
A qualidade da educação, assim como a formação e a
valorização do capital humano, está sempre em pauta
no mundo todo e é apontada como a solução para o
desenvolvimento das nações. Não é diferente no Bra-
sil, onde a educação, seja ela privada ou pública, está
sempre presente nas discussões dos especialistas, que
buscam formas de melhor qualificar o estudante como
profissional e cidadão.

Gabriel Mario Rodrigues, presidente da Associação Bra-
sileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES),
uma das principais entidades representativas do setor
no país e parceira do Projeto Linha Direta, é personalida-
de ativa nos bastidores da educação superior e acompa-
nha de perto as ações do Ministério da Educação (MEC)
na tentativa de contribuir para a melhoria da qualidade
da educação no Brasil.

Confira entrevista, concedida à Revista Linha Direta, na
qual, com muita propriedade, o presidente da ABMES
analisa o atual cenário educacional brasileiro e, em es-
pecial, o ensino superior.

Linha Direta - Como o senhor avalia o ensino superior
no Brasil?

Gabriel Mario Rodrigues - É uma pergunta muito am-
pla para se responder de uma vez. Em primeiro lugar,
porque a Educação Superior mudou bastante no cor-
rer dos anos. Podemos dizer que, até a década de 1960,
a oferta de ensino superior era basicamente pública,
para atender à elite dominante que pretendia colocar
seus filhos nas "universidades. Depois de um "ginásio
do Estado", muito bom na época, os jovens das famílias
da classe alta e da burocracia dominante faziam seus
estudos na universidade, também do Estado. Quase
todos seguiam cursos tradicionais como Direito, Enge-
nharia, Pedagogia e Medicina. Com o crescimento de-
mográfico e a geração dos filhos dos emigrantes bem-
sucedidos, que também postulavam por educação
superior, originou-se o que se chamou na época de
"excedentes universitários". Tratava-se de candidatos
que eram aprovados no Vestibular, mas que não po-
diam freqüentar a faculdade por não existirem vagas
para atender à demanda.

Nasce dessa conjuntura, promovida pelos governos
militares, o estímulo para a criação de faculdades par-

ticulares para o atendimento da demanda educacional.
O Estado, não tendo condições de atender aos fluxos,
cada vez maiores, de jovens que queriam fazer cursos
superiores para complementar sua educação, não tinha
outra saída senão a de autorizar a criação de faculdades.
Nesse contexto, foram criadas instituições de ensino su-
perior (IES) em todas as cidades brasileiras. A partir dos
anos 1990, com o aumento dos egressos do ensino mé-
dio, a procura aumentou ainda mais, fazendo com que
o ensino particular superior atendesse mais de 70 % da
população universitária. Hoje em dia, a educação supe-
rior é direito de todas as classes sociais - o que aumenta
a demanda incrivelmente -, mas permanece sua origem
aristocrática de universidade gratuita para as elites. Por
isso, dizem os críticos, conseguimos criar o maior para-
doxo educacional: oferecer a universidade pública gra-
tuita para aqueles que podem pagar e o ensino pago
para aqueles que não podem. Em razão dessa distorção
é que, nos últimos anos, houve as iniciativas das cotas
raciais e do ProUni - que contempla universitários com
famílias com renda mínima de até um salário mínimo e
meio por pessoa - e outros projetos de financiamento.

Tendo, por outro lado, a oferta crescido de forma es-
pontânea, estamos num momento em que o Governo
cria os instrumentos de Avaliação de Qualidade (Sinaes)
para assegurar condições mínimas de funcionamento
para os cursos. No entanto, como aconteceu em outras
áreas da iniciativa privada, começa a haver um processo
de consolidação entre as instituições particulares. Mui-
tas delas consolidaram seus respectivos projetos educa-
cionais, buscando nítidos diferenciais (marca, qualidade
acadêmica, atuação social e desempenho de egressos).

Notamos, em outro enfoque, que uma situação comum
afeta instituições públicas e particulares: a estrutura do
ensino superior está baseada em modelos curriculares
e programáticos superados diante das exigências de
um mundo moderno e cada vez mais competitivo. Ou-
tra situação comum às instituições públicas e privadas
refere-se ao perfil do aluno. A geração de estudantes
que está chegando às lES, dominando as tecnologias de
comunicação, não se satisfaz mais com a passividade de
seu papel de alunos, como meros expectadores na sala
deaula.

Dentro dessa realidade, o papel do ensino particular
é preponderante e à custa dele foi possível formar as



gerações de profissionais que colaboram no atuai
mercado de trabalho para o crescimento do país. As
dimensões continentais do Brasil exigem vários mo-
vimentos simultâneos. Continuamos com a necessi-
dade de incluir um enorme número de pessoas no
ensino superior, Ainda somos os úitimos colocados
na América Latina em número de habitantes porta-
dores de diplomas de ensino superior. Ainda temos
muitas regiões não atendidas por IES, o que gera a
necessidade de longos deslocamentos para a qualifi-
cação educacional. Todavia, também temos no Brasil
regiões já plenamente atendidas no quesito acesso
ao ensino superior, mas que precisam melhorar o de-
sempenho de seus egressos. De uma forma geral, o
ensino superior brasileiro particular passa pelo desa-
fio de crescer em quantidade e qualidade, ao mesmo
tempo. Para milhões de brasileiros falta o acesso ao
ensino superior; para outros, que já possuem um di-
ploma, falta aprimorar seu desempenho.

Unha Direta - A ABMES criou o Fórum Nacional da Li-
vre Iniciativa na Educação com o objetivo de colaborar
para a criação de uma lei de reforma da educação su-
perior. Na sua opinião, o que deve ser mudado?

Gabriel Mario Rodrigues - O Fórum Nacional da Livre
Iniciativa foi criado com o objetivo de defender os prin-
cípios que o segmento particular acredita serem impor-
tantes para o desenvolvimento da educação brasileira.
O movimento nasceu para contribuir com a criação de
uma nova lei de Educação. O movimento busca a am-
pliação do número de interlocutores na formulação de
qualquer política educacional Desta forma, com toda a
transparência e plena participação, seriam ouvidos to-
dos aqueles envolvidos com a educação superior brasi-
leira. O Fórum era contra o açodamento inicial. O projeto
do governo poderia ser aprovado de maneira açodada,
sem que se tivesse dado o devido cuidado ou divulga-
ção; desta forma não haveria participação dos diversos
atores da educação superior, inclusive a própria socie-
dade civil. O Fórum sempre defendeu a tese de que, se
a lei fosse aprovada a toque de caixa, não seria possível
pensar a educação em termos estratégicos. Antes seria
necessário, por exemplo, detectar qual o tipo de educa-
ção e de necessidades profissionais que a Nação brasilei-
ra vai precisar para os próximos vinte anos. Além disso,
a questão precisaria ser amplamente discutida - o que
precisa ser mudado e o que deve ser aprofundado nas
políticas educacionais, tanto no que se refere a conceito
quanto a objetivo. O Fórum entende que, enquanto a
Nação toda não estiver irmanada na idéia de que só um
povo devidamente educado prosperará, não serão as
leis criadas nos gabinetes que solucionarão a questão.

Linha Direta - O senhor acredita que as Instituições de
Ensino Superior (IES) vêm cumprindo seu compromis-
so social?

Gabriel Mario Rodrigues - No momento em que for ana-
lisado friamente o papel do ensino particular, vai-se per-
ceber que ele foi o grande "alavancador" de acesso social
da população brasileira. Mais de sete milhões de profis-
sionais formaram-se desde a metade do século passado.
As pessoas cresceram cultura! e profissionalmente graças
às oportunidades por ele criadas. Uma boa parcela desses
tempos de maior progresso que estamos vivendo deve-se
aos profissionais que conseguimos formar. Sendo assim,
as IES particulares cumpriram o compromisso social ao
democratizarem o acesso ao ensino superior. Além disso,
cumpriram também o seu papel social, ao conseguirem
capacitar brasileiros que ocupam, por exemplo, 85% dos
cargos executivos em empresas. Não existisse o número
de profissionais com a capacitação de que dispõem, o
país precisaria "importar" muitos profissionais formados
em outros países para poder atender à demanda que a
economia brasileira requer.

Linha Direta - Até que ponto a tecnologia pode ser uma
aliada das IES no processo de ensino-aprendizagem?

Gabriel Mario Rodrigues - A tecnologia, de maneira
geral, vem revolucionando todas as atividades em que
o homem está inserido, e isso nos é mostrado no dia-
a-dia. Apenas para exemplificar: é fácil ver o que está
acontecendo com a tecnologia da informação e de
comunicação de dados; e é ainda mais perceptível no
que se refere à telefonia celular, que já está interme-
diando as diversas mídias. Não tenho dúvidas de que



esta úítima logo estará na sala de aula. Na gestão edu-
cacional, a tecnologia da informação já chegou. Pelo
celular já se pode ter acesso a notas e avaliações e fazer
qualquer pedido à secretaria. O ensino a distância via
internet, ou via satélite, é um exemplo de mudança no
conceito de que, para aprender alguma coisa, precisa-
remos estar numa sala de aula. Sem dúvida alguma, a
tecnologia educacional é importantíssima para os tem-
pos atuais. Todavia, o segmento privado da educação
superior tem claro que não basta investir na aquisição
de tecnologia. A capacitação dos professores é funda-
mentai para qualquer avanço no processo de ensino-
aprendizagem. O bom desempenho dos alunos neste
processo depende de novas tecnologias e de professo-
res regularmente capacitados pelas i ES.

Linha Direta - Em 2007, o Ministério da Educação criou
o e-MEC, um sistema eletrônico cujo objetivo é tornar
mais ágeis e transparentes os processos de criação de
instituições de ensino superior. O senhor acredita que
essa informatização realmente vai facilitar?

Gabriel Mario Rodrigues - Quando obtive aprovação do
meu primeiro curso no MEC, a "norma vigente" era: se o
pedido não estivesse formalizado em pastas que, umas
sobre as outras, não resultassem numa pilha de 75 cm
de altura, nem era analisado. Volume de papel era con-
ceito de qualidade de curso. Quando os mantenedores

apresentavam seus pedidos
ao MEC, eles vinham acom-
panhados de malas de pa-
pel. O MEC nada mais fez do
que se modernizar, criando
um sistema eletrônico que
facilita sobremaneira o fluxo
de documentos. Hoje não se

„ paga mais taxa por excesso
de bagagem e, conforme o

caso, nem para Brasília se precisa ir. A modernização da
análise de projetos passa necessariamente por um bom
sistema de informações, e esse serviço é um teto que
o atual governo conquistou. Precisamos entender que,
para o e-MEC produzir cada vez mais resultados, neces-
sitamos de capacitação para os pesquisadores institu-
cionais de cada IES. As instituições de ensino, em sua
maioria, são pequenas, com menos de 500 alunos e fora
dos grandes centros populacionais. Sendo assim, ainda
que universidades e centros universitários utilizem o e-
MEC, as faculdades isoladas precisam de um "olhar es-
pecial" por parte do MEC

Linha Direta - A concorrência acirrada entre as IES
pode ser vista como uma "guerra" desleal?

Gabriel Mario Rodrigues - No livre mercado, a con-
corrência saudável entre instituições é um desígnio
que precisa ser perseguido a qualquer risco. A con-
corrência obriga as instituições a melhorarem seu
desempenho, a procurar aprimorar seus processos, a
atender melhor seus alunos, a oferecer melhores au-
las, a incentivar seus talentos, a capacitar seus corpos
docente e administrativo. Enfim, ter uma gestão mais
eficaz. O emprego de métodos desleais para buscar
alunos é prenuncio do fim, que o próprio mercado
será capaz de reconhecer e isolar. Na verdade, estas
instituições que recorrem à concorrência desleal são
desleais consigo mesmas. Em pouco tempo deixarão
de existir. Somente permanecerão no mercado as ins-
tituições que capacitarem, com qualidade, o maior
número de egressos, e não aquelas que meramente
têm o maior número de alunos aprovados em seu
processo seletivo.

Linha Direta - O Projeto Linha Direta, em parceria
com a Rede de Informação Tecnológica Latino-Ame-
ricana (Ritla), distribui a Revista Linha Direta a 3.100
prefeituras e, por meio da parceria com a Organização
dos Estados ibero-americanos (OEi), a distribui a 5.500
secretarias municipais de educação em todo o país.
Como o senhor avalia a importância dessas parcerias
para a melhoria da qualidade da educação no país?

Gabriel Mario Rodrigues - Só posso dizer que a con-
sidero uma iniciativa de valor inestimável, porque
colabora para divulgar as iniciativas educacionais de
todos os quadrantes do país, fazendo corn que um nú-
mero maior de pessoas consiga conhecer o que está
sendo realizado. Em se tratando do ensino particular,
a Revista Linha Direta presta um serviço ainda maior,
porque são poucos os veículos de comunicação que
se dispõem a divulgar o que é realizado.

Linha Direta - Qual a importância do espaço dispo-
nibilizado mensalmente pela Revista Linha Direta à
ABMES para a divulgação de projetos, pronuncia-
mentos, discussões e trocas de experiências?

Gabriel Mario Rodrigues - As entidades represen-
tativas do segmento superior precisam de espaços
para divulgar o que fazem. A ABMES, em particular,
só pode agradecer a possibilidade da Revista Linha
Direta e dar amparo ao seu trabalho.

Existe um grande ponto em comum entre a ABMES
e a Revista Linha D/reta: acreditar que quanto mais
pessoas tiverem acesso à informação, mais cidadãos
capacitados teremos para exercerem seus direitos.
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