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Reforma pela base
5° Fórum Nacional do Ensino Superior Particular expõe

a necessidade de um sistema de educação nacional

m sua quinta edição, o Fórum Nacional:
Ensino Superior Particular Brasileiro
cumpriu mais uma vez a função de, em
três dias de debates, com a participação

ativa de mantenedores, profissionais da área, especia-
listas e representantes oficiais, apontar caminhos para
a contínua melhora da educação de nível superior. No
retorno a suas escolas, os participantes do evento, reali-
zado entre 2 e 4 de outubro, em São Paulo, levaram con-
sigo novas idéias tanto sobre as políticas do setor quan-
to sobre a gestão de escolas. De saída, o ministro
Cristovam Buarque fez uma provocação à platéia - em
viagem ao exterior, ele transmitiu seus cumprimentos
em depoimento gravado: "Não posso perder a chance
de provocar vocês. Durante as palestras, peço que ten-
tem refletir sobre uma preocupação maior, comum a

todos nós: qual deve ser o sistema nacional de educa-
ção superior para o país, como esse sistema vai incor-
porar as instituições federais, as públicas que não são
federais e as particulares?" Foi a primeira fala de um
novo ministro da Educação dirigida ao evento, o que
justifica o tema central proposto para as discussões:
pedagogia das incertezas - competência para adminis-
trar descontinuidades.

"Neste quinto fórum, temos muito o que comemo-
rar. Mas ainda temos muito do que nos lamentar. Ne-
nhum governo, até hoje, procurou aproveitar um pou-
co da nossa vivência e experiência", disse Gabriel Mario
Rodrigues, presidente do Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior
no Estado de São Paulo (Semesp), durante a cerimônia
de abertura. Partindo da proposta recente do Ministé-
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rio da Educação e Cultura (MEC) para uma ampla dis-
cussão sobre a reforma da universidade brasileira, ele
apresentou números que dão um panorama geral do
ensino superior privado e justificam reflexões quan-
to a rumos futuros - investimentos de R$ 15 bilhões
nos últimos dez anos, 1.298 escolas e 8.337 cursos
em todo o país em 2002 e 81% das vagas oferecidas
no mesmo período.

"Não precisamos de leis que venham a regular com-
portamentos éticos da iniciativa privada, mas precisa-
mos estabelecer, nós mesmos, limites à concorrência
predatória, à competição indevida, à indução dos estu-
dantes ao erro, à mitificação das ofertas e a julgamen-
tos equivocados de qualidade", acrescentou. Articulador
de uma aproximação mais sólida com o governo do
Estado, o que já rendeu a participação de estudantes
universitários em programas sociais, Gabriel Mario
Rodrigues teve ao seu lado, na mesa de abertura, o vice-
governador do Estado de São Paulo, Cláudio Lembo, re-
presentando o governador Geraldo Alckmin. "A univer-
sidade pública é cara, todos sabemos disso. A universi-
dade pública é seletiva. Não fosse a iniciativa privada,
não fossem as escolas particulares de ensino, aí, sim, tería-
mos a exclusão social total na educação", avaliou Lembo.

PROPOSTA DO SINAES

Incógnita para a maioria de mantenedores e
gestores, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes) foi tema da primeira palestra do
fórum, apresentada pelo secretário do Ensino Superior
Carlos Roberto Antunes dos Santos. A proposta de um
novo modelo de avaliação, elaborada pela Comissão Es-
pecial de Avaliação da Educação Superior (CEA) e re-
centemente aberta ao público, tem gerado polêmica tan-
to no meio acadêmico quanto na mídia em geral. Para

eliminar falsas expectativas, Santos fez questão de lem-
brar que tudo não passa de uma proposta e que, se de-
pender do governo federal, "nada será imposto de cima
para baixo." O secretário elogiou a cultura de avalia-
ção desenvolvida pela administração federal anterior,
o que, segundo ele, é imprescindível para um setor que
mantém taxas altas de crescimento. Somente em 2002,
segundo números do Censo da Educação 2003 ante-
cipados pelo secretário, foram abertos 14.400 cursos
no país, uma média de seis por dia.

"A comissão trabalhou por quatro meses e apresen-
tou a proposta ao ministro, que liberou o documento
para discussão pela sociedade até meados de outubro.
A comissão avaliará as contribuições e devolverá o do-
cumento ao ministro, que, por sua vez, decidirá qual
será o texto final enviado ao Congresso ou se tudo per-
manecerá como está. Trata-se de uma proposta para dis-

Nos últimos dez anos,
investimentos somaram
R$ 15 bilhões, levando o
total de escolas para 1.298

cussão", destacou. Santos relacionou o controle de qua-
lidade da educação superior à implementação de um
sistema nacional de avaliação. Nesse ponto, a palestra
surpreendeu. Para o secretário, não há hoje um sistema
nacional de avaliação, apenas critérios de aferição de
qualidade do ensino oferecido pelas escolas. "Sistema é
algo muito maior, que prevê uma avaliação da educa-
ção, e hão simplesmente dos cursos. O curso faz parte
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do processo, quando você tem a educação como um
objetivo a ser alcançado, que é a formação do estudan-
te. Hoje temos instrumentos que, ainda por cima, não
conversam entre si", resumiu Santos à reportagem de
Ensino Superior. Bastante questionado pela platéia, que
não escondeu a urgência por esclarecimentos, o secre-
tário esgotou o assunto com informações detalhadas e
atualizadas (leia mais na página 16).

Em seguida, o especialista em fusões e aquisições
Harry G. Fockink conduziu palestra sobre Modelo de
Gestão das Empresas Bem-Sucedidas — As Instituições
de Ensino em Um Ambiente de Alta Competitividade,
citando cinco tópicos de uma estrutura administrati-
va que ele considera necessária para que a escola exer-
cite, continuamente, sua capacidade de mudança. Nes-
se sentido, os gestores devem se manter atentos ao
controle estratégico, à austeridade financeira, à pro-
dutividade operacional, à agressividade comercial e à
vetorialização da gestão.

Um dos debatedores, o Conselheiro da Câmara da
Educação Superior do Conselho Nacional de Educa-
ção/MEC Arthur Roquete de Macedo, acrescentou que
uma instituição de ensino superior é uma empresa e o
aluno, um cliente: "Quem não pensar assim, fracassa."
As escolas, no entanto, não devem ser encaradas como
empresas comuns, mas como empresas com algumas
particularidades, em que não se aplicam, linearmente,
os modelos de sucesso adotados em companhias em ge-
ral. Segundo Macedo, as escolas têm compromissos so-
ciais, éticos e com a formação do estudante, devendo se
preparar para a concorrência externa, prevista para che-
gar no país com forte poder de fogo. Quanto a isso,
Macedo diz acreditar na necessidade de consolidação
do setor, por meio de fusões entre escolas brasileiras.
Por sua vez, a Chanceler do Centro Universitário do
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Triângulo (Unit), Ana Maria Costa de Sousa, pediu aos
mantenedores e gestores presentes que se esforcem para
manter o entusiasmo e a inovação difundidos no
campus, como ingredientes essenciais de um plano de
vôo que, entre outros resultados, garanta ao aluno um
projeto pedagógico apropriado para a sua sobrevivên-
cia no mercado de trabalho.

LEGISLAÇÃO APROPRIADA

Jorge Klor De Alva, presidente da Apollo Inter-
national, empresa que possui uma joint venture, a
Pitágoras Apollo Internacional Ltda., com o Grupo
Pitágoras, com sede em Minas Gerais, abordou A Cai-
xa-preta da Sala de aula - Destruindo Falsos Paradigmas
do Ensino Superior. "Há quatro anos, quando fui con-
vidado por Gabriel Mario Rodrigues para uma apre-
sentação, a educação de nível superior no Brasil se mos-
trava um caminho promissor. Pouca concorrência, eco-
nomia estável e o câmbio com menos oscilação. Na-
quela oportunidade, apresentei o que estávamos fazen-
do na Universidade de Phoenix [ maior instituição par-
ticular dos Estados Unidos, com mais de 160 mil alunos]",
lembrou. Klor De Alva considera essencial a todo gestor
que se pergunte se os estudantes, na saída para o mer-
cado de trabalho, sabem o que deveriam saber, se con-
seguem fazer o que deveriam ser capazes de fazer, se apre-
enderam os valores de sua profissão e se a instituição for-
neceu subsídios para que os recém-formados consigam
avançar na carreira. "Se não conseguimos dar uma res-
posta positiva a cada uma dessas quatro perguntas, en-
tão, provavelmente, não estamos conseguindo realizar o
nosso trabalho."

Uma nova panorâmica do setor, quatro anos após
a' apresentação citada por Klor De Alva, revela
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competitividade e complexidade bem maiores. Para o
executivo, a adequação do ensino privado a esse qua-
dro exigirá uma legislação apropriada para que as es-
colas possam desenvolver seus projetos e um sistema
amplo de financiamento estudantil. Enquanto isso não
acontece, os mantenedores podem se antecipar com um
conjunto de mudanças práticas, prestando atenção ao
que Klor De Alva deu nome de "cinco segredos do ensi-
no superior". São eles:

• Você não precisa ser um pesquisador para ser um
bom professor;

• O professor pode ter um profundo conhecimen-
to de sua área, mas não ensinar bem;

• Professores que não são contratados sob regime
de dedicação permanente podem ensinar tão bem quan-
to os que são;

• Professores sabem menos sobre o processo de apren-
der do que sobre o de ensinar;

• As IES são impedidas de explorar suas potenciali-
dades sem uma legislação apropriada.

Quanto à entrada de instituições estrangeiras no
país, o diretor de uma das maiores empresas de edu-
cação do planeta argumentou que a transferência de
ensino de um país para outro requer muitas adapta-
ções, condição para que apenas grandes grupos se
aventurem a fixar negócios no Brasil. "Vejo muita aná-
lise no país, mas poucos primeiros passos. Os grupos
estrangeiros estão a caminho e chegou o momento de
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colocarmos as mãos à obra. Precisamos de uma legis-
lação adequada só para a educação, que dependerá de
propostas pontuais, por parte do setor, para a criação
de novas leis", propôs o executivo, dizendo já se sentir
um empresário brasileiro pelos anos vividos no país.

"Vejo muita análise no
país, mas poucos primeiros
passos. Os estrangeiros
estão a caminho"

CONSOLIDAÇÃO DE POLÍTICAS

As conseqüências negativas da descontinuidade de
programas e políticas nacionais deram o tom da pales-
tra do presidente do Conselho de Reitores das Univer-
sidades Brasileiras (Crub) e reitor da Universidade Cas-
telo Branco (UCB), Paulo Alcântara Gomes. "Desde a
criação da primeira universidade brasileira, há 72 anos, o
Brasil procura a definição de um sistema nacional para o
ensino superior. Passamos todos esses anos fazendo reta-
lhos, por meio de decretos, resoluções e pareceres. Não é
possível criar um projeto amplo e único dessa maneira",
observou. Na sua análise, a formação de um sistema na-
cional de ensino superior deverá compreender alguns pon-
tos essenciais, que são a conceituação do sistema, a auto-
nomia universitária, a estratificação bem definida, a inte-
ratividade dos sistemas de educação e de seus componen-
tes, o financiamento estável e assegurado e os padrões bem
definidos para a área. "Com base nesses tópicos, podemos
trabalhar para que a universidade cumpra com as obriga-
ções de promover a melhora da qualidade de ensino e par-
ticipar do desenvolvimento do entorno", apontou.

Alcântara Gomes disse não encontrar sentido no
aprofundamento das discussões sobre a substituição ou
não do Exame Nacional de Cursos (ENC), o Provão,
levando-se em conta que o país ainda não possui um
sistema nacional de educação de nível superior. "Não
adianta termos decretos e portarias se não consegui-
mos costurar tudo isso no mesmo tecido. Devemos, sim,
estabelecer mecanismos que privilegiem a qualidade, e
não a distinção entre o que é público e o que é privado.
Vivemos em um país onde as reformas educacionais são
incompletas e que constrangem a capacidade criativa dos
nossos empreendedores, com legislações que geram in-
certezas", identificou. Por fim, referindo-se à urgência
para que se instale no país uma cultura de permanência
de políticas públicas, antes que grupos estrangeiros en-
contrem um setor fragmentado e mais propício a aquisi-
ções, Alcântara Gomes definiu a educação como "um
patrimônio da nossa sociedade". (LR)
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