens e adultos, formação de professores na
modalidade normal em nível médio, educação pro-
fissional de nível técnico e educação indígena. Na
educação superior, tivemos a colaboração do CNE na
criação do sistema de avaliação, na vinculação do sis-
tema de credenciamento e avaliação, na diversifica-
ção da estrutura de oferta de cursos - seqüenciais,
tecnológicos e de especialização -, nas diretrizes
curriculares por cursos de graduação e nos novos
formatos institucionais, como, por exemplo, os Cen-

tros Universitários. Além disso, o CNE contribuiu de
maneira convergente na elaboração do Plano Nacio-
nal de Educação.

Quais são as maiores deficiências no ensino superior

brasileiro que precisam ser vencidas a curto, médio e lon-

go prazos?
Destacaria o financiamento irregular e insuficiente

no ensino superior público; a expansão assimétrica em
termos regionais e por áreas de conhecimento; a
monitoração da qualidade, que precisa ser melhorada,
apresentando regras mais bem definidas de transição
nos processos avaliativos envolvidos; a atual capacida-
de instalada no governo para garantir a atividade de
regulação e supervisão; e a incapacidade do sistema de
garantir maior inclusão social. A superação dessas defi-

ciências passa por definições claras do marco legal de
regulação do sistema e por esforços conjuntos — gover-
no e sociedade - para o financiamento da educação su-
perior, garantindo uma política maior de expansão com
qualidade e inclusão social.

Como o senhor vê a questão da abertura de novos cur-

sos de graduação no país? Existem áreas em que há exces-

so? Na outra ponta, existem áreas nas quais não se deve

barrar o crescimento?

A expansão do ensino superior é uma das exigên-
cias do Plano Nacional de Educação [PNE], que proje-
ta uma meta que corresponde a uma oferta de aproxi-
madamente 7 milhões de matrículas nesse nível de en-
sino em 2010. Entretanto, como a expansão concentra-
se no setor privado, esta evoluiu ao sabor do mercado,
havendo oferta de vagas onde havia maior demanda e
conseqüentemente provocando concentrações em al-
gumas áreas de conhecimento e em regiões onde as fa-
mílias apresentavam maior capacidade de pagamento.
Acredito que, em vez de se barrar o crescimento, deve-
se proceder a uma análise mais aprofundada do pro-
cesso de expansão, acompanhada de estudos pros-
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pectivos sobre a evolução demográfica, a renda das fa-
mílias, a dimensão da conclusão do ensino médio, bem
como sobre áreas que devem dar suporte ao crescimento
do país, sem perder de vista políticas de inclusão social.
Entendo que essas foram as possíveis motivações das
recentes portarias do ministro Tarso Genro, suspenden-
do por seis meses o Protocolo do MEC e do CNE e pro-
pondo modificações nos processos e nos papéis envol-
vidos na autorização de cursos e na abertura de novas
instituições de ensino superior.

O senhor vê sentido na proposta da OAB de ter uma
participação decisiva em relação à abertura de novos cur-
sos de Direito?

Vejo como positivos o diálogo e a integração en-
tre o sistema de formação de educação superior e as
organizações que têm responsabilidades de fiscaliza-
ção do exercício profissional. Discordo, porém, que
essas entidades tenham papel decisivo nos processos
de autorização e reconhecimento de cursos, que de-
vem ser de responsabilidade do MEC com suas ins-
tâncias de avaliação e supervisão do ensino superior
e com a assessoria do CNE. A dinâmica envolvida na
apropriação e transmissão de novos conhecimentos

e na aplicação destes na sociedade não pode prescin-
dir de um diálogo constante entre sistema de forma-
ção e sistema de fiscalização profissional, mas cada
um no seu papel, com responsabilidades outorgadas
pela própria sociedade por meio do ordenamento le-
gal do Estado brasileiro.

Como o senhor analisa a participação do setor priva-
do no ensino superior no país? Quais os pontos a serem
corrigidos na atuação das escolas particulares?

Vejo de forma positiva, principalmente, pelo fato des-
se setor ter garantido boa parte da expansão preconiza-
da pelo PNE. No entanto, várias correções de rumo de-
vem ser levadas em consideração. O setor privado por
ter sua receita concentrada na contribuição do aluno, ex-

pandiu-se nas áreas e nas regiões onde existiam deman-
da, capacidade de pagamento e, em algumas situações,
em áreas de conhecimento que exigiam baixos investi-
mentos em infra-estrutura. O maior envolvimento com
a comunidade em programas de extensão é um sinal po-
sitivo que vem sendo apresentado pelo setor privado. No
meu entendimento, o setor deveria investir com intensi-
dade no esforço da melhoria da educação básica, contri-
buindo com determinação na formação de professores,
especialmente na área de ciências, na qual existem déficits
preocupantes na maioria das regiões do país.

Como está a questão da pesquisa e extensão no país? Está
bem encaminhada? Há necessidade de mudanças de rumo?

A pesquisa no país vem apresentando resultados
positivos. O Brasil, tanto em número de artigos publi-
cados como em número de citações de artigos de seus
pesquisadores, vem se destacando como um dos países
que apresentam maiores taxas de crescimento. Hoje, te-
mos em toda a América Latina a liderança tanto em
quantidade como em qualidade da produção científi-
ca. O programa de pós-graduação brasileiro, tão bem
avaliado e acompanhado pela Capes, forma atualmen-
te 7 mil doutores por ano, devendo até o final do atual

governo chegar à cifra
anual de 10 mil dou-
tores. Para expandir a
pesquisa, necessita-se
do aumento do núme-
ro de bolsas, do fo-
mento continuado do
CNPq, do Capes, da
Finep e de Fundações
Estaduais de Apoio
[ tipo Fapesp] apontan-
do para o crescimento

da base de financiamento e desconcentração da pes-
quisa em termos regionais. As IES privadas devem dar
apoio às atividades de pesquisa, começando por seus
jovens doutores e estudar mecanismos de financiamen-
to, em conjunto com o governo, para a consolidação da
pesquisa em suas universidades. A extensão passou de
uma atividade complementar - no sentido de que
correspondia a tudo aquilo que não era pesquisa e não
era ensino - para uma atividade mais claramente defi-
nida, envolvendo prestação de serviços nas áreas de saú-
de, jurídica e tecnológica, educação continuada, além
de atividades culturais em geral. Um projeto de exten-
são de abrangência nacional e com envolvimento do
setor privado foi o Alfabetização Solidária. Um bom en-
caminhamento para a consolidação da extensão está no
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PNE na forma de um Programa de Desenvolvimento
da Extensão Universitária. Ademais, o setor privado de-
veria ver a extensão como um instrumento de
envolvimento das IES com a comunidade existente em
sua área de abrangência.

Em relação ao financiamento estudantil e à inadim-

plência nas escolas, o senhor acredita que existem saídas para
amenizar esses problemas?

Acredito que o financia-
mento estudantil tem que ser
mai bem estudado com base
nas experiências bem-suce-
didas existentes em outros
países e com a perspectiva de
expansão do sistema de cré-
dito estudantil, envolvendo
recursos públicos e também
privados. A inadimplência
poderia ser diminuída, talvez, por um melhor e mais
abrangente sistema de financiamento estudantil. Entre-
tanto, o problema deve ser atacado na raiz, com mais
vagas para o setor público e redução de custos sem redu-
ção da qualidade.

É possível estabelecer algum tipo de comparação em

relação aos meios de financiamento das escolas superio-

res no Brasil com os sistemas existentes nos Estados Uni-

dos ou na Europa?
No Brasil, o financiamento para as escolas públicas

é quase que na sua totalidade oriundo de fontes gover-
namentais, já as IES privadas têm praticamente garan-
tido o seu financiamento por meio da contribuição dos
estudantes, com o Fies em dimensão bastante reduzi-
da, constituindo-se numa fonte marginal de financia-
mento. Nos EUA, o estudante paga parte dos custos do
ensino. O financiamento do ensino superior daquele
país é composto basicamente de três grandes fontes:
mensalidades; fundos governamentais; e recursos oriun-
dos de fundos privados, doações e venda de serviços.
Nas instituições públicas, essas fontes correspondem a
aproximadamente 20%, 50% e 30%, respectivamente,
já nas instituições privadas esses percentuais
correspondem, respectivamente, a 45%, 15% e 40%. Na
Alemanha, na França, em Portugal e na Espanha não
existe contribuição estudantil ou, quando existe, é de
nível insignificante. Apenas a Inglaterra recebe recur-
sos mais substantivos de mensalidades estudantis.

Como o senhor vê o sistema de cotas?

Como uma estratégia válida dentro de uma políti-

ca maior de inclusão social. Entretanto, tenho uma pos-
tura crítica quando essa estratégia é colocada de forma
isolada, não existindo articulação com outras iniciati-
vas. É bom lembrar que não basta garantir o acesso do
jovem excluído ao sistema de ensino superior, mas tam-
bém a sua permanência e a conclusão do seu curso em
tempo normal. O governo demonstra sensibilidade
política e responsabilidade social, quando envia ao con-

gresso, para receber acréscimos e melhorias, as duas
propostas de cotas, uma voltada para escolas públicas e
outra voltada para IES privadas, todas elas como ins-
trumentos de inclusão social.

Na sua opinião, que iniciativas garantiriam o sucesso
da política de cotas?

Iniciativas voltadas para a melhoria do ensino bási-
co público e programas de financiamento acoplados ao
sistema de cotas são fundamentais para garantir o su-
cesso da inclusão social. A melhoria da escola básica
pública passa obrigatoriamente por um esforço nacio-
nal na formação de professores, tanto em cursos de gra-
duação como em educação continuada, na melhoria das
condições de trabalho e de renda desses professores e
no resgate do reconhecimento da importância do tra-
balho docente pela sociedade.

E no caso das instituições particulares?

No caso do setor privado, propostas de renúncia
fiscal em troca de parte das vagas ofertadas para ocu-
pação como cotas poderiam ser a base do financia-
mento institucional, obviamente com variações con-
forme a situação da IES [filantrópica, sem fins lucrati-
vos e com fins lucrativos]. Os estudantes das cotas, seja
de IES públicas ou privadas, deveriam fazer jus a uma
bolsa para garantir a sua permanência e a sua conclu-
são no tempo normal. Não consigo ver sucesso em
políticas de inclusão social no Brasil se não houver um
esforço governamental e da parte da sociedade que já
está incluída para a superação das desigualdades do
nosso país. •
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