
Caminhos da
graduação

Escolas devem buscar diferenciais
e promover reavaliação

permanente de seus resultados

s principais desafios enfrentados pelas
instituições de ensino superior, em decor-
rência das mudanças que estão em curso
nos processos de avaliação, regulação, su-

pervisão e financiamento da educação superior, foram
colocados em debate no IV Encontro Nacional de Gra-
duação das IES Particulares, em encontro promovido,
no Rio de Janeiro (RJ), pela Universidade Cândido Men-
des e pelo Observatório Universitário. Em parceria com
a Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino
Superior (Funadesp), o encontro reuniu mais de 200
participantes, representando escolas de todos os pon-
tos do país.

O aumento do controle do Estado e a introdução
de medidas restritivas à liberdade da iniciativa privada,
a necessidade de uma busca permanente de melhoria
da qualidade, a importância de se evitar a homoge-
neização dos cursos e os desafios trazidos pela globa-
lização foram alguns dos temas debatidos.

No painel Avaliação Institucional como Instrumen-
to de Gestão do Ensino de Graduação, o professor
Roberto Leal Lobo, da Lobo Associados, tomou como
foco os cursos de Direito e alertou as escolas para algu-
mas das principais falhas que costumam ocorrer nessa
área: excesso de aulas expositivas e falta de motivação
entre os alunos; corpo docente com baixa pontuação; o
melhor do corpo docente apenas no quarto ano; ponto

fraco do curso na relação teoria e prá-
tica. Justamente na área de Direito,
assinalou o professor, é onde os alu-
nos são mais exigentes com o corpo
docente do que nos outros cursos.

Nina Ranieri:
necessidade
de legislação
eficaz
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De maneira geral, Lobo propõe que as es-
colas façam um esforço para mostrar que têm
um diferencial e procurem apontar uma razão
para que o aluno escolha aquela instituição.
"Nós não vemos um esforço entre as institui-
ções para traduzir qualidade, resultados em in-
formação de qualidade que possa servir como
parâmetro de avaliação para o aluno. O estu-
dante acaba recebendo uma informação total-
mente massificada. É preciso oferecer informa-
ção não copiada, não massificada".

Lobo destacou que as instituições têm que
aprender a fazer seus Planos de Desenvolvimen-
to Institucional (PDIs) com realismo, a fim de
evitar armadilhas. É preciso saber exatamente
quanto vai custar a realização de determinados
planos, lembra o consultor. Em certos casos, se-
gundo ele, poucas instituições poderiam agüen-
tar os custos de realização de determinados PDIs.

O professor chamou a atenção para o fato
de que não adianta fazer anúncios com imagens
de campus bonito, com casais passeando de bi-
cicleta. Esse tipo de imagem, segundo ele, já não
é suficiente para atrair alunos que estão em bus-
ca de informação relevante, necessária para o pla-
nejamento de seu futuro.

EXAME DA OAB

Lobo: uma razão para o aluno optar por determinada escola

Por sua vez, o professor Roberto Fragale Filho, da
Faculdade de Direito da Universidade Federal Flu-
minense, advertiu para a importância de se aprimorar
o ensino jurídico no país, como forma de combater pro-
blemas registrados atualmente no setor. Qualquer mu-
dança nesse sentido, segundo o professor, deve respon-
der inicialmente às seguintes questões:
- Qual o cenário que se deseja para a educação jurídica?
- Qual o efetivo impacto dos cursos preparatórios?
- Qual o papel da pós-graduação?
- Qual o papel da especialização?

Fragale entende que é urgente repensar o exame
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), cujo con-
teúdo "reflete de forma frágil as habilidades e compe-
tências que se esperam do egresso do curso jurídico".
No que se refere à regulamentação profissional, em-
bora haja uma legitimidade normativa, "a atuação
corporativa proporciona uma espécie de colonização
do mundo educacional", lamentou Fragale. A seu ver,
os cursos precisam se abrir para o mundo e dialogar
com as novas dimensões do ofício jurídico. "A emanci-
pação é o caminho para o reconhecimento da multiplici-
dade de formações, cujos diferentes impactos na pro-

fissionalização ainda não foram devidamente avaliados."
Nos últimos dez anos, assinalou Fragale, houve uma

verdadeira revolução no ensino jurídico, com o aumen-
to dos cursos de graduação e de pós-graduação. Diante
desse quadro, de acordo com o professor, é preciso en-
frentar uma série de desafios, entre os quais a mudança
nos padrões de ensino. "É preciso superar a matriz dis-
ciplinar e preparar os alunos para os novos padrões
cognitivos que rompem com os padrões clássicos de
tempo e espaço. O mundo profissional apresenta uma
nova e diferente complexidade", concluiu.

CONSTITUIÇÃO

Já a professora Nina Ranieri, da Universidade de São
Paulo (USP), lembrou que o esforço para a moderniza-
ção das universidades deve levar em conta princípios
estabelecidos na Constituição. Por exemplo, o artigo 207
da Constituição, lembrou a professora, estabelece: "As
universidades gozam de autonomia didático-científi-
ca, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão."

Outro ponto que não pode ser ignorado pelos res-
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ponsáveis pela formulação das propostas de mudança é
a Lei 9.394, criada em 1996, com a Lei de Diretrizes e
Bases (LDB), que define o papel das universidades: "As
universidades são instituições pluridisciplinares de for-
mação dos quadros profissionais de nível superior, de pes-
quisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber hu-
mano e se caracterizam pela produção intelectual
institucionalizada mediante o estudo sistemático dos te-
mas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vis-
ta científico e cultural quanto regional e nacional; um
terço do corpo docente, pelo menos, terá titulação aca-
dêmica de mestrado ou doutorado; um terço do corpo
docente cumprirá regime integral; é facultada a criação
de universidades especializadas por campo do saber."

No campo da autonomia das universidades, que tem
gerado um intenso debate após a apresentação do pri-
meiro anteprojeto de reforma do ensino superior, a LDB
estabelece: "No exercício de sua autonomia, são assegu-
radas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguin-
tes atribuições: criar, organizar e extinguir, em sua sede,
cursos e programas de educação superior previstos nes-
ta LDB, obedecendo às normas gerais da União e, quan-
do for o caso, do respectivo sistema de ensino; fixar os
currículos dos seus cursos e programas, observadas as
diretrizes gerais permanentes; estabelecer planos, progra-
mas e projetos de pesquisa científica, produção artística
e atividades de extensão; fixar,o número de vagas de acor-
do com a capacidade institucional e as exigências de seu
meio; elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos
em consonância com as normas gerais atinentes; confe-
rir graus, diplomas e outros títulos; firmar contratos,
acordos e convênios; aprovar e executar planos, progra-
mas e projetos de investimentos referentes a obras, ser-
viços e aquisições em geral, bem como administrar ren-
dimentos conforme dispositivos institucionais; adminis-
trar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no
ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;
receber subvenções, doações, heranças, legados e coope-
ração financeira resultante de convênios com entidades
públicas e privadas."

Outro princípio estabelecido na LDB refere-se dire-

tamente à atuação das instituições. De acordo com a le-
gislação em vigor, para garantir a autonomia didático-
científica das universidades, caberá aos seus colegiados
de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos dispo-
níveis sobre: ampliação, expansão, modificação e extinção
de cursos; ampliação e diminuição de vagas; elaboração
da programação dos cursos; programação das pesquisas
e das atividades de extensão; contratação e dispensa de
professores; planos da carreira docente.

Diante dos desafios que se apresentam, a professora
Nina Ranieri defende a necessidade de uma legislação efi-
caz, que estabeleça a clareza quanto aos fins e às funções
da universidade; a autonomia como condição essencial ao
trabalho universitário; a discriminação de recursos finan-
ceiros para as estatais; a prestação de contas; e a responsa-
bilidade institucional. Atendidos esses princípios, segun-
do a professora, caberá à União o exercício de uma função
coordenadora sobre o sistema de ensino. Nina adverte para
a existência de limites para a atuação da União, que deve
respeitar, entre outras, as competências estaduais e muni-
cipais. "Tais limites decorrem do regime federativo e do
direito constitucional brasileiro", adverte.

FUNCIONAMENTO

No debate Regulação e Supervisão do Ensino Supe-
rior Privado, Livre Iniciativa, Autonomia, Mantidas e
Mantenedoras, a professora Maria Helena de Magalhães
Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), observou que, antes de se concentrar nos pro-
blemas que afetam diretamente as escolas, é preciso re-
fletir sobre um quadro mais amplo, político, social e
econômico, que afeta não apenas o Brasil, mas toda a
América Latina: "As sombras que pairam sobre o futu-
ro da região são a continuidade da concentração de ren-
da e criação de novos pobres; custos de direitos traba-
lhistas e de infra-estrutura inadequados; a baixa
competitividade internacional e, mais importante, a
inoperância e ineficiência das instituições." Para enfren-
tar esses problemas, segundo a professora, os governos
terão que ir além dos decretos e se debruçar sobre os
detalhes de como fazer as instituições funcionarem.

No que se refere aos desafios diretamente relaciona-
dos com a educação, a professora enumerou os seguin-
tes objetivos do ajuste da regulação do ensino superior:

• Racionalizar financiamento público, calibran-
do-o a ganhos de eficiência e desempenho e
transformando-o em instrumento de indução e
promoção da qualidade;

• Promover auto-regulação das IES, conjugando
autonomia com avaliação;
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• Ênfase na gestão e no uso de mecanismos de avalia-
ção/planejamento institucional como alavanca;

• Compartilhar com a comunidade, responsabili-
dades de análise, avaliação e execução de pro-
gramas e políticas.

Maria Helena considera necessário expandir ma-
trículas para atender as novas gerações e ao cresci-
mento da população adulta, flexibilizar e diferenciar
ensino e serviços para acomodar novos públicos e a
dinâmica do conhecimento; diversificar as fontes de
financiamento; elevar a transparência para satisfa-
zer múltiplas demandas: alunos/famílias; comunida-
des acadêmica e científica, governo e setor produti-
vo; mídia e opinião pública. Para alcançar esses ob-
jetivos, destacou, é preciso levar em conta alguns
fatos: não só empresas educacionais multinacionais,
mas indústria, serviços, consórcios e novas parce-
rias; aumento da concorrência no plano internacio-
nal por reputação, alunos, professores e receitas; di-
ficuldades crescentes de prospectar, acompanhar,
compreender e atuar - tanto por parte dos gover-
nos como das IES.

O setor privado no ensino superior é o que mais
cresce no mundo, seja por necessidade financeira dos
países ou pela escolha dos governos de privilegiar ou-
tros gastos sociais, como assinalou a professora da UFRJ.
Em países como Japão, Coréia do Sul e Tailândia, além
de Brasil e Chile, o setor privado responde pela maioria
esmagadora na oferta de vagas. Nesse contexto, Maria
Helena aponta para as responsabilidades que cabem ao

Estado, como parte da tarefa de garantir um ensino de
qualidade e o bom funcionamento de um setor estraté-
gico da sociedade.

PAPEL DO ESTADO NO NOVO REGIME

• Vigiar o portão: defesa do consumidor;
• Corrigir falhas de mercado: de eqüidade e de

assimetria de informação;
• Assegurar horizonte de tempo e níveis de parti-

cipação para viabilizar processos sustentados,
ancorados em agências permanentes;

• Assegurar o atendimento ao interesse público e
o sentido estratégico do ensino superior;

• Dosar e induzir concorrência por qualidade
e relevância;

• Induzir realinhamentos necessários.

Por sua vez, as instituições também devem cumprir
suas tarefas, no sentido de assegurar a evolução, lembrou
a professora, que relacionou as seguintes obrigações para
as escolas: organizar-se para interlocução com governo,
sociedade, setor produtivo, mídia; elaborar substância,
conteúdos da interlocução; acordar para o interesse pú-
blico, para as questões do sistema de ensino superior e as
contribuições que lhe cabem; assumir responsabilidades
- papel reservado às entidades como Conselho de Reito-
res das Universidades Brasileiras (Crub), Associação Bra-
sileira dos Mantenedores do Ensino Superior (Abmes),
Fundação Nacional para o Desenvolvimento do Ensino
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Superior Privado (Funadesp) e outros.

Fonte: Ensino Superior, ano 7, n. 81, p. 22-25, jun. 2005.




