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PENSATA PARA
Como as mudanças no processo de produção
do conhecimento vão influenciar as instituições? E
que papel elas devem desempenhar hoje? Esses
foram alguns dos temas abordados durante o
Fórum Nacional do Ensino Superior

á dez anos especialistas
em educação discutiam
em qual modelo de ensino
universitário o país deveria

investir para se desenvolver educa-
cionalmente. Passada uma década, a
questão ainda persiste. Durante o 10°
Fórum Nacional do Ensino Superior
Particular Brasileiro, realizado pelo
Sindicato das Entidades Mantenedoras
de Estabelecimentos de Ensino Superior
no Estado de São Paulo - Semesp, em
setembro, consultores educacionais
concluíram que o Brasil ficou para trás
no bonde da história.

O excesso de interferência do Estado
e a conseqüente morosidade para realizar
soluções criativas foram apontados como
os principais motivos para o país estar tão
mal nos rankings internacionais de edu-
cação. "Sem o ensino superior privado o
país estaria em condições catastróficas,
mundialmente comparando1", sentenciou
o economista e especialista em educação
Gustavo Ioschpe, ao mostrar que, segun-
do dados da Unesco, o Brasil tem 20%
de taxa bruta de matrículas no ensino
superior, atrás de países como México e
Paraguai. Situação que poderia ainda ser
pior. Sem o setor particular, o índice, de
2005, seria de 5%.

"O conceito de universidade precisa
ser revisto. Há sistemas educacionais que
já superaram essa discussão há muito
tempo", defendeu o diretor acadêmico
do campus de Lorena do Centro Univer-
sitário Salesiano de São Paulo (Unísal)
e especialista em mercado universitário,
Fábio José Garcia dos Reis. Citando o
especialista chileno em educação José

Joaquin Brunner, Fábio lembrou que o
conceito de mercado universitário re-
monta ao século XII e, por isso, deveria
ser superada a dicotomia no papel da
universidade entre a produção do conhe-
cimento e a administração de dados.

"Estamos emburrecendo", disse o
administrador e consultor de empresa
Stephen Kanitz. "E o que vocês estão
ensinando para os seus alunos?", provo-
cou. Em um século caracterizado pela
rapidez na troca de informação, com uma
dinâmica na qual o conhecimento humano
duplica a cada ano, as instituições de en-
sino deveriam aproveitar a oportunidade
para serem prestadoras de serviço aos seus
alunos para o resto da vida, recomendou.
"Esqueçam a idéia de criar novos cursos
de mestrado. Após dois anos eles estarão
obsoletos. Criem cursos de um mês, pois
o novo paradigma é escola-trabalho-
escola-trabalho para o resto da vida", disse
Kanitz, para quem a atual grande missão
das instituições de ensino é a de ensinar
processos para que os alunos desenvol-
vam a criatividade e a inovação.

O economista enfatizou a necessidade
de identificar o conhecimento que se usa
no momento de sua concepção (o agora) e
depois se descarta rapidamente. "O apren-
dizado tornou-se just in time disse. Para
deixar claro seu pensamento, Kanitz, em
tom de brincadeira, disse não ler nenhuma
obra que tenha sido escrita antes do ano de
2005. Dessa maneira, enfatizou o fato do
"envelhecimento" do conhecimento.

Para o economista e professor do
Ibmec e da Universidade de São Paulo
(USP) Naércio Aquino Menezes Filho,
não importa a profissão em que o aluno se

forma. O importante é ter uma graduação.
Segundo ele, o diferencial salarial propor-
cionado pelo nível superior ainda é alto,
portanto, as pessoas querem um diploma.
Ou seja, a contribuição da educação supe-
rior é ensinar a capacidade de pensar em
nível abstrato e não apenas formar para
uma área específica. Segundo ele, 35%
das pessoas atuam em áreas diferentes
daquelas em que se formaram.

Segundo Naércio, ainda existe es-
paço para as instituições particulares
expandirem. Apesar da estagnação no
crescimento das matrículas do ensino
médio e na taxa de jovens registrada nos
últimos anos, a classe C é um mercado
em potencial e é possível aumentar o
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ingresso de alunos oriundos diretamente
do ensino médio, por meio do combate
à evasão nesse nível de ensino.

Naércio recomenda que, para ter
vantagem competitiva, as instituições
devem melhorar a qualidade do ensino,
E isso só pode ser assegurado por meio
da profissionalização da gestão e do
incentivo do corpo docente. "Para uma
boa gestão escolar o mais importante
é: incentivo aos funcionários que estão
adequados, premiação aos melhores e
punição para os piores. Falta motivação
para professores em todos os níveis",
diz Naércio, que ressalta a importân-
cia de compreender as características
determinantes para a qualidade de
ensino. "Alguns aspectos relevantes a
serem considerados são percepção do
retorno financeiro ao aluno, no mercado
de trabalho, posterior à graduação ou
pós-graduação; background familiar;
infra-estrutura na escola."

Drofissionalização do siste-
na de educação superior,
;anto privado quanto públi-
;o, foi um dos temas mais

debatidos durante o Fórum. A fórmula
da boa gestão parece ser uma velha
conhecida em outros países. Segundo
Fábio dos Reis, desde a década de 1990,
a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE)
adota o conceito de New Public Mana-
gement para combater a burocracia e
defender a profissionalização da gestão
das instituições públicas. Segundo ele,
as universidades européias são pautadas
pelo modelo empresarial e se não alcan-
çam indicadores de desempenho não
recebem repasse de verbas. "Estamos
atrasados em relação à Europa cerca
de dez anos no que diz respeito às im-
plementações de profissionalização da
gestão universitária", disse.

O diretor do Unisal citou ainda o
exemplo do Chile, que com a reforma
universitária de 1990 tirou a responsabi-
lidade do Estado em financiar a educação
superior e recentemente criou agências
independentes de acreditação para ava-
liar o sistema educacional por curso.
"Não sou contra a supervisão do Estado,
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Encontro
de gerações

Mais de 600 pessoas de 180

instituições e 19 Estados brasileiros

passaram pelos dois dias de realiza-

ção do 7 0° Fórum Nacional de Ensino

Superior Particular Brasileiro, rea liza-

do em setembro pelo Sindicato das

Entidades Mantenedoras dos Esta-

belecimentos de Ensino Superior no

Estado de São Paulo (Semesp}. Após

São Paulo, Minas Gerais foi o Estado

com a maior representatividade.

Para o presidente do Semesp,

Hermes Figueiredo, o mais marcante

dessa edição foi reunir a nova gera-

ção de mantenedores com os repre-

sentantes das antigas gerações. "Os

mais velhos souberam receber essa

geração para realizar uma transição

sem traumas", disse.

Pela primeira vez, o Fórum teve

um programa realizado ao vivo duran-

te o evento. Os apresentadores Luiz

Gustavo Medina, José Godoy e Dan

Stulbach, do programa Fim c/e Expe-

diente, transmitido pela rádio CBN,

discutiram a realidade educacional

brasileira diretamente do evento.

O Fórum foi também uma opor-

tunidade para as instituições dis-

cutirem marketing educacional em

palestra comandada pelo vice-presi-

dente de tecnologia educacional, da

Positivo Informática, André Caldeira,

e para os participantes discutirem

financiamento, evasão e inadim-

plência, em palestra do diretor

de administração da Universidade

Católica de Brasília (UCB), Leonar-

do Nunes Ferreira. O mercado e a

consolidação do setor foram assunto

apresentado pelo presidente da Kro-

ton Educacional, Walter Braga.

mas ele é ineficiente para fiscalizar. Por
que o Brasil não repassa sua fiscalização
para agências terceirizadas? Profissio-
nalizar a gestão não é privatização. Um
modelo possível seria criar um conselho
administrativo composto por 50% de
membros da instituição e os demais 50%
de pessoas externas à universidade, de
preferência especialistas em administra-
ção", defendeu Fábio.

O diretor do Observatório da Educa-
ção Virtual na América Latina e pro-
fessor de instituições particulares na Ar-
gentina c Uruguai, Cláudio Rama, lem-
brou o Processo de Bolonha, iniciado
para unificar currículos e experiências
européias, e disse que a América Latina,
que detém 17 milhões de estudantes,
não tem essa visão de regionalização in-
ternacional. L'Há um monopólio público
na América Latina em relação ao setor
educacional. Os governos deveriam re-
duzir sua influência no ensino superior.
Os demais continentes modificam a qua-
lidade do ensino a partir de experiências
internacionais. Globalmente, a América
Latina está marginalizada", disse.

Segundo ele, três medidas poderiam
dinamizar a política educacional no
continente: a criação de regulamentação
independente, a liberdade na normatiza-

ção e o modelo de Bolonha. Para Rama,
as instituições de ensino superior têm
"janelas de oportunidades" no atual
cenário digital, global e interdisciplinar.
Segundo ele, essas oportunidades são a
demanda por novos conteúdos, ou seja,
novos cursos, flexibilidade, que inclui
ensino a distância, financiamento e in-
ternacionalização. "Sc as instituições de
ensino superior não fizerem, outros ato-
res da vida econômica o farão", disse.

Carlos da Costa sócio-diretor da
P&L Educação Executiva, e um dos
fundadores do Ibmec, refletiu sobre a
importância de,' administrativamente,
as instituições de ensino saberem fazer
escolhas. "É necessário ter um modelo de
operação definido, traçar metas claras."
Carlos apontou, ainda, para a pertinência
de o modelo de gestão ser próprio. "Ele
precisa ser coerente e ter uma execução
disciplinada", resumiu.

O professor Alexandre Gracioso,
diretor nacional de graduação da Escola
Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM), lembrou a realidade atual.
"A margem de lucro das instituições
superiores caiu nos últimos anos. Há
vários fatores que contribuem para isso:
a grande oferta de cursos, a demanda
reprimida de alunos sem condição fi-
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nanceira para pagar as mensalidades,
a possibilidade de copiar programas
disciplinares, indiscriminadamente",
enumerou Alexandre.

interferência do Estado na
questão educacional foi
duramente criticada pelos
participantes do Fórum.

Principalmente os novos índices divul-
gados pelo Ministério da Educação. "O
IGC é exemplo de uma política pública
autoritária", disse Fábio Reis. Para ele.
é necessária uma mudança de postura.
"O setor precisa enfrentar o MEC. O
Ministério é burocrático, estatizante.
Temos de cobrar uma atitude distinta.
O sistema educacional brasileiro é di-
nâmico", defendeu.

Presidente da Frente Parlamentar em
Defesa do Ensino Superior, o deputado
Severiano Alves (PDT-BA) também
pediu mudanças na relação instituições-
governo. "O setor particular do ensino
superior deve promover uma mudança
de consciência política, ao invés de
competir, deve estabelecer parcerias

com o governo", sugeriu. E foi além. "O
país precisa de uma legislação com mais
respeito a esse setor. Atualmente, nossa
legislação é punitiva, coercitiva."

À frente do Ministério durante o
governo Fernando Henrique Cardoso, e
atualmente na Câmara dos Deputados,
Paulo Renato Souza (PSDB-SP) fez du-
ras críticas ao uso excessivo do Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes
(Enade), estabelecido nos novos índices
de avaliação elaborados pelo Ministério.
Para o deputado, o exame não deveria ser
usado com tanto peso por três motivos: a
prova é feita por amostragem e os alunos
não tem comprometimento; a aplicação
da prova é tricnal; e as questões são as
mesmas para alunos do primeiro e do
último ano dos cursos. "Isto representa
uma evolução na direção errada. É um
mau uso do sistema avaliativo", disse.
Para ele, o desempenho dos alunos in-
gressantes poderia ser averiguado pelas
notas do Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). Segundo Paulo Renato, na
época em que criou o Provão não bouve
acordo político para aprovar alterações
na lei que garantissem a vinculação da
nota do aluno ao diploma de conclusão
de curso. Hoje, o deputado diz que
não sabe se seria politicamente viável
negociar tal proposta. E é contra o uso
excessivo da legislação no setor. "O que
está na LDB está bom", afirmou.

Apesar de defender que o setor
deveria restringir o Estado ao papel

necessário e não se contentar com as
margens dadas, o economista Gustavo
Ioschpe pediu licença para discordar da
idéia de enfrentamento com o Ministé-
rio da Educação. "Não acredito que a
mudança de percepção na imagem das
instituições particulares vá ocorrer no
convencimento dos entes governamen-
tais. Ela tem que se dar na sociedade",
disse. Para loschpe, um dos principais
problemas das instituições particulares
é a má imagem pública, apesar de sua
contribuição para o desenvolvimento
do país. "Por que vocês formam pessoas
que militam contra vocês?", questionou,
sendo bastante aplaudido.

O economista acredita que a solução
seria investir em um programa de ação
que envolvesse uma ampla campanha de
relações públicas para todo o setor e não
apenas de instituições isoladas. E sugeriu
que as instituições investissem na melho-
ra dos cursos de Pedagogia. "Esqueçam
o modelo da USP e Unicamp, que nem
é tão bom assim, e façam sua própria
meta de cursos de excelência. Se vocês
formarem bons professores, que depois
falem bem de vocês, já terão dado uma
excepcional contribuição para o pais."

loscbpe recomendou ainda a ampliação
de programas de financiamento c insistiu
no investimento em pesquisas. "Enquanto
a pesquisa for vista, erroneamente, como
uma área indissociável do ensino superior,
c preciso investir nisso como forma de
construção de imagem".

Text Box
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