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Cartas marcadas na OMC 

tentativa da Organização
Mundial do Comércio (OMC)
de incluir a educação como
um dos setores de serviços

implica enormes riscos para países como o
Brasil. Uma vez que o país assine um acordo
dessa natureza, abre mão de decidir sobera-
namente sobre a estratégia e o direciona-
mento da sua política educacional, subme-
tendo-a às regras da OMC e do Gatt, alerta
o professor Arthur Roquete de Macedo.
Membro do Conselho Nacional de Educa-
ção, da Academia Brasileira de Educação,
professor titular do departamento de cirur-
gia da Faculdade de Medicina da Unesp, com
pós-doutorado na University of Califórnia
- San Diego Medicai Center, ele também foi
diretor da Faculdade de Medicina de
Botucatu, vice-reitor e reitor da Unesp. Nesta
entrevista à Ensino Superior, o professor
Macedo fala também sobre os grandes de-
safios a serem enfrentados pelas institui-
ções de ensino, como a chegada de inves-
tidores estrangeiros interessados em fazer
aquisições e a busca de qualidade de nível
internacional em condições adversas de fi-
nanciamentos, juros, inadimplência e mais
a dificuldade de uma grande parcela da po-
pulação de arcar com os custos de um en-
sino de qualidade.

Ensino Superior - O senhor acha que é
inevitável a chegada de investidores estrangei-
ros na área do ensino?

Arthur Roquete de Macedo - Eu não te-
nho dúvidas de que as empresas estrangei-
ras virão para o Brasil na área da educação
superior, comprando instituições ou fazen-
do associações. Já existem algumas atuando
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Movimento liderado por instituições norte-americanas, canadenses,
sul-africanas e australianas procura fazer da educação um bem

comercial e não um direito do cidadão e dever do Estado



no Brasil. Aliás, tenho chamado a atenção para esse fato
há cerca de cinco anos. Nesse contexto, outro aspecto
importante pelo risco que representa é a tentativa da
Organização Mundial do Comércio [ OMC] de incluir
a educação como um dos setores de serviços cataloga-
dos no Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços
[ Gatt]. Esse movimento, liderado por instituições nor-
te-americanas, canadenses, sul-africanas e australianas,
procura fazer da educação um mero bem comercial e
não um direito do cidadão e dever do Estado como en-
tendem a Unesco e a maioria dos educadores. Uma vez
que o país assine um acordo dessa natureza na OMC,
abre mão de decidir soberanamente sobre a estratégia e
o direcionamento da sua política educacional, subme-
tendo-a às regras da OMC e do Gatt.

O senhor não acha que é um risco muito grande que
empresas estrangeiras cheguem para reorganizar as insti-
tuições como objetivo principal de vendê-las, ou seja, en-
xergando só o negócio, como se fosse um McDonald's?

Veja bem, existe esse risco: gerir um investimento ape-
nas do ponto de vista mercantil, ou seja, comprar uma
instituição de ensino, reestruturá-la para a venda sem
nenhum compromisso, social ou com a cultura da insti-
tuição e da região na qual ela está inserida, constitui evi-
dentemente um problema sério, já observado em outros
países. Por outro lado, existe
a possibilidade da vinda des-
sas instituições provocar
mudanças nas regras do fi-
nanciamento que irão bene-
ficiar mais as instituições es-
trangeiras do que o estudan-
te e o país. O problema do
investimento na educação
superior no Brasil não é com
relação ao sistema privado. O
sistema particular tem investido, e muito, nos últimos
dez anos. Nós precisamos, sim, do dinheiro de fora para
investir no setor público, porque o setor privado tem in-
vestido e vai continuar investindo. Basta que o Estado
promova condições e regras definidas que garantam a
estabilidade do sistema. Ocorrendo essas condições, o
investimento se elevará e como conseqüência teremos
um aprimoramento da qualidade de ensino.

Como resolver a seguinte equação: dificuldades eco-
nômicas, alto índice de inadimplência e a demanda por
um ensino de melhor qualidade, considerando, evidente-
mente, que o Estado não pode atender todos os alunos
que buscam a graduação?

O Brasil experimentou, nos últimos sete anos, uma
expansão muito grande no ensino superior, que se deu
exatamente às expensas do sistema particular de ensi-
no. É necessário que esse processo continue e é eviden-
te que ele tem que ser feito de uma forma mais restrita
e organizada, objetivando garantir a qualidade do ensi-
no. É importante que se faça uma reavaliação da ex-
pansão ocorrida nos últimos anos e que se possa daqui
para a frente promovê-la de uma forma mais ordena-
da, levando em consideração as diversidades regionais,
as áreas de conhecimento ainda não adequadamente
aquinhoadas, que precisam se expandir da mesma for-
ma que se deve restringir o crescimento daquelas em
que já há sinais de saturação. É muito importante que
essas medidas sejam adotadas. É difícil fazer uma ex-
pansão com qualidade, num país com as desigualdades
sociais e as diferenças de renda apresentadas pelo Bra-
sil. O que ocorre hoje? Nós temos um número muito
grande de alunos saindo do ensino médio. Um grande
percentual desses alunos tem dificuldades para pagar a
mensalidade de um ensino de qualidade. Essa situação
se agrava diante da globalização. Hoje em dia, as insti-
tuições de ensino superior brasileiras têm que formar
profissionais altamente qualificados e capazes de con-
correr em igualdade de condições com graduados em
outros países. Lá fora é possível captar recursos para
investimentos com taxas de juros muito menores, co-

brar uma mensalidade muito mais elevada, ter índice
de inadimplência mais baixo e evasão menor. Isso leva
inevitavelmente a uma competição desigual. Então, o
desafio é muito grande. Nós temos que promover a ex-
pansão, buscar qualidade de nível internacional e numa
condição adversa, em razão do grande percentual de
alunos que não pode pagar. Portanto, o maior óbice de
uma expansão com qualidade no Brasil é a falta de con-
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dições adequadas de fi-
nanciamento para o alu-
no e para as instituições
de ensino.

O senhor não acha
muito modesta a contri-
buição do governo na
questão do financiamen-
to, com esses créditos con-
cedidos pela Caixa Eco-
nômica? O setor bancá-
rio não poderia dar uma
contribuição?

Na verdade, existem
várias propostas para
melhorar o financia-
mento ao aluno e às ins-
tituições, principal-
mente ao aluno. É evi-
dente que o que está aí
é insuficiente. Não
atende às necessidades
do país, da sociedade,
dos alunos e das insti-
tuições. Na Comissão
de Educação da Câma-
ra, existem várias propostas que procuram melhorar
as condições de financiamento para o setor. Elas in-
cluem a utilização do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço [FGTS], evidentemente, sob determinadas

regras. Isso é importante porque a maioria do alunado
é de trabalhadores. Na verdade, no Brasil, ocorre uma
situação interessante. Nós não temos praticamente o
aluno que trabalha. Nós temos em maior percenta-
gem o trabalhador que estuda. Portanto, a oportuni-
dade de utilização do FGTS constitui um avanço. Ou-
tra possibilidade é a utilização de parte dos recursos
dos depósitos compulsórios, que existem em grande
quantidade. Uma outra condição que poderia ser colo-

cada é a questão da
remessa de lucros. Se-
ria muito interessan-
te que corporações
internacionais, do se-
tor de ensino ou não,
destinassem um pe-
queno percentual de
suas remessas de lu-
cros para financiar o
ensino, para dar bol-
sa para o aluno. Ou-
tra idéia é a utilização
de recursos dos prê-
mios não reclamados
das loterias da Caixa.
Mesmo a iniciativa
privada já está se mo-
bilizando nesse cam-
po. Recentemente, o
Semesp criou o Ce-
brade, que pode atuar
nessa perspectiva.

Como o senhor vê a
questão da avaliação?
Como comparar o que

existia anteriormente e as propostas do novo governo, in-
cluindo o Sinaes?

O governo anterior tem um mérito que não pode
ser negado. Ele introduziu no Brasil a cultura da ava-

liação. Isso é fundamental. O
Estado tem a obrigação de
avaliar e de acompanhar a
qualidade do ensino. No
momento em que se promo-
veu uma forte expansão, era
indispensável que se desen-
volvesse paralelamente um
sistema de avaliação capaz
de garantir a qualidade des-
sa expansão. Entretanto, a
avaliação tem que ser abran-

gente. Para que ela seja isenta, seja adequada, tem que
ser global. Nesse sentido, ela precisa estar alicerçada em
vários parâmetros, em vários indicadores. E o que acon-
teceu? Na verdade, os resultados do Exame Nacional de
Cursos, o Provão, foram encarados como a avaliação
em si. Então, a mídia, a sociedade, os mantenedores e o
próprio governo cometeram o equívoco de acreditar
que o Provão, sozinho, seria a avaliação, quando na ver-
dade ele deveria ser um indicador, um parâmetro asso-
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ciado a outros. Além do Provão, o governo utilizou tam-
bém a análise das condições de ensino, o censo escolar,
mas não lhes deu igual realce. Na verdade, acho que houve
um equívoco ao se dar uma proeminência maior ao
Provão, muitas vezes divulgando seus resultados isola-
damente, sem levar em consideração, por exemplo, a
análise das condições de ensino, o censo escolar e ou-
tras variáveis. O governo anterior que introduziu o sis-
tema de avaliação e equivocou-se ao insistir no Provão
isoladamente. Era fundamental que se aprimorasse o
sistema, que se aperfeiçoasse o Provão. Inclusive, é
muito importante medir o valor agregado. O que a
instituição acrescentou ao aluno que ela recebeu? Nós
sabemos que algumas instituições, particularmente as
públicas de melhor qualidade, recebem alunos da eli-
te estudantil. Ao passo que outras recebem alunos de
baixa qualidade acadêmica. Então, você tem que afe-

rir isso. Essa é a razão pela qual nós já advogávamos,
há cerca de três anos, o confronto do resultado do
Enem com o do Provão. Esse cruzamento de resulta-
dos permite avaliar o que a instituição de ensino su-
perior agregou de valor para a formação do aluno.
Uma instituição que recebe o aluno E, do Enem, e o
transforma em C, no Provão, é provavelmente melhor
do que uma que recebeu o aluno A e o transforma em
B. Nesse caso, a mensuração do valor agregado é mui-
to importante. Por outro lado, é necessário aperfei-
çoar o Provão, procurando corrigir alguns critérios da
avaliação, sua metodologia, e levar em consideração
as diversidades regionais.

Qual seria o caminho mais adequado?
Bem, na opinião de muitos educadores, o Provão

não deveria acabar. Deveria ser aprimorado. Ao se fa-
zer um exame por amostragem, como o proposto atual-
mente, fica extremamente difícil realizar uma avalia-
ção adequada. Além disso, ao se constituir uma comis-
são de avaliação sem a participação do sistema educa-
cional, certamente haverá distorções. Acredito que, no
processo de avaliação, a participação da sociedade deve
ser imprescindível.

Em que medida o senhor acha que a questão da ética
das instituições pode ser afetada com a vinda de investido-
res estrangeiros e com a possibilidade de vendas e fusões?

Na verdade, nós sempre dissemos que a institui-
ção educativa é uma empresa e ela tem que ser gerida
como empresa. Evidentemente, é uma empresa que
apresenta características totalmente distintas, por
exemplo, das de uma Mercedes-Benz, de um
McDonald's, de um Pão de Açúcar. O compromisso
social de uma instituição de ensino é totalmente dis-
tinto, é muito maior. Envolve peculiaridades que es-
tão muito acima dos compromissos de qualquer ou-
tro setor da economia. Além do compromisso social,
é preciso levar em conta que a ética também é distin-
ta. Além disso, a instituição está formando recursos
humanos e deve ser avaliada e regulamentada pelo
Estado. Logo, precisa ser submetida a uma série de

avaliações. Quando você
mercantiliza a educação, da
forma como propõem al-
guns países na OMC, ou
quando se entra de uma for-
ma desvairada e não regula-
mentada de fusões, aquisi-
ções e mercantilização de
instituições, você deixa de
atender ao compromisso so-
cial, aos princípios éticos e à

necessidade de a instituição de ensino ter uma cultura
regional. Você leva à pasteurização da educação com
perda da identidade nacional.

Sobre o trabalho do ministro Cristovam Buarque à
frente do MEC, o senhor não acha que existe o risco de
distanciamento da realidade, de ser visionário demais e
perder o contato com a realidade?

O ministro Cristovam Buarque é um acadêmico
respeitado tanto no Brasil como no exterior. Sempre
foi um homem de idéias inovadoras. Acredito que
essas idéias que ele vem apresentando têm de ser
inseridas em um projeto para a educação brasileira,
que tenha aplicabilidade e esteja em consonância com
a nossa realidade. Então, minha esperança é que es-
sas idéias inovadoras possam ser consolidadas e adap-
tadas a uma realidade atual que, na verdade, dificul-
ta a operacionalidade de algumas mudanças. Eu acho
que seria fundamental que nós tivéssemos um pro-
jeto muito bem definido para a educação brasileira
para os próximos anos, estabelecendo de forma cla-
ra as competências, as obrigações, o campo de atua-
ção e a autonomia das instituições de ensino supe-
rior de diferentes graus hierárquicos. •
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