
Governo muda provão por medida provisória 
Sérgio Pompeu 
 
Projeto concentra poderes: ministro vai indicar todos os integrantes de comissões  
 
 
O governo deixou de lado a promessa do ministro da Educação, Cristovam Buarque, de discutir 
com a sociedade e o Congresso as mudanças no Provão. Editou ontem medida provisória para 
criar o Sistema Nacional de Avaliação e Progresso do Ensino Superior (Sinaes), que vai combinar 
indicadores de ensino, aprendizagem, capacidade institucional e mesmo de "responsabilidade 
social". O projeto concentra poderes nas mãos de Cristovam. Ele indicará todos os membros dos 
dois órgãos responsáveis pelo Sinaes.  
 
As linhas-mestras do sistema serão dadas pela Comissão Nacional de Orientação da Avaliação 
(Conav). Mas o órgão executivo será a Comissão de Avaliação e Progresso do Ensino Superior 
(Cona-pes). Esta última é uma comissão "caseira" - só terá integrantes do MEC. O texto 
estabelece que ela será chefiada pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep). Terá outros dois representantes do Inep, três do próprio MEC e um da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
 
Embora esteja hierarquicamente abaixo da Conav, a Co-napes terá um papel decisivo. Vai 
fiscalizar o cumprimento de termos de conduta firmados entre o ministério e universidades cuja 
"qualidade institucional" seja considerada regular ou insatisfatória. Caso a universidade 
descumpra o termo, a suspender a autorização para funcionamento do curso ou de toda a 
instituição ou mesmo cassá-la de vez. Pela MP, eventuais recursos devem ser apresentados di-
retamente ao ministro. 
 
Revogação - Ou seja, em nenhum momento há interferência do Conselho Nacional de Educação. 
Para esvaziar as atribuições do conselho, a MP revoga um dos itens do artigo 9.° da Lei n.° 4024, 
de 1961, segundo o qual cabe ao órgão "decidir sobre o funcionamento dos estabelecimentos 
isolados de ensino superior, federais e particulares".  
 
Para extinguir o Provão, a MP também revoga dois artigos da Lei n.° 9.131, de novembro de 
1995. Com isso cai, por exemplo, a obrigatoriedade da realização de exames nacionais todos os 
anos para avaliar os cursos - Cristovam já disse que pretende que a avaliação ocorra de três em 
três anos - e de dar publicidade aos resultados.  
 
A estrutura do processo concebido pelo MEC tem como objetivo tirar o foco da avaliação do 
desempenho do aluno. Na verdade, o exame realizado pelos estudantes será apenas um dos 
componentes do Sinaes. O governo vai levantar dados sobre o número e a capacitação dos 
professores, analisando sua formação e publicações, e sobre a "capacidade institucional" para 
saber se a instituição tem ensino de pós-graduação e qual a qualidade de seus laboratórios e 
bibliotecas. No caso da "responsabilidade social", último pilar da avaliação, o MEC pretende 
estimular iniciativas como a criação de cotas para negros e a formação de professores de outros 
níveis de ensino. 
 
O secretário de Educação Superior do MEC, Carlos Roberto Antunes dos Santos, negou que haja 
contradição entre a edição da MP e a promessa de Cristovam de debater a criação do Sinaes. "O 
governo entende que o sistema foi amplamente discutido. Houve mais de 50 audiências públicas 
antes de o ministro fazer a divulgação, em setembro." 
 
No Congresso, porém, Cristovam se limitou a apresentar o projeto na Comissão de Educação do 
Senado, no início do mês. "A posição do governo foi de que não seria possível esperar toda a 
tramitação na Câmara e no Senado porque se corria o risco de não ter o modelo aprovado para o 



próximo ano. E não é apenas um instrumento de avaliação. É todo um sistema que ainda não 
existe." 
 
Antunes também contestou a avaliação de que o projeto confere excesso de poderes a Cristovam. 
"O ministro já disse que quer receber indicações de nomes para as comissões, não só da 
comunidade acadêmica, mas da sociedade", afirmou, apesar de o texto da MP discriminar que a 
Conapes só contará com integrantes do MEC. 
 
Quanto ao esvaziamento do Conselho Nacional de Educação, Antunes disse que precisaria de mais 
tempo para analisar o texto da MP. Prometeu se pronunciar a respeito hoje. 
 
(Cont.) 
 
Cristovam propõe CPMF para financiar universidade pública 
Marcos de Moura e Souza 
 
O relatório sobre a reforma universitária que o Ministério da Educação (MEC) entregará hoje à 
Casa Civil inclui a proposta de criação de uma Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF) para financiar as universidades públicas. A CPMF está entre opções de 
financiamento do ensino superior sugeridas no documento, entre as quais a contribuição de ex 
alunos de instituições públicas com determinada faixa de renda e até a criação de um novo 
imposto.  
 
Coordenado pelo MEC, o relatório foi elaborado por um grupo técnico formado por representantes 
dos Ministérios de Ciência e Tecnologia, Planejamento, Fazenda, Casa Civil e da Secretaria-Geral 
da Presidência. Assim que receber o texto, a Casa Civil vai remetê-lo para que o comando das 
demais pastas avalie o impacto das sugestões e apresente novas propostas. 
 
Segundo assessores do ministro Cristovam Buarque, as propostas ainda precisam passar por 
avaliações mais detalhadas no governo e por discussões na sociedade. "Se não houver mudanças, 
a universidade brasileira não vai conseguir acompanhar a forma e a velocidade que se cria 
conhecimento no mundo hoje", disse ontem Cristovam. 
 
O ministro não quis entrar em detalhes sobre o teor do diagnóstico e sugestões do relatório. Mas 
o ponto que trata de contribuição de ex-alunos de instituições públicas tomou como base um 
projeto do ex-deputado Padre Roque (PT-PR), reapresentado na semana passada pela petista 
paranaense Selma Schons. Na justificativa do projeto, a deputada apresentou uma estimativa 
com base em dois patamares de renda. Se os formados com rendimento anual entre R$ 25 mil e 
R$ 50 mil pagassem imposto, também anual, de 2%, e os com renda acima de R$ 50 mil 
contribuíssem com 3%, seria possível abrir 600 mil vagas de imediato no sistema federal.  
 
O ministro disse que o texto sobre a reforma incluirá um roteiro para uma "reorientação" das 
políticas educacionais e as bases para a "grande reforma" universitária, programada para 2004. 
Se aprovadas, as sugestões do MEC deverão começar a sair do papel somente em 2005. As 
universidades federais precisam de R$ 1 bilhão pelos próximos quatro anos para resolver 
problemas emergenciais, como pagamentos de contas de água e luz em atraso, reparos em 
laboratórios e em restaurantes dos câmpus. 
 
Fundeb - O MEC já encaminhou à Casa Civil outro relatório: sobre a criação do Fundo Nacional da 
Educação Básica (Fundeb). Ele substituirá o atual fundo para o ensino fundamental (Fundef) e 
financiará desde a educação infantil até o ensino médio. 
 
(Cont.) 
 
 



Filosofia na escola? Quem tem, gosta 
Maurício Moraes 
 
Ao mudar de escola no ano passado, a estudante Natália Leon Nunes, de 17 anos, descobriu que 
teria aulas de filosofia. À primeira vista, achou uma chatice. "Tinha muitos preconceitos." Mas 
bastou entrar em contato com a disciplina para que ela mudasse completamente de opinião. 
"Descobri que o que a gente está aprendendo faz parte de um todo", diz. "Comecei a ter mais 
interesse em estudar e mudou muito a minha visão de mundo." 
 
Natália, que acaba de concluir o 2.º ano do ensino médio no Colégio Equipe, de São Paulo, está 
entre os poucos estudantes do País que contam com aulas de filosofia no currículo escolar. Isso 
pode mudar em breve. Um projeto do deputado federal Ribamar Alves (PSB-MA), que está em 
tramitação na Câmara, transforma a filosofia e a sociologia em disciplinas obrigatórias do ensino 
médio. 
 
Para o deputado, a introdução do ensino de sociologia e filosofia como disciplinas regulares dará 
aos jovens capacidade crítica para que eles possam "exercer integralmente sua cidadania". "Os 
jovens chegam hoje à universidade sem capacidade de questionamento, vendo o mundo de 
maneira segmentada." 
 
O projeto, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), foi aprovado por 
unanimidade na Comissão de Educação e Cultura da Câmara no dia 26, e precisa agora passar 
pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para depois ser encaminhado ao Senado. No ano 
passado, projeto semelhante do ex-deputado Padre Roque (PT-PR) chegou a ser aprovado pelo 
Congresso, mas acabou sendo vetado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. 
 
Em São Paulo, colégios como o Equipe, o Vera Cruz, o São Luís e o Bandeirantes mantêm o ensino 
de filosofia, apesar de a disciplina não ser mais obrigatória. A sociologia costuma ser incluída no 
conteúdo de outras matérias. "A filosofia é fundamental para nós, porque permite que os alunos 
percebam a relação interdisciplinar das matérias que estão no currículo", diz o diretor do Equipe, 
Luís Márcio Barbosa. 
 
No São Luís, as aulas de filosofia estão presentes pela tradição dos jesuítas de estudar o tema. 
"Há uma aceitação muito boa pelos alunos", diz o professor Laez Fonseca. "Muitos vêem a 
importância das aulas sobretudo quando entram na faculdade." Jussane Cristine Orlandeli Pavan, 
de 17 anos, acredita que o contato com o assunto tenha ampliado seus conhecimentos. "Também 
ajudou muito a melhorar o meu senso crítico." 
 
Para o maestro Walter Lourenção, que trabalhou como professor de filosofia até o início dos anos 
80, a disciplina jamais deveria ter sido retirada dos currículos escolares. "O desenvolvimento do 
raciocínio crítico é fundamental para o desenvolvimento das inteligências individuais, o que é 
importante para o nosso país", ressalta. "Os jovens precisam construir o seu caminho."  
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