
O ensino como
ão há necessidade de uma nova refor-
ma universitária. As mudanças exi-
gidas hoje no ensino superior podem
ser feitas por poucas alterações na le-

gislação existente. O principal é eliminar a buro-
cracia e permitir que a iniciativa particular, respon-
sável por mais de dois terços das vagas, possa traba-
lhar com liberdade e cumprir a missão de oferecer
oportunidade de ensino para os milhões de jovens
e adultos que buscam a graduação. A opinião é de
Gabriel Mário Rodrigues, presidente da Associa-
ção Brasileira de Mantenedores do Ensino Supe-
rior (Abmes). Nesta entrevista, em que faz um rá-
pido balanço de sua passagem pela presidência do
Sindicato das Entidades Mantenedoras de Esta-
belecimentos de Ensino Superior no Estado de
São Paulo(Semesp), Rodrigues defende a cria-
ção de novos modelos de ensino, critica o traba-

lho de algumas das comissões de fiscalização que
passam pelas escolas fazendo exigências absur-
das e alerta que o MEC vive sob pressões dos con-
selhos profissionais que estão, na maioria das
vezes, preocupados apenas em defender seus in-
teresses corporativos.

mento de um país ou de uma empresa está baseado
na qualidade de seus recursos humanos. Para cres-
cer e para atingir bem-estar pessoal, qualidade de vida
e realização econômica sustentável, há necessidade
de gente muito bem preparada. Isso não se faz da
noite para o dia. Para atingir esses objetivos, é preci-
so uma vontade política muito grande e ações con-
cretas muito bem pensadas. É um plano macro para
muitos anos, que não pode ser modificado a cada
governo. Não pode ser pontual, mas, com o tempo,
pode ter adaptações, sem perder de vista seus objeti-
vos principais. Recentemente, a Abmes promoveu
seminário sobre a duração dos cursos superiores. A
preocupação é que a questão seja tratada com o maior
cuidado, para evitar decisão inadequada. O parecer
CES/CNE nº 776/97 contém normas que precisam
ser respeitadas, pois incluem desde a liberdade que
as instituições precisam ter para compor seus currícu-

los, passando pela impor-
tância de evitar-se o prolon-
gamento desnecessário dos
cursos até o incentivo ao
ensino baseado em habilida-
des e competências. A Eu-
ropa estuda as mesmas nor-
mas há bastante tempo e
procura inovar até nos con-
ceitos de hora-aula, enten-
dendo que os créditos são

abrangidos, tanto pela exposição do professor, ativida-
des dos alunos e do tempo que estuda em casa. Lá
como cá, há muita preocupação com os conselhos e
as associações profissionais que desejam também in-
fluir nos cursos, opinando na formatação curricular e
na duração, o que consideramos um despropósito.

Ensino Superior - Qual é a análise que o senhor faz O objetivo dos conselhos profissionais também não
do ensino superior brasileiro hoje? seria este?

Gabriel Mário Rodrigues - Todo o desenvolvi- Absolutamente. A função dos conselhos é fisca-
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missão
lizar o exercício profissional. Há uma con-
fusão bastante generalizada sobre essa
questão. Não sei se para defender os inte-
resses de classe, quase sempre estão opi-
nando sobre formação profissional, que é
questão específica do sistema universitário.
No caso da duração dos cursos, houve ma-
nifestação de todos os conselhos e não co-
nheço a base documental para a formula-
ção de uma opinião baseada em dados téc-
nicos. A maioria usou informações desti-
tuídas de argumentos convincentes, apoia-
das no "achismo" e fora da realidade dos
nossos dias. O que vale é o aprendizado
do aluno e o seu interesse em tornar-se um
profissional útil à sociedade.

Quais são as outras questões que preocu-
pam o setor?

Para descrever tudo, precisaria um li-
vro, ou melhor, vários livros. Enquanto os
governos enfatizam aspectos formais, o
MEC edita uma portaria, o CNE publica uma re-
solução e a Secretaria de Ensino Superior [SESu]
ou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais [Inep] regulamentam a avaliação.
Vejo pouca gente preocupada com a sala de aula.
O mundo mudou, o aluno, a tecnologia e a velo-
cidade das coisas mudaram. Mas as aulas, na maio-
ria das vezes, continuam as mesmas: um profes-
sor na frente dos alunos, falando um monte de
coisas e os alunos copiando. Depois, uma prova
para ver se todo mundo decorou o que foi falado.
Esse modelo de ensino, que surgiu no século XVI
com os jesuítas, continua o mesmo até hoje, com
poucas exceções.

E fácil mudar isso e criar novos modelos ?
Não é fácil para as pessoas aceitarem a mudan-

ça. Muitos professores não querem mudar seu esti-
lo de aula, afinal ela está sendo repetida anos a fio.
É só chegar na sala de aula e despejar. Os alunos
têm as mesmas resistências. É fácil encontrar alu-

nos que preferem ficar nos bares ao redor da uni-
versidade e depois tirar xerox da matéria e es-
tudar para a prova. Se forem reprovados, na DP a
coisa se resolve. Os cursos caminham para ser to-
dos iguais. Há uma tendência de concorrência pre-
datória. As escolas alardeiam descontos de 10%,
20%, 40%. A competição por preços não tem sus-
tentação a longo prazo.

Quer dizer que o senhor não é favorável ao livre mercado ?

Sou francamente adepto do livre mercado, mas
tem que existir normas. A livre iniciativa de ensi-
nar deve ser a base de tudo, mas precisa estar rela-
cionada com as demandas da população. Quando
digo isso, não estou desejando que haja a santa in-
tervenção do Estado, para dizer, pode aqui e não
pode ali. Acredito muito mais numa interação com
a sociedade, por seus organismos de avaliação, ou
mesmo com uma agência reguladora que se incum-
bisse de zelar pelo funcionamento de um merca-
do mais equilibrado. A concorrência desenfreada
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certamente desestabilizará as
instituições, porque todos pro-
curarão baixar os preços e o
sistema não se sustentará. Por-
tanto, sou favorável à expansão
quantitativa do ensino supe-
rior, regulada pelos mecanis-
mos de avaliação e pela própria
sociedade. Nada de Estado.

Uma das queixas que o se-
tor expressa é o nível de forma-
ção dos alunos que ingressam
em seu sistema.

Realmente procede, po-
rém é uma realidade da qual
não se pode fugir: a baixa
qualidade do ensino médio,
que por sua vez coloca a cul-
pa no fundamental. E um
círculo vicioso onde cada um
diz que o outro é culpado e
não se encontra a solução
para a questão. Para quebrar
essa corrente, há necessi-
dade de se romper totalmen-
te com o processo de ensino
tradicional, apegado ao pas-
sado, baseado na transmissão
oral e em conteúdos distan-
tes da realidade. O que ocor-
re na maioria dos melhores
colégios da capital parece la-
vagem cerebral. Os professo-
res impingem aos alunos a
idéia de que só a universida-
de pública é melhor e se o
aluno não consegue passar
no vestibular de uma delas, que vá fazer cursi-
nho no ano seguinte porque não adianta en-
trar numa particular. O aluno vai repetir um ano
estudando as mesmas matérias. E um ano per-
dido. O colégio tradicional só está preocupado
em repassar conhecimento para ser decorado,
para depois enviar aos pais uma publicação mos-
trando que seus alunos passaram nas universi-
dades públicas. De vida, de cidadania, nada
aprenderam. É só "decoreba". O Brasil gasta cer-
ca de R$ 54 bilhões na educação básica, recur-
sos advindos dos Estados e municípios. Para dar
um salto em educação, precisaria investir R$ 80
bilhões, o que significa 7% do PIB. Se não fizer
isso, estará fingindo educar. Olhe que estou

apenas repetindo isso. Quem
falou primeiro foi o ex-minis-
tro Cristovam Buarque.

Como as instituições parti-
culares vêem a atuação das co-
missões de especialistas que vi-
sitam as escolas?

De maneiras bem distintas.
A primeira, como uma equipe
que o MEC designa, para orien-
tar, auxiliar as IES, seus coorde-
nadores e diretores, além de
procederem à verificação das
situações de regularidade, para
fins de autorização ou reconhe-
cimento dos cursos. Aqui estão
normalmente as comissões das
áreas de administração e enge-
nharia, cujos membros são sem-
pre bem preparados e têm uma
visão de qualidade como um
processo de melhoria contínua.
A segunda, como comissões de
membros corporativos, que só
atrapalham, querendo que elas
sejam como as públicas. Fazem
exigências descabidas, em ge-
ral desvinculadas da realidade.
Normalmente, essas comissões
confundem qualidade com
grau de dificuldade. As primei-
ras são muito úteis porque au-
xiliam na implantação da au-
torização ou do reconheci-
mento dos cursos. As segun-
das só querem impor suas
opiniões, alterar projetos pe-

dagógicos, enfim, não oferecem apoio à
melhoria do processo educacional. Em geral,
trazem as visões do seu universo público, sem
preocupações com o custo das atividades. Qua-
se sempre opinam em defesa de professores em
tempo integral, mesmo quando só há cursos
noturnos, além da participação exagerada de
docentes e alunos nos órgãos colegiados. Acho
que não lêem a Lei de Diretrizes e Bases nem a
Constituição, que definem o ensino superior
como livre à iniciativa privada. Há várias comis-
sões que querem que os cursos sejam projetados
para formar os cientistas ou pesquisadores.
Acontece que o mercado de trabalho das em-
presas não está pedindo esses profissionais.
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As instituições particulares são submetidas a uma per-

manente fiscalização, mas ninguém fiscaliza as federais?

Exatamente, por isso que estou lançando a
proposta de criação de uma ONG só para fiscali-
zar as federais. Nós temos todos os sistemas nos
fiscalizando e ninguém acompanha de perto as
federais. Fica lançada aqui a proposta para criar
essa organização destinada a ver o que eles an-
dam fazendo e como gastam o dinheiro público.

Como o senhor vê a questão da inadimplência e os

problemas criados para as instituições 1

Sem dúvida, a legislação atual tem sido inter-
pretada de modo a estimular a inadimplência.
Pesquisa realizada pela Associação Comercial
de São Paulo constatou que, na ordem de priori-
dade de pagamento de dívidas, a mensalidade
escolar fica em sexto lugar. Daí percebe-se que,
com excessivo protecionismo da lei, o aluno é
estimulado a deixar de pagar a mensalidade es-
colar para, por exemplo, quitar dívida de con-
sórcio de veículo. Nos planos de saúde, o cliente
que não pagar a terceira mensalidade deixa de
ter acesso ao serviço. Nos contratos educacionais,
isso não acontece, graças a liminares concedidas
pelo Poder Judiciário. A
instituição privada de
ensino é regida pelo
princípio da livre inicia-
tiva, não cabendo a ela a
responsabilidade de ar-
car ou financiar o aluno
inadimplente. Portanto,
cabe ao Estado traçar po-
líticas públicas que pos-
sibilitem o acesso do alu-
no carente, por meio de bolsas de estudo ou fi-
nanciamento estudantil, não transferindo essa
responsabilidade à iniciativa privada. As institui-
ções têm poucos mecanismos para inibir legal-
mente a inadimplência das mensalidades esco-
lares, sendo permitida somente a vedação da
rematrícula do aluno, o que ocorre somente no
fim do semestre ou ano. Os altos custos de todo
o período são assumidos pela escola. Além dis-
so, a inadimplência compromete diretamente a
qualidade dos cursos.

A seu ver existe hoje a necessidade de uma ampla re-

forma no ensino superior?

Não vejo necessidade de reforma. O MEC vive
sob pressão das federais. Quando eles falam em
autonomia, estão pensando em autonomia finan-

ceira. Eles querem a mesma coisa que as esta-
duais paulistas. Desejam autonomia total. No fun-
do, a postulação visa mais atender a interesses
relacionados com as próprias carreiras do que a
melhoria do processo educacional. Não é preci-
so uma reforma, já que, para se alcançar os obje-
tivos pretendidos, seja pelo governo, seja pelas
instituições, basta apenas a alteração de alguns
dispositivos da LDB.

Qual é o principal objetivo do MEC com a reforma?

O ponto crítico para o MEC é conseguir re-
cursos orçamentários e financeiros para tornar
efetiva a autonomia das universidades federais.
O exemplo paulista - alocação de percentual
sobre imposto para as universidades estaduais
- é atraente, mas de difícil implantação para
as universidades federais. Para resolver essa
questão não há necessidade de reforma uni-
versitária. Trata-se de uma questão política que
o governo até agora não teve a coragem de re-
solver. Os demais aspectos levantados, para as
universidades federais, podem ser soluciona-
dos por elas próprias, no uso da autonomia
consagrada na Constituição.

E quanto às escolas particulares?

Para a livre iniciativa, restam questões que
exigem pequenas alterações pontuais na atual
LDB, destacando-se: eliminação da exigência de
credenciamento e recredenciamento das IES e
de reconhecimento e renovação para cursos su-
periores, permanecendo apenas a exigência
constitucional da autorização e da avaliação de
qualidade; alteração na composição da Câmara
de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação [CNE] e da Comissão Nacional de Ava-
liação da Educação Superior [Conaes] e demais
órgãos colegiados e comissões que atuam na edu-
cação superior, para estabelecer, no mínimo, a
paridade entre representantes dos setores públi-
co e privado. Enfim, qualquer lei que pretenda
reformar a educação superior deve ser ampla-

Ensino Superior 27



mente debatida na comunidade acadêmica, na
sociedade e no Congresso. Mudanças na educa-
ção superior não podem surgir, como vêm acon-
tecendo, por medidas provisórias. O governo
militar fazia isso, pelos decretos-lei.

Como o senhor analisa o Plano Nacional da Educação ?
O PNE é resultado de um esforço muito gran-

de para se fazer neste país, no setor educacio-
nal, um planejamento de longo prazo. Mas só
define objetivos e metas, não define os recursos
para a sua concretização. Isso coloca os agentes
educacionais dependentes das decisões de
alocação de recursos no orçamento da União.
Na falta desses recursos, a expansão ficou por
conta do setor privado.

Quais são as possibilidades do ensino a distância ?
O ensino a distância foi o grande sonho colo-

cado para as instituições. Todas acreditavam que
seria um processo fácil e rápido. Desde o princí-
pio, ficou claro que elas iriam ficar reféns da
tecnologia, quando se trata de ensino via internet.
Então, elas mandariam os conteúdos prontos para
serem colocados nos sistemas. A segunda dificul-
dade é que o Brasil não tem uma cultura anterior
de ensino a distância, pelo menos como a Espanha
e a Inglaterra, que desenvolveram muito bem o

ensino via correio. A tendência inicial foi de ten-
tar utilizar o material do ensino presencial na
internet. Agora as pessoas estão percebendo que
ensino a distância é diferente do que só copiar as
aulas presenciais e mandar para a internet. Outra
constatação é que o ensino a distancia exige mais
disciplina e o brasileiro não é tão disciplinado.
Não é como no Canadá, onde a pessoa é obriga-
da a ficar seis meses dentro de casa, no inverno,
então torna-se um meio adequado.

Quais são as perspectivas para o ensino, de uma for-
ma mais ampla ?

Num dos livros de Peter Drucker escrito nos

anos 90, ele se preocupa com o destino dos pré-
dios das universidades. Dizia ele: "nos anos 20
do próximo século estarão certamente vazios".
A universidade como "dona do saber" está com
os dias contados. A informação transmitida oral-
mente pelo professor não terá mais razão de ser.
A tendência é tudo ser wireless, ficando a infor-
mação disponível em casa, em todas os espaços
públicos, ou seja, nos cafés, nos shoppings, nas
empresas, nas fábricas, nos celulares e, claro,
também nas universidades. Para sobreviver, a
internet vai precisar se especializar em conteú-
dos inteligentes. É a interligação do conheci-
mento, como se fosse possível unir todos os li-
vros do mundo.

Qual é o balanço que o senhor faz de sua passagem
pela presidência do Semesp?

Toda entidade vai sendo construída aos pou-
cos. Acredito que cumpri minha parte sistemati-
zando, contribuindo para avançarmos na gestão
profissional e no atendimento aos associados. Ao
longo dos anos, a atuação do Semesp foi adqui-
rindo novas dimensões, acompanhando de per-
to as necessidades do setor. O elenco de serviços
associados expandiu-se, incorporando novas ati-
vidades, como a assessoria jurídica, a orientação
pedagógica e administrativa e a promoção da

imagem institucional do
ensino superior particu-
lar. Claro que esse é um
trabalho que só pode ser
feito em equipe e os re-
sultados obtidos se devem
ao esforço de todos os di-
retores, associados e fun-
cionários que me acom-
panharam nessa missão.
Numa sociedade emer-

gente, a educação é o único caminho capaz de
dar esperança de melhor qualidade de vida e
oportunidades profissionais e de estruturar o de-
senvolvimento sustentável do país. A capacidade
de superar desafios só poderá ser concretizada
investindo-se na aquisição do conhecimento, na
produtividade e na eficácia do ser humano. O so-
nho de um país mais justo, uma sociedade mais
igualitária e de uma participação mais inclusiva
só será possível com pessoas culturalmente mais
dotadas. Foi nesse sentido que sempre trabalha-
mos, seja como educadores, mantenedores, como
representantes de instituições e, principalmente,
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como seres humanos. (CT)


