
Novos caminhos para o ensino  
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Educadores alertam para os danos causados pelas políticas de governos e defendem uma visão de 
Estado. 
 
Com a presença de três ex- ministros da Educação, representantes do atual governo, do 
Legislativo e de instituições de todos os Estados da Federação, o VI Fórum Nacional do Ensino 
Superior Particular Brasileiro, realizado em Brasília (DF), durante os dias 5, 6 e 7 de outubro, 
colocou em debate os principais temas relacionados com o ensino superior no país, permitindo a 
manifestação das mais diversas correntes de opinião. De maneira geral, os debatedores se 
manifestaram favoráveis à adoção de uma política de Estado e não de governo para a educação. 
Tomaram parte nos debates, entre outros, o ex-ministro e senador Jorge Konder Bornhausen, os 
ex- ministros Jarbas Passarinho e Paulo Renato Souza, o secretário executivo do MEC, Fernando 
Haddad, e o presidente do Conselho Nacional de Educação, Roberto Cláudio Frota Bezerra.  
 
A proposta do governo para uma reforma universitária foi um dos principais assuntos em 
discussão, o que levou o ex-presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de 
Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp) Gabriel Mário Rodrigues a 
perguntar se hoje se faz realmente necessária uma reforma ou se seriam suficientes apenas 
alguns ajustes. "Não tem cabimento a cada governo – e não é só o atual – fazer a sua reforma. 
Precisamos criar diretrizes de política de Estado para a educação que durem 50 anos e permitam 
que a cada governo se agregue valor, sem destruir o que foi conquistado", declarou Rodrigues na 
abertura do encontro.  
 
Segundo o professor e atual presidente da Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino 
Superior (Abmes), quatro questões chamam a atenção do setor neste momento: quais são as 
preocupações da sociedade brasileira que justificam iniciativas governamentais na direção de uma 
reforma do ensino superior? Quais são as preocupações no âmbito do governo que apontam as 
prioridades adotadas como parâmetros para tal reforma? Quais são os fatores que preocupam as 
instituições federais mantidas pela União, cuja influência é notória na formação de pressões junto 
ao MEC; por último, o que pensam os representantes do setor privado no ensino superior?  
 
Ao setor privado, assinalou o professor, cabe em primeiro lugar assegurar a oferta capaz de 
atender à demanda não satisfeita pelo setor público e, nesse sentido, ele atua como parceiro do 
governo. Em segundo lugar, cabe à iniciativa particular atuar com a presteza necessária para 
prover oportunidades de formação que, por qualquer razão, não sejam oferecidas pelo governo. 
"Nesse sentido, as IES particulares atuam fazendo uso de características próprias dos 
empreendimentos privados: flexibilidade organizacional, agilidade para tomar decisões, 
criatividade para fazer frente a inovações, facilidade para enfrentar desafios e superar 
obstáculos." Em terceiro, prossegue, cabe ao segmento privado ajustar-se aos padrões de 
qualidade observados em instituições, cursos e serviços oferecidos pelo setor público de ensino. 
Para o professor, não há dúvidas de que o ensino superior privado vem cumprindo o seu papel e 
citou como exemplo a participação dos egressos do ensino superior nas empresas: 77% são 
originários do ensino particular e 23%, do público; entre os profissionais com pós-graduação, 
82% são oriundos do ensino particular e 18%, do ensino público. Além do fato de que o ensino 
privado responde hoje por 88% das vagas no setor. 
 
Marco regulatório 
 
O secretário executivo do MEC, Fernando Haddad, defendeu a necessidade de um novo marco 
regulatório para o setor. Declarou que a atual equipe do MEC, ao chegar ao governo, se deparou 
com uma enorme quantidade de normas, regulamentos, decretos, portarias, que, segundo ele, 
inibem a própria iniciativa privada, sem conduzir ao desejo do Estado de aprimoramento da 
educação superior.  



Haddad recordou que o governo levou meses de negociação com representantes das instituições 
de ensino, em torno de um único projeto – o ProUni –, mas que ao final foi aclamado como um 
passo importante na direção de corrigir apenas um aspecto que envolve a questão, que é a 
tributária e as assimetrias envolvidas. "A isonomia conquistada permitirá que a qualidade ganhe 
um novo estímulo", acrescentou o secretário, referindo-se às propostas incluídas no ProUni.  
 
Para Haddad, a própria expansão do sistema merece um tratamento que dê segurança jurídica 
para que se possa planejar o futuro, com 10 ou 20 anos para frente, por meio de um plano de 
desenvolvimento institucional exeqüível. "Dar segurança jurídica a esse setor é muito importante 
e isso deve ser feito no bojo da reforma, para que as instituições possam planejar seu futuro. Vejo 
essa oportunidade não como mais uma reforma de um outro governo, mas como a possibilidade 
que se abre neste momento para se discutir um plano de desenvolvimento seguro, transparente e 
comprometido com os dois pilares defendidos pela atual administração: o acesso e a qualidade da 
educação no país."  
 
Todo o trabalho visa, segundo o secretário, alcançar três objetivos que são a questão da 
segurança jurídica, da qualidade e do acesso. "É preciso dar às instituições as condições de 
disputar o aluno pela única maneira válida no campo do ensino, que é pela qualidade." O 
secretário destacou ainda a disposição do governo para o diálogo e para a busca do 
entendimento. "Podemos ficar semanas discutindo um ponto, mas com a perspectiva do 
entendimento, ainda que possamos divergir num ponto ou em outro."  
 
De reforma em reforma  
 
O senador e ex- ministro da Educação Jorge Konder Bornhausen lamentou que o governo atual 
esteja empenhado em promover mais uma reforma universitária. A seu ver, a educação brasileira 
vive de reforma em reforma e ao sabor de dezenas de decretos-leis, resoluções e pareceres. "O 
governo atual não se contenta em implementar as leis que existem e aprimorá-las. Uma 
tendência para desprezar o que já foi iniciado, uma ânsia de deixar sua marca e seu modo de 
pensar comandam a atual administração. Resultado disso: perde-se um enorme tempo 
preparando-se novos terrenos, semeando sobre a terra arrasada. É como se nos faltasse a visão 
de que é possível corrigir rumos, sem que se destrua o que já existe."  
 
O senador recordou que as instituições particulares, por intermédio da Abmes, apresentaram ao 
MEC documento que trata de assuntos que merecem aperfeiçoamento na Lei de Diretrizes e 
Bases, referentes à qualidade, liberdade, diversidade, registro de diploma, avaliação e outros, 
ligados mais à questão da autonomia acadêmica, da qualidade do ensino e de financiamento de 
estudantes carentes. "O MEC, partindo de uma proposta gerada por seus funcionários, por um 
padrão ideológico mais ou menos uniforme, coloca a reforma como o tema mais importante do 
momento."  
 
No entanto, segundo o senador, entre os desafios a serem enfrentados inclui-se o cumprimento 
do Plano Nacional de Educação, cuja meta para o ensino superior prevê a inclusão, até 2010, de 
30% dos jovens entre 18 e 24 anos no ensino superior. "O poder público dificilmente poderá arcar 
com parcela signific ativa dessa extensão, por razões bastante conhecidas. O alcance da meta 
dependerá, portanto, da presença maciça e do esforço da iniciativa privada. Pelo crescimento da 
oferta no ensino superior ocorrido nos últimos oito anos, tinha-se a perspectiva de que a meta 
seria atingida, ainda que, com enorme esforço.  
 
No entanto, esse crescimento poderá ser inviabilizado em decorrência da reforma pretendida, na 
medida em que novos procedimentos e controles vieram a ser adotados, em que pese ter ficado 
comprovado que os novos cursos criados apresentam melhor nível de qualidade, conforme 
demonstrado pelos resultados do Exame Nacional de Cursos."  
 



Uma fatia da reforma, já transformada em lei, observou o senador, diz respeito à avaliação. 
"Destruiu-se o Provão com um discurso discutível e criou-se o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior [Sinaes]. Hoje, encontramos o educador e a sociedade perplexos com as 
dificuldades encontradas para implementar esse novo processo. É grave terminar com o único 
referencial acreditado pela sociedade sobre a qualidade das instituições de ensino superior, sem 
que se tenha a segurança sobre a aplicabilidade dos resultados que poderão ser alcançados."  
 
O senador concluiu sua apresentação afirmando que gostaria de ver respondidas várias questões: 
"Como terão curso os processos de credenciamento de instituições e de autorização e 
reconhecimento de novos cursos? Qual é o destino dos cursos seqüenciais e dos cursos de 
formação tecnológica? Como será tratada a questão da duração dos cursos de graduação? Qual é 
a posição do MEC em relação à exigência de manutenção de um terço do quadro docente das 
instituições em regime integral? Qual o tratamento que receberá a educação a distância? Quais as 
políticas educacionais que poderão permitir a superação das atuais limitações de desempenho de 
qualidade no ensino fundamental e médio? 
 
Pela primeira vez em muitos anos estamos correndo o risco de um grave retrocesso no caminho, 
já lento, da melhoria do ensino superior". 
 
Informação e avaliação  
 
O ex- ministro Paulo Renato Souza destacou como principais realizações de sua gestão a criação 
do sistema de avaliação para a graduação; a criação do Conselho Nacional de Educação, com o 
papel assessor da política de educação no país; a vinculação da avaliação aos processos de 
credenciamento das instituições, autorização e reconhecimento dos cursos; a criação dos centros 
universitários; o estímulo à criação dos cursos de curta duração, como os de tecnólogo e 
seqüencial, a expansão do ensino a distância e a definição das diretrizes curriculares nacionais por 
cursos, todas aprovadas pelo CNE.  
 
Sua gestão no MEC, assinalou o ex- ministro, se caracterizou por três pilares: informação, 
avaliação e comunicação. Como exemplo da importância desses itens, apontou: na inscrição, a 
relação candidato–vaga nos cursos que tiveram D e E no Provão caiu 40%. Nos cursos C 
aumentou 1% e nos cursos A e B cresceu 18%.  
 
Para o ex- ministro, o fim do Provão foi um enorme retrocesso para o sistema de ensino no país. 
Um exemplo disso, segundo ele, é o fato de que a Fundação Carlos Chagas, USP e Unicamp não 
aderiram ao novo sistema de avaliação. "Esse é um indicador da falta de credibilidade que o novo 
sistema tem em relação ao anterior. A amostragem é o maior problema: não teremos certeza de 
que a lista encaminhada pelas instituições realmente representa a totalidade dos alunos que 
concluíram o curso. Portanto, a amostra não oferece segurança de representação. Por outro lado, 
não existe nenhuma obrigação do aluno de comparecer à prova.  
 
O aluno poderá ser sorteado, não comparecer à prova e não haverá nenhuma conseqüência. Se 
não comparecer ele estará viciando a nota. Acho que foi uma maneira de mudar uma coisa que 
vinha dando certo para colocar uma marca do atual governo no sistema." Credibilidade e 
transparência para a sociedade são requisitos essenciais para o sistema, defende Souza. "Nesse 
sentido precisa ser anual e universal. Não pode ser trienal e por amostragem."  
 
Outra questão a ser levada em conta, aponta o ex-ministro, é o fato de que haverá um crescente 
acesso de pessoas oriundas da classe C, com uma renda familiar inferior a R$ 1 mil. "Como fazer 
com que essas pessoas possam arcar com os custos do ensino superior?  
 
Em primeiro lugar flexibilizando a oferta para atender a essa camada da população. Não podemos 
pensar no ensino pós-secundário apenas como universitário.  
 



O pós- médio tem que oferecer cursos de curta duração, seqüenciais e superiores de tecnologia, 
junto com bacharelado pleno, além da pós-graduação stricto e lato sensu e dos cursos de 
extensão. Temos que pensar na imensa maioria da população brasileira que não concluiu o ensino 
básico e que está voltando a estudar agora no supletivo, concluindo sua educação com 35 a 40 
anos, e que precisa ter uma oportunidade de estudar. Ele precisa de um curso de curta duração, 
de tecnólogo, à noite. Precisamos promover a expansão do ensino a distância, incorporar as novas 
tecnologias e incorporar o sistema de ensino do mercado corporativo."  
 
"Dirigismo ideológico" 
 
O ex- ministro da Educação Jarbas Passarinho questionou as alegações do atual governo 
relacionadas com lucro e mercantilismo e perguntou como seria possível a uma instituição 
continuar oferecendo seus serviços se não tiver recursos para investimento nas instalações e 
cobertura dos custos necessários para manter a instituição em funcionamento, como o pagamento 
de funcionários e melhoria das condições de ensino. Passarinho criticou a disposição do governo 
de impor novos marcos regulatórios para o ensino e também as restrições impost as à abertura de 
novos cursos.  
 
"A restrição é uma estratégica burocratizante, centralizadora e que tem os mesmos efeitos 
nocivos do dirigismo ideológico que o governo vem tentando introduzir no campo da cultura e das 
atividades jornalísticas", afirmou. Para finalizar, o ex- ministro declarou não ter medo de 
"assombrações do meio -dia", mas preocupa-se com os rumos do atual governo e considera 
importante lembrar o alerta do pensador francês Maurice Duverger, que nega a possibilidade dos 
países do Terceiro Mundo de chegarem ao socialismo, "a não ser pelo regime autoritário". E 
concluiu: "Que Deus não permita que isso aconteça entre nós." 
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