


Momento
de escolha
Eleição pode definir rumos da educação no País pelos próximos quatro anos. Instituições de
Ensino Superior têm papel fundamental neste processo

E
stamos prestes a entrar no momento
decisivo das eleições, ocasião em que
poderão ser definidas muitas das futu-
ras políticas de educação do País. Para

os gestores de ensino superior, é hora de rever
o histórico de cada candidato e utilizar seu papel
de formadores de opinião para conscientizar a
sociedade sobre o que é importante para a sua
comunidade na hora de escolher o candidato. A
influência não deve ser diretamente sobre o voto,
mas sobre o conjunto de valores adotados pelas
pessoas, que não devem enxergar na urna elei-

toral sua única oportunidade de exercer a demo-
cracia.

Por esse motivo, a Revista @prender resolveu
abordar as eleições na matéria de capa desta edi-
ção. Para falar deste tema atual, levantamos as
plataformas de governo de cada candidato à pre-
sidência, entrevistamos alguns especialistas do
setor sobre as políticas necessárias para o Brasil
e destacamos casos internacionais que poderiam
ser levados em conta na hora de se prever um
plano nacional de longo prazo para o avanço dá
educação brasileira.



Metas para a educação
Candidatos e especialistas expõem suas propostas
para a educação

Os últimos quatro anos foram muito movi-
mentados para o setor da educação superior. Por
um lado, o governo foi elogiado por especialistas
pelo grande espaço que promoveu para debate
antes de que fosse entregue ao congresso um
texto de reforma que tem a intenção de regular a
educação universitária no País por um prazo lon-
go, Por outro, as críticas recaíram duramente so-
bre os artigos que ferem a atuação da iniciativa
privada e protegem excessivamente as institui-
ções estatais. Além disso, o Ministério da Educa-
ção (MEC) também foi criticado por não incorpo-
rar o resultado de tantos debates realizados em
torno da Reforma.

Enquanto trabalhava no texto, o MEC surgiu
com mais duas novidades de impacto: o Progra-
ma Universidade para Todos (ProUni) e o Siste-
ma Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes). Este último derrubou o antigo Provão e
estabeleceu o Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes (Enade). Os dois componentes
ainda buscam sua consolidação no cenário da
educação e causam grande polêmica e diver-
gência de opiniões entre as principais lideranças
do setor.

Outra crítica corrente é a escassez de esfor-
ços para tornar o ensino superior brasileiro mais
globalizado e a falta de inspiração em modelos
estrangeiros bem-sucedidos para países em de-
senvolvimento, como a Coréia, a índia e a China,
que se esforçaram primeiro em resolver proble-
mas do ensino básico e, posteriormente, investi-
ram fortemente em ensino superior de ponta, em
áreas capazes de alavancar o desenvolvimento
das nações.

A mais recente medida, no entanto, tranqüili-
zou os líderes mais preocupados com a aprova-

ção da reforma. O ministro Fernando Haddad
enviou a reforma ao congresso, mas sem o
caráter de urgência que era previsto. A prio-
ridade, segundo o executivo, é o Fundeb, o
fundo de incentivo ao ensino básico que,
se não for aprovado neste ano, pode levar
a perdas de verbas para o ensino infantil,
fundamental e médio, deixando Estados e
municípios sem recursos.

Reunimos, nesta matéria, as propostas dos
principais candidatos à presidência para a edu-

cação e ouvimos de algumas lideranças do setor
quais são suas expectativas para a política

de educação superior e para o próximo
período de governo.
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As propostas

Luis Inácio Lula da Silva

A proposta de go-
verno do atual presi-
dente Lula, que tenta
a reeleição e a conti-
nuidade do governo
anterior, indica que o
setor do ensino não
deve sofrer grandes alterações caso ele
seja eleito. Dentre suas principais platafor-
mas de governo, estão o aumento de vagas
no sistema federal de ensino e a inaugu-
ração de novas universidades; a aprovação
do projeto de Reforma Universitária que
está em trâmite no congresso; a utilização
do Fundeb para estabelecer novas diretri-
zes de carreira para o professor do ensino
básico; e a busca da consolidação de me-
didas implementadas no governo atual,
como o Sinaes e o ProUni.

Principais propostas de Lula para a educação

• Promoção da ampliação do ensino técni-
co e tecnológico.

• Ampliação da Universidade Aberta do
Brasil com a cooperação entre União,
Estados, municípios e Universidades Fe-
derais.

• Continuidade do Prouni, criação de no-
vas universidades e de mais vagas nas
Universidades Federais existentes.

• Aprovação da Reforma Universitária
• Desenvolvimento de Plano Nacional de

Pós-Graduação e do Sistema Nacional
de Avaliação do Ensino Superior (Sina-
es).

• Instituição do Fórum Nacional de Educa-
ção e convocação da 1a Conferência Na-
cional de Educação para avaliação das
determinações das Leis de Diretrizes e
Bases (LDB), das metas do Plano Nacio-
nal e para aperfeiçoar o regime de coo-
peração entre as esferas de governo.

Geraldo Alckmin

A principal proposta de
Geraldo Alckmin é priori-
zar os investimentos do
Estado em educação, na
melhoria da qualidade
do ensino público funda-
mental e médio. A prio-
ridade, segundo projeto
de governo do candidato,
é qualificar e remunerar
melhor professores da rede pública; estender
o turno escolar; levar tecnologia às escolas e
implementar novos processos de gestão es-
colar, incorporando novas formas de avalia-
ção e incentivos focados no aproveitamento
dos estudantes.

Outro foco é a reformulação do ensino médio,
adaptando seu perfil às necessidades da nova
economia e de formar trabalhadores flexíveis
e empreendedores. Em suas propostas ainda
constam: engajamento da universidade federal
na melhoria do ensino básico via capacitação de
professores; parcerias com organizações não-
governamentais e ênfase na educação profissio-
nal, restaurando a missão original das escolas
técnicas, que vêm sendo utilizadas como ponte
para o ensino superior.

Principais propostas de Geraldo Alckmin para
a educação

• Investimento na qualidade no ensino funda-
mental com melhoria do quadro de docentes,
extensão do turno escolar e universalização.

• Expansão do ensino médio, visando à forma-
ção dos jovens, que estimule o empreende-
dorismo.

• Ampliação de parceria com organizações
não-governamentais para a suplementação
de recursos públicos, principalmente para as-
sistência socioeducativa aos alunos da rede
pública e na capacitação para o trabalho.

• Restauração do caráter de complementarida-
de de escolas técnicas ao ensino médio, esti-
mulando a inserção de jovens no mercado de
trabalho.



Heloísa Helena

Até o fechamento
da edição, não havia
anunciado o plano
de governo comple-
to, mas já declarou
que pretende prio-
rizar investimentos
em educação básica
e profissionalizante.
Até agora, seu prin-
cipal anúncio para o
setor é a intenção de aumentar o Fundo de
Educação básica para R$ 10 bilhões, ten-
tando melhorar os índices de qualidade e
promovera universalização.

Luciano Bivar

Luciano Bivar tem uma proposta pare-
cida com a de Buarque: federalização de
todo o ensino básico, buscando dar aos
professores melhores salários, condi-
ções de ensino e diminuição das grandes
diferenças regionais. Além disso, prevê
apoio aos estudantes do ensino superior,
com bolsas de estudo proporcionais à
capacidade de pagamento de cada alu-
no, exigindo, por outro lado, qualidade
de ensino das instituições que recebe-
rem bolsistas.

A opinião dos especialistas

É muito forte a corrente de pensamento que
imagina estar na educação a solução de grande
parte dos problemas brasileiros. Apesar desse
consenso, o Brasil ainda não atingiu índices edu-
cacionais satisfatórios e perde até mesmo para a
maioria dos países latino-americanos quando o
assunto é alfabetização e percentual da popula-
ção jovem em cursos superiores.

Um plano de bem-estar da população depen-
de de um plano de educação, com ações de mé-
dio e longo prazo, devidamente estabelecidas.
Para o doutor Gabriel Mário Rodrigues, reitor da
Universidade Anhembi Morumbi, esse estágio
exige que uma atenção maior seja dada ao en-
sino básico e profissionalizante, mas sem deixar

Cristovam Buarque

O candidato Cristovam
Buarque, que ocupou o car-
go de ministro da Educação
no início da gestão atual
do governo brasileiro, tem
a educação superior como
uma de suas prioridades de
campanha e a federalização da Educação
Básica como uma de suas principais ban-
deiras. Seu plano, a "Lei da Responsabilida-
de Educacional", que define metas e inves-
timentos na educação no âmbito federal, é
outro destaque. Cristovam não determina
uma política que influencie universidades
privadas, mas propõe um financiamento
anual de até R$ 600 milhões nas instituições
públicas, condicionando o investimento nas
áreas com impacto social.

José Maria Eymael

O candidato do PSDC à presidência tem
como principais propostas melhoria na re-
muneração de professores em todos os ní-
veis; ênfase em ensino profissionalizante;
subsídio às escolas particulares, mantidas
por entidades sem fins lucrativos e coloca-
das a serviço da comunidade; o desenvol-
vimento de um Plano Nacional de Apoio
à Pesquisa para estimular a atividade nas
universidades; e manutenção de políticas
afirmativas, como as cotas raciais.

de lado a educação superior, que não pode ser
vista sob a égide da dicotomia público e privado.
"A realidade mostrou sempre o tratamento distin-
to dado pelo Estado para o setor público, embora
já seja possível provar que o ensino privado tem
melhor desempenho, agregando mais valor a seu
egresso do que o ensino público".

O executivo acredita que, para ocorrer uma al-
teração profunda no ensino superior brasileiro, é
necessária uma revolução que articule Estado, em-
presas e sociedade em geral, num esforço para que
crianças e jovens tenham acesso às técnicas moder-
nas de aprendizagem e nova realidade do conheci-
mento. "Em um País onde os gestores públicos têm
visão baseada no curto prazo, é muito difícil que
isso se torne realidade", afirma o professor.



Para Hermes Ferreira Figueiredo, pre-
sidente do Sindicato das Entidades Man-
tenedoras de Estabelecimentos de Ensino
Superior no Estado de São Paulo (Semesp),
o que precisa ser realizado é um programa
governamental de atuação na educação,
que não faça necessariamente parte das
leis, mas que se institua num plano de lon-
go prazo, de mais de 20 anos, com metas
bem definidas sobre o tipo de profissional
que deveremos ter no futuro. "Além disso,
os trabalhos de inclusão social e as políti-
cas afirmativas definidas pelo governo de-
vem também ter direcionamento de acor-
do com a necessidade do País. Não adianta
fazer inclusão pela inclusão, sem objetivos
que abranjam um plano de desenvolvi-
mento nacional", assinala Hermes.

Outro grande problema que deverá ser
contemplado pelo governo que está por
vir é a defasagem que o Brasil apresenta
no ensino médio. Atualmente, há mais va-
gas no ensino superior do que candidatos
concluintes do segundo grau em condi-
ções de cursá-lo. "Está na hora de promo-
ver o "estouro" do ensino médio. Talvez o
Fundeb dê alguma contribuição para que
se consiga caminhar nessa linha, aumen-
tando a demanda por ensino superior", diz
o professor Edson Franco, presidente da
Universidade da Amazônia (Unama).

O professor Gabriel Mário Rodrigues
destaca ainda que a "mania" de colocar a
culpa das mazelas da educação no gover-
no da vez é um equívoco e que o desenvol-
vimento da educação e da nação depende
muito mais de um esforço de toda a socie-
dade e mudança de mentalidade com per-
severança para perseguir metas e alcançar
resultados. "O grande desafio é conseguir
construir o novo, convivendo com o ana-
cronismo existente na área e ter paciência
para colher os resultados. Isso leva tempo
e é missão de vários governos", opina o
reitor da Anhembi.

Para o professor Carlos Monteiro, dire-
tor-presidente da CM Consultoria, essen-
cial é que a educação deixe de ser tratada
como política de governo para adquirir ca-
ráter de política de Estado. "A estabilida-
de da política educacional, com planos de
longo prazo, só acontece no dia em que os
governos se derem conta disso", assinala
o professor.

"A realidade mostrou sempre o
tratamento distinto dado pelo Es-
tado para o setor público, embora
já seja possível provar que o ensi-
no privado tem melhor desempe-
nho, agregando mais valor ao seu
egresso do que as públicas", Dr.
Gabriel Mário Rodrigues, reitor da
Anhembi Morumbi

"Está na hora de promover o estou-
ro do ensino médio. Talvez o Fun-
deb dê alguma contribuição para
que se consiga caminhar nessa
linha, aumentando a demanda por
ensino superior", Professor Edson
Franco, reitor da Unama

"Os trabalhos de inclusão social e
as políticas afirmativas definidas
pelo governo devem, também, ter
direcionamento de acordo com a
necessidade do país. Não adianta
fazer inclusão pela inclusão, sem
objetivos que incluam um plano de
desenvolvimento nacional", Her-
mes Ferreira Figueiredo, presidente
do Semesp

"A estabilidade da política educa-
cional, com planos de longo pra-
zo, só acontece no dia em que os
governos se derem conta de que
a educação deve deixar de ser tra-
tada como política de governo e
passe a ser tratada como política
de Estado", professor Carlos Mon-
teiro, diretor-presidente da CM
Consultoria

"Todos os países que avançaram
no campo da educação começaram
priorizando o ensino fundamental,
enquanto a Reforma tenta atacar
exclusivamente o ensino superior.
Além disso, o que mais prejudica
a educação no Brasil é a falta de
continuidade administrativa, mui-
tas vezes por vaidade das diversas
administrações", Sr. Paulo Cardim,
vice-presidente da Confederação
Nacional dos Estabelecimentos de
Ensino (CONFENEN) e reitor do
Centro Universitário Belas Artes
de São Paulo
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