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Uma das maiores críticas ao projeto
de reforma é que os objetivos de
expansão e universalização do

ministério não serão alcançados com
o texto atual, pois este não contempla

algumas questões essenciais, como as
transformações aceleradas do mundo,

a educação básica e o papel do ensino
privado na realidade brasileira

de um fator tão fundamental, que é
a educação. Esse aspecto social, na
experiência de muitas nações, já foi
capaz de reverter situações desfavorá-
veis, com base na igualdade de direi-
tos e na crença de que somente uma
população bem instruída e dedica-
da ao bem-estar geral po-
deria gerar desenvol-
vimento, calcado
em um tripé cujos
elementos são
o trabalho, a
consciência e
a igualdade
de condi-
ções.

A t i n g i r
essa meta
em um am-
biente em
que taxa de
e s c o l a r i d a d e
e analfabetismo
está muito distante
até mesmo da maioria
dos demais Estados lati-
no-americanos é o grande desa-
fio para setores ligados ao ensino. A
ação depende de uma série de meca-
nismos que facilitem de vez a inserção
do País na sociedade da informação,
na qual o principal capital é o conhe-
cimento e a atitude empreendedora,
elementos capazes de alavancar o de-
senvolvimento.

Esses foram alguns dos temas que
nortearam o 7o Fórum Nacional da
Livre Iniciativa, evento ocorrido em
São Paulo, que reuniu algumas das
principais lideranças do setor privado
do ensino superior, tal como reitores,
pesquisadores e representantes do
Ministério da Educação (MEC), cujo
principal objetivo atual é elaborar
um projeto de reforma para a edu-
cação superior.

Segundo o professor Carlos
Monteiro, presidente da CM
Consultoria, dois pontos funda-
mentais foram levantados no
debate promovido durante o
fórum: a questão da educação

profissional, que ainda é tratada de forma
muito incipiente no Brasil e a realidade
do setor, oferecendo novas vagas a cada
dia incapazes de serem preenchidas, em
um sistema em que a educação privada é
financiada quase que exclusivamente por
recursos provenientes das famílias dos
estudantes. "A principal função do even-
to foi revelar o ambiente desfavorável em
que vivemos para a expansão do ensino,
em função da existência de uma deman-

da reprimida superior que não tem
condições de pagar. Outra gran-

de colaboração do fórum é a
noção de que é necessário

ter uma ampla visão de
mundo e inspiração nas
experiências interna-
cionais, principalmen-
te norte-americanas,
para encontrarmos um
caminho", diz o execu-
tivo.

A Revista @pren-
der esteve presente no

evento e reuniu as idéias
nesta matéria, a partir de

alguns blocos temáticos,
que buscam mostrar o pen-

samento do setor privado no
ensino, assim como as perspectivas

vislumbradas por alguns dos principais
especialistas do País.

Pertinência da reforma

A política que o governo pretende de-
senvolver para o ensino superior tem ra-
zões nobres em sua teoria: o fortalecimento
das instituições federais como mecanismo
de desenvolvimento e o alinhamento de
todo o sistema de ensino superior com um

ão é de hoje que a socie-
dade busca, por cami-
nhos tortuosos ou não,
um consenso em cima



projeto em que o objetivo é o desenvolvimen-
to nacional, baseado na formação de um con-
junto cada vez maior de agentes capazes de
transformar a realidade em diversos aspectos:
educação, cultura, indústria, entre outros.

Uma das maiores críticas ao projeto de re-
forma, no entanto, é que tais objetivos não
serão alcançados com o texto atual, pois este
não contempla algumas questões essenciais,
como as transformações aceleradas do mun-
do, a educação básica e o papel do ensino
privado na realidade brasileira. De acordo
com Hermes Ferreira Figueiredo, presidente
do Sindicato das Entidades Mantenedoras
de Estabelecimentos de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (Semesp), a reforma
insiste num controle que ultrapassa o papel
do Estado em regulação e indução de políti-
cas. Hermes também critica a insistência da
ênfase em pesquisa e utiliza o exemplo nor-
te-americano para tentar corroborar sua opi-
nião. "Nos Estados Unidos, há mais de 3 mil
instituições e somente 100 são reconhecidas
como universidades de pesquisa. O ensino
particular brasileiro consolidou-se justamen-
te nesse aspecto: quebrou o paradigma de
ensino acadêmico, focando em inserção pro-
fissional", diz.

O representante do ministro Fernando Ha-
ddad, Godofredo de Oliveira Neto, diretor do
Departamento de Política da Educação Supe-
rior, manteve o tradicional discurso do MEC
sobre o propósito de realizar uma reforma,
visando ao projeto de nação.
Dennis Lerrer Ro-
senfield, professor
doutor da Univer-
sidade Federal do
Rio Grande do Sul
(URFGS), atacou
principalmente esse
conceito, declarando
que o ministério não
explica o significado
de "projeto de nação" e questionou se cabe
ao Estado determinar o que é o bem do País
em uma estrutura complexa como a do ensi-
no superior.

Para Rosenfield, as regras determinadas
pelo ministério devem valer para todas as
instituições, sejam públicas, privadas ou fi-
lantrópicas. "Por isso é muito importante re-
ver o texto e fazer uma versão diferente, que
passe pelo crivo de toda a sociedade. Embora
o MEC se mostre disposto à discussão, até
hoje não houve uma divulgação mais clara
por meio dos veículos de comunicação. Um
órgão governamental de educação precisa se

As melhores universidades do mundo

Um estudo publicado na revista The Econo-
mist desmistificou o sistema europeu de ensino,
considerado antigamente o melhor do mundo,
ao elaborar um ranking das melhores universi-
dades do planeta, na qual 17 das primeiras 20
da lista são norte-americanas. Cláudio de Mou-
ra Castro aproveitou o estudo para apontar as
principais causas para a situação: nos Estados
Unidos, o governo só intervém em situações
pontuais, a competição é grande entre as insti-
tuições de ensino, às escolas é permitida a diver-
sificação de modelos, como cursos tecnológicos
e de curta duração e a importação de alunos e
professores para a criação de um ambiente plu-
ral é ação estratégica.

"A fórmula européia, que já foi considerada
a melhor, vive uma situação muito difícil: já per-
deu cerca de 400 mil cientistas para os Estados
Unidos. Essas instituições ainda estão naquele
modelo gratuito, burocrático, importam poucos
alunos e professores de outros países e asso-
ciam-se pouco às empresas. O estudo da The
Economist mostra o reflexo dessas políticas",
conta Moura Castro,

O professor cita a experiência da China no en-
sino como exemplo a ser seguido pelo Brasil. Na-
quele país, a universidade já é totalmente vincula-
da ao setor produtivo, volta-se a carreiras práticas
e não procura fazer pesquisa a qualquer custo. "O
resultado é o estabelecimento de 20 universida-

des de padrão interna-
cional em pouco tem-
po", conclui.

preocupar em forne-
cer mais informação
à sociedade", opina.

O discurso do
doutor da UFRGS

confronta também o excesso de re-
gulamentações irrelevantes na reforma e a falta
de uma maior associação do ensino superior com
as organizações do mercado. "As instituições pri-
vadas estão muito à frente das públicas quando
o assunto é a associação com as empresas, com
os agentes que movem a economia do país. Na
reforma, existe um conteúdo que é avesso a es-
sas interações e que deve ser repensado pelos
responsáveis pelo texto", completa. Rosenfield
também criticou o momento em que a reforma
está sendo discutida, em uma conjuntura repleta
de acusações de corrupção e chegou a questionar
se um elemento importante como esse realmente
deve ser discutido no atual governo.



Conseqüências sobre o
setor privado

Falar de reforma do
ensino superior é rever
um modelo historica-
mente baseado em ex-
periências européias,
que já se mostram ine-
ficientes, principalmen-
te no nível público. O
setor privado também
sofre a conseqüência
da manutenção desses
modelos, já que a refor-
ma é marcada pela inob-
servância das principais tendências dos demais
países emergentes latino-americanos, que obtive-
ram algum sucesso no processo de escolarização
de sua população.

Roberto Cláudio Frota Bezerra, presidente do
Conselho Nacional de Educação (CNE), baseou-se
nessa premissa para traçar um cenário brasileiro
do ensino, em que há excesso de regulamentação,
desconhecimento do que acontece no Mercosul, in-
capacidade de implementar políticas de avaliação
eficientes, além de falta de políticas indutoras e di-
mensão da exclusão que algumas regiões brasilei-
ras sofrem. Para ele, a refor-
ma mantém tais falhas ao
não incorporar tendências
mundiais de educação e
prever alguma forma de fi-
nanciamento que contem-
ple qualidade, mais expan-
são e, por conseqüência,
inclusão social.

O presidente do CNE destaca uma única expe-
riência bem-sucedida nesse sentido: o Programa
Universidade para Todos (ProUni), que criou tan-
tas bolsas no ensino privado quanto o número de
vagas oferecidas pelo sistema federal. No entanto,
uma grande falha foi o Sistema Nacional de Avalia-
ção da Educação Superior (Sinaes), um mecanis-
mo muito bom na teoria, mas que na prática esta-
ria se saindo extremamente lento. Embora tivesse
muitas críticas ao governo. Frota Bezerra também
tem ressalvas com o setor privado, que, segundo
ele, se lança numa competição predatória, em que
uns tentam prejudicar os outros de maneira não
ética para ganhar mercado. Segundo ele, em vez
de fazer isso, essas instituições deveriam procurar
caminhos mais dignos do ensino superior privado
como, por exemplo, a expansão e a inclusão.

O professor Cláudio de Moura Castro, presidente
do conselho consultivo das Faculdades Pitágoras,

A reforma é marcada pela inobservância
das principais tendências dos demais

países emergentes latino-americanos, que
obtiveram algum sucesso no processo de

escolarização de sua população
concorda com o presidente
do CNE com relação à inob-
servância das políticas inter-
nacionais para a formulação

da reforma, mas vai mais fundo em suas críticas
ao sistema. Segundo ele, o MEC procura regular
demais o setor privado e de menos o ensino públi-
co. "O atual projeto de reforma não cobra resulta-
dos das universidades federais, não propõe o salto
para um padrão internacional de ensino e falha em
exigir títulos em vez de competência gerencial dos
reitores".

O professor também aborda outro assunto po-
lêmico: a gratuidade das instituições. Segundo
ele, essa situação e a falta de cobrança geram uma
situação de zona de conforto, na qual a universida-
de não recorre ao mercado e às empresas para for-
mular suas estratégias de ensino. "Enquanto isso,
o ensino privado está sujeito a regras que não
permitem a auto-regulação capaz de corrigir uma
situação de ensino fraco com lucros excessivos,
sendo prejudicado por pressões corporativistas de
grupos do próprio ensino privado", completa.



LDB versus Reforma

O ensino superior privado já vinha com forte
tendência de expansão
antes do esta-
belecimento da
Lei de Diretrizes
e Bases (LDB)
pelo então minis-
tro Paulo Renato
em 1997. Depois
dessa lei, abriu-se
um espaço ainda
maior para esse
fenômeno, além de derrubar o que era chama-
do pelo MEC de "currículo mínimo", que muitas
vezes se transformava em "currículo máximo" e

limitava os cursos. A LDB teve também o mérito
de criar uma cultura de avaliação e novos cursos,

como os seqüenciais.
Para o professor Paulo

Alcântara Gomes, reitor da
Universidade Castelo Branco
(RJ), apesar de a LDB ter suas
falhas, o governo teria mais
margem para fortalecer o
ensino privado se trabalhas-
se na reconstrução e conso-
lidação desse conjunto de

leis, uma vez que corremos o risco de ter
mais uma reforma inacabada em nosso histórico.
"Nove anos depois da LDB teríamos de reconsi-
derar muitos aspectos, como a presença cada vez
mais forte da globalização e da competitividade

Presidente do CNE defende observância de tendências
internacionais para universalização do ensino

Durante o Fórum, um dos principais pontos
abordados foi o atraso brasileiro com relação a
outras nações latino-americanas, como Argenti-
na, Chile e o México, que já trabalham intensa-
mente na qualificação de sua população. Roberto
Cláudio Frota Bezerra, presidente do CNE, utiliza
esse argumento para mostrar que atingir as me-
tas do Plano Nacional de Educação é uma neces-
sidade, em entrevista exclusiva para a @prender.

@prender: O País tem condições de atingir as
metas do PNE, que prevêem que 30% dos jo-
vens entre 18 e 24 anos deverão estar cursando
o ensino superior até 2010?

Roberto Cláudio Frota Bezerra: Não só pode,
como deve. Ainda assim, estaremos muito
atrás de outros países latino-americanos.
Nossa escolaridade é uma vergonha nacio-
nal, ainda mais num mundo onde a econo-
mia é baseada no conhecimento.

@prender: O que o governo pode fazer para que
isso seja atingido?

Roberto Cláudio Frota Bezerra: O importante
é não perder de vista que o grande desafio é
criar uma política de educação, acompanha-
da de qualidade, com inclusão social. Isso só
será garantido com investimentos substan-
tivos na educação básica, com mais conclu-
sões no ensino médio, alunos de mais qua-
lidade e financiamento que permita ao aluno
de baixa renda chegar à universidade. No
Brasil, só as famílias financiam a educação e
mais discussões são necessárias para se atin-
gir alternativas para essa situação.

@prender: O senhor diz que o governo deve es-
tar mais atento às tendências internacionais para
atingir essa meta. Que tendências seriam essas?

Roberto Cláudio Frota Bezerra: Dentre as
mais fortes, destaco o crescente investimen-
to na escolarização básica e a constante bus-
ca pela universalização da educação. Mas é
preciso fazer isso com qualidade por meio de
um modelo diversificado, com tipos de insti-
tuições focadas em diferentes níveis, como a
educação superior de 2 anos, que abre espa-
ço para a educação continuada e é mais ágil
em dar respostas ao mercado de trabalho.
Isso é tendência nos EUA e na Europa, onde
quase metade dos universitários se concen-
tra em outros modelos.

@prender: Outro destaque em seu discurso é
o combate às tendências corporativistas dos
órgãos profissionais, que buscam restringir a
abertura de novos cursos em suas áreas, como
faz a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Roberto Cláudio Frota Bezerra: A OAB tem
um grande prestígio social, uma visibilidade
conquistada pelo histórico de causas que a
organização abraçou. Esse é o lado nobre,
mas eles o utilizam como arma para ter in-
fluência sobre o ensino. O papel da OAB na
educação seria de discutir sobre diretrizes,
o que um profissional de direito deve saber
e não influir no processo de um sistema de
ensino e nas comissões de autorização. O cri-
tério de necessidade social apregoado pela
OAB já se mostrou extremamente falho.



das empresas, a inserção da Tecnologia da Infor-
mação na universidade e a necessidade atual de
formar profissionais para desenvolver pesquisas
futuras no mercado profissional, já que a pesqui-
sa dentro da própria instituição dificilmente gera
resultados. Nem mesmo a Stanford faz isso pelo
Vale do Silício".

Para Paulo Alcântara, a LDB avançou quando
criou novas modalidades de diploma, flexibilizou
diversos trâmites burocráticos, como os proces-

sos seletivos, estabeleceu uma nova visão do
diploma como comprovante de estudos e não
como certificação profissional, permitiu os fins
lucrativos, introduziu o ensino a distância como
mecanismo de formação, entre outros. No entan-
to, necessitava de muita revisão.

"Um dos grandes problemas da Lei é estabe-
lecer três tipologias de instituições (faculdades,
centros universitários e universidades), criando
uma espécie de hierarquia entre elas e a sensa-



Jairo Jorge comenta decreto e expansão
da educação profissional

Se a re-
forma uni-
versitária é
polêmica
por si só,
o decre-
to-ponte

anunciado pelo MEC
para a instauração de alguns pontos existentes

no anteprojeto gerou um desconforto no setor
do ensino superior. Em entrevista exclusiva para
a @prender, Jairo Jorge, secretário-executivo do
ministério, defendeu a necessidade do decreto e
falou um pouco mais sobre a política de educa-
ção profissional que o governo pretende imple-
mentar no País.

@prender: Depois das críticas, o MEC continua
empenhado em editar o decreto-ponte que foi
anunciado?

Jairo Jorge: Sim. A idéia do decreto é tornar a
lei o mais estável possível. Hoje, há muita nor-
malização feita por portarias e resoluções que
podem mudar a qualquer momento, de acor-
do com os humores do ministro da ocasião.
Queremos dar ao setor, enquanto não temos a
reforma aprovada, uma legislação que elimine
os milhões de divergências existentes na regu-
lação atual por meio de um decreto presiden-
cial e os mecanismos da política nos permitem
isso. No entanto, não será uma coisa impositi-
va, esse decreto ainda será muito debatido e os
pontos consensuais serão contemplados.

@prender: O senhor citou o ensino profissional
como fundamental para atingir o principal objeti-
vo do ministério: tratar a educação como política

de Estado. Como isso será feito?
Jairo Jorge: O primeiro passo é ligar o ensi-
no médio com o profissional, estimulando os
estados, por meio do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica (Fun-
deb), com recursos direcionados a essa área.
Buscamos também criar oportunidades para
aqueles que estão fora do ensino, sejam jo-
vens ou adultos, também conectando com o
ensino profissional como atrativo para trazer
essas pessoas para a educação. O terceiro
passo é melhorar a escola de base, aproxi-
mando o mundo do trabalho com a educação,
transformando indústrias em escolas, criando
estruturas para cursos com carga horária de
até 600 horas corno formação profissional mí-
nima para jovens de 16 a 24 anos.

@prender: Isso tudo foi inspirado em idéias de
fora, conforme o desejo expresso por lideran-
ças do setor privado presentes no 7o Fnesp?

Jairo Jorge: Tivemos inspiração em mode-
los brasileiros que deram certo, como o Pro-
jeto Pescar, do Rio Grande do Sul, da Fun-
dação loschpe, que esteve presente em 100
escolas da região com educação profissio-
nal para jovens carentes e o projeto Forma-
re, que instalou escolas profissionalizantes
dentro de empresas. Estas disponibilizam
espaço físico e tempo dos funcionários para
a educação. Também nos inspiramos no
modelo alemão das escolas de base para
formação profissional. Analisamos esses
projetos, pois são exemplos de como au-
mentar a escolaridade em adultos que che-
gam ao ensino médio.

ção de que a escola sempre deve trabalhar para se
transformar em centro e depois em universidade.
Esse é um dos maiores problemas, que não é con-
templado pela reforma, ao manter o engessamento
de faculdades sem considerar sua qualidade", diz.

Segundo Alcântara, além de não corrigir pontos
falhos na LDB, a reforma ainda está na contramão
de alguns vetores essenciais para que o ensino su-
perior assuma papel central no desenvolvimento
da nação, como a criação de novas modalidades
de diploma e o incentivo à educação interdiscipli-
nar, empreendedora e continuada. "Além disso, é
necessário mais agilidade para formar os jovens.

com cursos que possibilitem o exercício profissio-
nal mais rapidamente. É essencial trabalhar, prin-
cipalmente, na empregabilidade dos egressos do
ensino", conclui.

Reforma e expansão

Jairo Jorge, secretário-executivo do MEC, abriu
o debate sobre a expansão do ensino superior pri-
vado, destacando que a ação é essencial para re-
verter a desigualdade e o pessimismo que se esta-
beleceu no País neste início do século 21. Para ele, a
Reforma busca alcançar isso, procurando construir
uma visão sistêmica da educação. "Embora digam



Alternativas de financiamento
e governança corporativa

Sérgio Werther Duque-Estrada, só-
cio-diretor da Valormax Consultoria
Financeira, foi autor de uma das pro-
postas mais inusitadas do 7º Fnesp: a
criação de um programa de recupera-
ção das universidades privadas seme-
lhante ao Proer, concebido há alguns
anos para preservar o setor bancário.

Atualmente, o financiamento pri-
vado ao ensino ainda é incipiente.
Algumas instituições já se lançaram
no mercado de securitização de re-
cebíveís e outros tipos de operações,
mas os recursos ainda estão longe
do necessário para garantir a saúde
do setor. "Se o governo acredita que
a educação tem de continuar existin-
do e que ela é um projeto estratégico,
tem de acreditar na expansão. Os cré-
ditos futuros e os créditos podres das
escolas já são instrumentos para uma
ajuda financeira que salve as IES e ga-
ranta a manutenção da expansão".

Segundo ele, o dinheiro deve ser
destinado de forma séria e o governo
deve se preocupar, principalmente,
com o modelo de gestão da subsidia-
da, que deve ser bom o suficiente para
que as escolas possam atravessar fu-
turas crises.

que deveríamos focar primeiro na educação bási-
ca, sabemos que a educação superior influencia na
qualidade dos níveis anteriores de ensino. Não é
válido polarizar esses temas", diz o secretário.

Jairo Jorge também reitera seus discursos an-
teriores, declarando que a reforma está na agenda
econômica do país e rechaça os pensamentos de
alguns palestrantes que passaram pelo fórum de
que o mercado da educação é auto-regulável. Ele
também defendeu uma expansão sustentável, que
nasce com a vocação regional e a visão de futuro
sobre cada região, a universalização do ensino bá-
sico, utilizando como atrativo o ensino profissional
(veja entrevista a seguir) e a multidisciplinaridade
como forma de educar profissionais versáteis, em
sintonia com o mundo.



Muito se discutiu sobre o conceito da refor-
ma, mas pouco se falou sobre o problema maior
do ensino superior: a falta de capacidade de
pagamento dos alunos. Ryon Braga,
presidente da Hoper Educacional,
apresentou cenários baseados em
estatísticas fornecidas pelo próprio
governo nos quais há a indicação
de que simplesmente não há mais
espaço para a expansão do ensino
superior além do crescimento ve-
getativo, e que a demanda repri-
mida teria condições de pagar no
máximo 120 reais mensais por um
curso superior.

"Eu concordo com as metas de ex-
pansão e inclusão definidas pelo ministério, mas
não com os meios", diz Ryon. Para o profissional,
o governo só minou a evolução pela competição
ao acabar com o Provão e estabelecer um Sinaes
cujos resultados, segundo ele, são péssimos. "O
governo deveria ter criado algo que ajudasse o
aluno a identificar as boas instituições", conclui.

Ryon criticou também as metas do Plano Na-
cional de Educação (PNE) e as ambições de cresci-
mento desmedidas do próprio setor privado. "As
instituições estão se expandindo sem critério e
isso vai custar caro para elas. Temos de nos preo-
cupar com a concorrência predatória do mercado
e com a sustentabilidade das escolas no cenário
atual", completa.

"O caminho mais
dinâmico para a inclusão
da população no ensino
superior é criar políticas

que aproveitem os 40% de
ociosidade das instituições
privadas", Antônio Baião de
Amorim, diretor da Facisa

Para Raulino Tramontin, representante da CM
Consultoria em Brasília, Jairo Jorge e Ryon Braga
foram os grandes destaques do fórum. "Enquanto

o secretário do MEC passou pelos prin-
cipais pontos e foi realista ao dizer
que a Reforma depende do congres-
so e da sociedade, Ryon expôs de
forma crua a realidade do setor, que
não comporta mais alunos. A solu-
ção para o problema exposto por
Ryon é o que deve ser mais discuti-
do no momento atual", opina.

Gestores acreditam que governo
extrapola seu papel de regulador

do ensino

Após o 7a Fórum Nacional da Livre Iniciativa, a
Revista @prender realizou uma enquete com 17
gestores de instituições de diversas partes do Bra-
sil para saber opiniões a respeito do atual estágio
do anteprojeto de Reforma Universitária. Das per-
guntas realizadas, apenas três resultaram numa
quase unanimidade: 15 gestores acham que o
governo tenta extrapolar seu papel frente à regu-
lação do ensino superior, 14 sentem-se represen-
tados de alguma forma nos debates realizados en-
tre o MEC e o setor privado e 12 acreditam que a
reforma ainda carrega um viés político-ideológico
que visa beneficiar o setor público em detrimento
do setor privado.



Duas perguntas dividiram os gestores. Urna de-
las questiona se a LDB já possuí a regulação neces-
sária para o setor. 10 gestores
responderam que sim, en-
quanto sete acreditam que
não. A outra perguntou
aos gestores sobre a polí-
tica de avaliação do MEC.
Cinco entrevistados acre-
ditam que o governo errou
ao acabar com o Provão e
implementar uma política
de avaliação boa, na teo-
ria, mas que não funciona.
Quatro deles acreditam que
o Sinaes pode se tornar um
verdadeiro referencial para a qualidade das insti-
tuições. A maioria (oito) opina que antes de iniciar
a avaliação, o governo precisa definir claramente
seu conceito de qualidade.

Para Luciano Steyer, diretor-geral da União de
Ensino do Sudoeste do Paraná (Unisep), os go-
vernos passam e cada um quer deixar sua marca.
"Não há um norte, um objetivo geral. O que existe
são pequenos remendos atrelados a poucos pro-
gramas eficientes, como o ProUni. Se não apren-
derem a planejar no longo prazo, jamais teremos
solidez", declara.

"É momento de o Brasil enfrentar
o desafio de reinventar seu modelo

educacional, prevalecendo o neutrali-
dade do MEC, visando manter e ampliar

as conquistas visíveis já alcançadas
quanto à expansão, avaliação, melhoria
e modernização da educação superior
brasileira", Wilson de Matos Silva Filho,

vice-reitor do Cesumar

Wilson de Matos Silva Filho, vice-reitor do Cen-
tro Universitário de Maringá (Cesumar), acredita

que as ações apontadas pelo
MEC são suficientes para
assegurar a eficiência do
sistema. "É momento de o
Brasil enfrentar o desafio
de reinventar seu modelo
educacional, prevalecen-
do a neutralidade do MEC,
visando manter e ampliar
as conquistas visíveis já al-
cançadas quanto à expan-
são, avaliação, melhoria e
modernização da educação

superior brasileira".
Antônio Baião de Amorim, diretor da Facisa

(BH), também dá sua opinião. Para ele, a reforma
universitária é como todas as outras reformas: to-
dos sabem que precisa ser feita, mas não têm no-
ção, consenso ou empenho para fazê-la. "O cami-
nho mais dinâmico para a inclusão da população
no ensino superior é criar políticas que aproveitem
os 40% de ociosidade das instituições privadas. Ca-
minhar na direção que o governo pretende (expan-
são do sistema público) é, no mínimo, temerário, já
que o tempo da ampliação da rede física do siste-
ma público seria muito grande", conclui.

O fórum abordou um grande problema das fa-
culdades: mesmo com planejamento, muitos cami-
nhos devem ser refeitos de acordo com mudanças
no MEC. Esperamos que o Fórum seja um meio de
sermos ouvidos pelo MEC, para que as regulamen-
tações sejam realizadas de forma mais justa. Outra
questão importante levantada é a da legislação que
protege o aluno inadimplente e causa grande im-
pacto em nossa saúde financeira. O engessamento
que o MEC provoca com as leis é desnecessário,
pois sabemos que quem não tem qualidade não
sobrevive. Isso vale para todos os tipos de organi-
zações, como a indústria têxtil, hospitais etc.

Para contornar o problema, estabelecemos uma

maneira de gerir bastante participativa. Temos um centro
de estudos onde os coordenadores se debruçam sobre
cada decreto, portaria, comentam, procuram entender e
renovam o conhecimento no esforço constante de manter
a saúde institucional. No entanto, isso nem sempre é sufi-
ciente. Em 1995, por exemplo, fiz um estudo para detectar
as demandas de meu público-alvo. Nesse meio tempo,
o Conselho Federal de Educação fechou para a abertura
do Conselho Nacional de Educação (CNE) e quando estes
cursos puderam ser implementados, a demanda já tinha
se esgotado. E isso envolve muitos investimentos de pla-
nejamento e de estrutura física para ficarmos numa longa
espera de que a comissão do MEC venha avaliar as condi-
ções. Esse processo precisa ser refeito.




