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Apresentação
A crise da educação privada tem sido alvo de debates promovidos pelo
Sinpro-Rio. A expansão deste setor vem acompanhada da elevação na qualidade de ensino necessária à formação profissional dos estudantes? E as condições
de trabalho do professor são dignas de uma instituição de ensino superior?
O número de alunos em sala de aula condiz com o compromisso da instituição com a educação de qualidade? E os direitos do professor são respeitados? Os salários são pagos em dia? Os depósitos de FGTS são religiosamente
depositados de modo que o professor possa recebê-los quando demitido?
Na realidade, muitas foram as questões levantadas nos debates realizados,
apontando de forma clara para um processo acelerado de mercantilização da
educação superior acompanhado de uma investida patronal visando à flexibilização e à extinção dos direitos conquistados pela categoria docente.
Faz parte desse processo a utilização da Educação à Distância como instrumento de diminuição de custos e maximização dos lucros, aproveitando-se
da desregulamentação dessa modalidade de ensino.
A questão mais nova e grave que se apresenta para a educação superior é o
processo de desnacionalização da educação brasileira através da venda de
instituições privadas para investidores internacionais que, a partir dos investimentos financeiros efetuados, passam a ter ingerência direta nos assuntos
educacionais do país. Para entendermos esse problema, devemos refletir
sobre questões como: Qual a diferença entre desnacionalização e internacionalização? A entrada de capital internacional fará bem à educação brasileira?
Quais os riscos da abertura de capital dessas instituições? Quem são esses
investidores internacionais interessados nas ações da educação brasileira?
Qual o impacto da desnacionalização na qualidade do ensino? O governo
atual está trabalhando para barrar esse processo?

Professor Francilio Paes Leme

No sentido de compreendermos essas questões, o Sinpro-Rio realizou, em
2006, o Seminário de Educação à Distância, o Iº Fórum da Educação Superior
e, em 2007, o 9º Consinpro (que já foi tema de uma revista), oferecendo aos
professores a oportunidade do debate qualificado. A atual edição da Revista
do Sinpro-Rio publica as palestras e debates realizados nesses eventos.
Além disso, apresenta entrevistas com os professores Amarildo Censi, Cícero
Mauro Fialho, José Monserrat Filho, Ronaldo Mota e artigos escritos pelos
professores Aparecida Tiradentes, Márcio Lemgruber e pela Drª Rita Cortez,
assessora jurídica do Sinpro-Rio.
Certos de que esta produção contribuirá para o entendimento do que é e para
que serve o ensino superior privado em nosso país, a Diretoria do Sinpro-Rio
julga que cabe a nós, professores, exercer um papel na luta por uma educação que esteja a serviço da nação e de um projeto de país que não seja o da
subserviência econômica e da submissão cultural.
Um fraterno abraço,
Francilio Paes Leme
Presidente do Sinpro-Rio e membro da Executiva Nacional da Contee
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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I Fórum da
Educação
Superior
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Sinpro-Rio debate
crise da Educação
Superior Privada

Professores Ana Lúcia Guimarães, Antonio Rodrigues, Luiz Antônio Cunha e Renata Bondim compõem a Mesa

D

iante da crescente mercantilização da Educação
Superior e do descumprimento da legislação
trabalhista, o que tem levado ao aviltamento das
condições de trabalho de seus professores, o
Sinpro-Rio, junto com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino (Feteerj), realizou, no dia
18 de novembro de 2006, o I Fórum da Educação Superior.
O encontro teve como palestrantes o professor Luiz Antônio Cunha, da UFRJ; na ocasião, a representante do MEC no
Rio de Janeiro, Renata Bondim; e integrantes do movimento
estudantil Carla Liana de Matos e Rafael Chagas. De acordo
com o professor Antonio Rodrigues, um dos diretores do
Sinpro-Rio e da Feteerj, o objetivo foi discutir o que ele chamou de crise do setor privado de Ensino Superior e suas im-

plicações nas condições de trabalho do magistério:
“Nossa preocupação foi de alertar os professores para as
diversas irregularidades que vêm sendo cometidas por universidades privadas, que contribuem para a degradação das
condições de trabalho do magistério”, comentou Antonio.
Entre os problemas apontados pelos sindicalistas estão
atraso no pagamento de salários, do 13º e de férias, não-pagamento do FGTS, redução de carga horária dos professores
com maior titulação, entre outros.
No final do debate, os sindicalistas realizaram uma plenária, na qual discutiram a situação dos professores, e definiram as bases para a elaboração de uma carta do encontro
A seguir, leia trechos da transcrição do I Fórum da Educação Superior e a carta produzida no evento.
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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Mesa Redonda do Fórum
Professor Luiz Antônio Cunha
“Vou comentar dois textos incluídos na pasta distribuída aos participantes, aliás, muito bem montada. Primeiro,
a carta do padre Jesús Hortal, reitor da PUC-Rio, muito
interessante, porque não esconde nada. Em seguida, o projeto de lei de reforma da educação superior, oriundo do
Ministério da Educação (MEC); em especial, um dos seus
pontos fortes (o projeto tem também pontos fracos), sobre
a concepção da educação como um bem público. E é justamente contra isso que o reverendo-reitor se insurge. Ele
diz que a educação é um bem público e privado, porque na
Constituição (que ele está certo na referência) a educação
é tida como um dever do Estado e da família. Sabemos nós
que esse ponto foi acrescentado na Constituição de 1988
por pressão direta das instituições privadas de ensino, especialmente da Igreja Católica, que funcionou como uma
espécie de biombo do que havia de pior setor privado.

Professor Luiz Antônio Cunha
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Talvez alguns se lembrem que umas das importantes
encíclicas do Papa João XXIII, chamava-se Mater et Magistra, mãe e mestra. Os dois termos expressam a identidade
da Igreja Católica. Nessa perspectiva, ela funcionou como
justificadora, legitimadora, das demandas mais estreitas e
rasteiras do setor privado. O padre Jesús Hortal rememora
esse tipo de coisa e vai incidir justamente contra o projeto
de reforma da educação superior, justamente sobre um de
seus pontos fortes, a concepção de que educação é um bem
público. Sendo um bem público, tem necessariamente uma
função social, também presente no projeto de lei. Dito de
outro modo, o projeto de reforma universitária diz que a
liberdade de iniciativa (privada, portanto) na educação, está
subordinada a sua função social. E é justamente contra isso
que o reitor da PUC-Rio reclama.
Como eu já disse, o projeto de reforma do Governo
Federal tem pontos fortes e fracos, mas não tenho visto
ninguém elogiar os pontos positivos. O que vejo é muita
gente criticar os negativos. São críticas vindas da esquerda e
da direita. Lembro-me do que uma antiga colega minha de
faculdade dizia: ‘vamos fazer um texto mártir’. Ou seja, um
texto para todo mundo descer o cacete e, na crítica – quem
sabe? – ele cresce. Não sei se vai acontecer isso como o
projeto de lei oriundo do Ministério da Educação. Sou
pessimista em relação a isso. Acho que as críticas vindas da
extrema esquerda e da extrema direita, bem como as debilidades do próprio texto, e as modificações que ainda virão
do Congresso Nacional, tudo isso vai acabar fazendo dele
um produto ruim. Neste sentido, a última reunião da Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped),
realizada no mês passado, aprovou uma moção de sugestão
ao ministro da educação para que retire do Congresso
Nacional esse projeto, porque já foram apensados tantos
projetos ruins que pioraram muito a orientação do projeto.
Ainda foram feitas centenas de emendas, com orientação
privatista predominante. São no sentido da facilitação da
acumulação de capital do setor privado, de uma maneira
genérica.
Terminando esse primeiro ponto de sugestão de debate,
talvez até um pouco provocativo demais, gostaria de passar
para outro. Vou sair de um nível macro (falar de grandes
idéias) e passar para um nível micro. Não que as idéias sejam pequenas, mas, pelo menos, mais circunscritas. Quero
comentar umas estatísticas, que preparei a partir do próprio
material disponível na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do
MEC. Vou focalizar só o setor privado do Estado do Rio de
Janeiro, no período de 1995, no Governo FHC, até 2004,
que foi o último ano no qual se dispunha as estatísticas nessa página.
A primeira estatística que comento é do número de instituições de ensino superior no Rio. Em 95, tínhamos 10
universidades privadas no estado. Em 2004, são 12. Bom,
houve crescimento. Não é pouca coisa, são 20% de instituições a mais. O número de faculdades, escolas e institutos
cresceu de 53 para 70. Um crescimento substantivo, mas
surgiu uma esdrúxula instituição de ensino superior chamada “centro universitário”, uma das excrescências do ensino
superior no Brasil, inventada pelo ministro Paulo Renato
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Souza, num decreto baixado pelo Fernando Henrique Cardoso. É estranho que uma instituição de ensino superior
possa gozar de autonomia universitária, especialmente
para criar cursos, sem necessidade de autorização prévia,
e ampliar o número de vagas sem precisar de autorização
de nenhum conselho ou ministério. Uma espécie de “céu”
para uma instituição de ensino superior que pense exclusivamente no mercado. O ponto mais grave e negativo que eu
acho do Projeto de Lei 7.200, de 2006 e que está agora no
Congresso Nacional, é que a instituição centro universitário
passa a ser regulada por lei. Deixa de ter base precária num
decreto do Presidente da República e passa a ser garantida
por lei, aprovada pelo Congresso Nacional. Isso eu acho
muito grave. Aí está o ponto que eu mais critico no projeto
de lei de reforma universitária. Se eu tivesse o privilégio
político de sugerir ao Congresso Nacional um ponto só
para retirar, ou para mudar, desse projeto de lei, não teria
dúvida. Eu diria: “suprima-se do projeto de lei a expressão
centro universitário”.
A categoria “centro universitário” foi inventada para o
setor público. Pelo menos, era o propósito inicial, de modo
que universidades públicas, que não tivessem maioridade
acadêmica, nem programas de pós-graduação em quantidade e qualidade, nem projetos de pesquisas importantes
perderiam o status universitário e seriam reclassificadas,
ou melhor, desclassificadas como “centros universitários”.
No entanto, quem se apropriou da idéia foram as instituições privadas de ensino. Como “centros universitários”,
as instituições colocam o prefixo “uni” em sua sigla, e
seus diretores já são chamados de reitor. Juntam, assim,
vantagens materiais e simbólicas. Há apenas dois ou três
centros universitários públicos no Brasil inteiro, mas foi o
setor privado que cresceu. Já são mais numerosos os centro
universitários privados do que as universidades privadas em
todo o país. No Rio, eles já são 13, um a mais do que as
universidades privadas. Portanto, no Rio repete-se, embora em proporção menor, o que ocorre no Brasil como um
todo. O número de faculdades integradas diminuiu porque
se transformaram em centros universitários.
Em 1995, o ensino superior privado do Rio de Janeiro
oferecia 71 mil vagas e hoje oferece 241 mil: um aumento
de 237% em 10 anos. Em comparação com o numero de
inscritos nos vestibulares, as vagas cresceram mais rapidamente. Eram 122 mil inscritos em 1995 e hoje são 255 mil,
portanto as inscrições cresceram 108%. Estamos vendo
acontecer uma abertura artificial rapidíssima, muito superior à da demanda objetiva de inscritos. As instituições
fazem isso por duas razões: se são faculdades privadas,
isoladas, elas insistem no aumento do número de vagas de
todos os cursos, porque assim, se vier a acontecer uma restrição legal para a criação de novas vagas, as faculdades já
estão garantidas.
É impressionante a comparação com número de alunos
que ingressam nas faculdades. Das 241 mil vagas oferecidas
no ensino privado, só 115 mil foram preenchidas neste ano.
Há muitas vagas ociosas, mas é uma ociosidade artificial
criada daquela maneira, com as faculdades isoladas que
se “garantiram” desde a sua criação ou ao longo do seu
funcionamento. Ou, então, a ampliação das vagas da parte

daquelas que podem estender ao seu bel-prazer, como são
as universidades privadas e, agora, os centros universitários. Portanto, quando ouvirem falar de “vagas ociosas”,
coloquem todas as restrições nessa expressão. Claro que o
ProUni desembarcou nesse mercado como sendo uma espécie de solução. Solução artificial pelo lado do poder público, de preencher essa ociosidade e garantir, com isso, com
uma base legal, os privilégios fiscais dessas instituições.
Estou chegando ao fim da apresentação, mas não quero
deixar de fazer uma comparação, que me parece muito interessante, entre os ingressantes e os matriculados. Vamos
pensar um situação hipotética, que não acontece em lugar
nenhum. A maioria dos cursos superiores tem quatro anos.
Vamos imaginar, então, que os estudantes que entram progridem ano a ano, do primeiro ao ultimo período. Teríamos, no primeiro ano, 25% dos alunos; no segundo, 25%;
no terceiro, 25%; e no quarto, outros 25%. Ninguém saiu,
ninguém se transferiu, ninguém ficou retido ao longo do
processo. Mas acontece uma coisa incrível no setor privado,
ao compararmos os alunos ingressantes aos matriculados
em 1995 e os ingressantes aos matriculados em 2004:
encontramos praticamente o mesmo numero, a mesma
proporção: não 25%, mas algo entre 66% e 68%. É como
se a distribuição do alunado tivesse inchado nas bases e
emagrecido na cúpula. O que significa isso? Não é que o setor privado está em enorme expansão de alunos em termos
reais, o que acontece é que os alunos não estão agüentando
pagar os cursos e acabam deixando a faculdade. É uma situação extremamente anômala em termos de funcionamento
interno dos cursos de graduação, uma espécie de expulsão
em função das próprias situações de vida dos estudantes.”

Professora Renata Bondim (MEC)
“Eu não sei todos sabem que em 1998, na gestão do
Paulo Renato, as delegacias regionais do MEC do Brasil
inteiro foram fechadas, restando apenas a representação de
São Paulo e do Rio de Janeiro. E consta na historia que a
idéia era fechar inclusive a do Rio de Janeiro e ficar apenas
a de São Paulo. Isso fica constatado até pelo tamanho das
duas representações, no que diz respeito a cargos e funções
e funcionários. Só que fechar a representação do MEC no
Rio é muito complicado porque é a origem do MEC. O
maior número de servidores inativos, entre aposentados e
pensionistas, está no Rio. Então, imaginem vocês, que o
Ministério da Educação, até 1998, desenvolvia todos seus
programas contando com as delegacias regionais nos diversos estados, no sentido tanto da supervisão da educação
superior privada, quanto no sentido do acompanhamento
e do apoio técnico de todos os programas de educação do
nível fundamental e médio; e isso saiu do mapa. Houve um
processo de centralização do MEC em Brasília e, é claro,
que entre você fechar essas delegacias que funcionavam a
tantos anos na interação com municípios, com a Secretaria
de Estado, com as instituições de educação superior privado; entre você fechar isso e estruturar um acompanhamento, uma supervisão que funcionasse, isso vai um tempo
grande, que a gente ainda está tentando recuperar.
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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No caso especifico do Rio de Janeiro, para agravar a
situação, em 2000 saiu uma portaria restringindo as atribuições das duas representações; atribuindo apenas atividades
administrativas. Então, o curso técnico educacional que
funcionava aqui na representação do MEC, com um contingente de cerca de 200 técnicos, quando eu cheguei, em
2 de maio, havia seis técnicos, que desde 2000 estavam sem
orientação e sem atuação. O que se faz na Representação no
MEC, a na chamada REMEC? Atendimento a uma demanda espontânea que vem por parte da sociedade, muito mais
do que por parte das instituições. Diariamente recebemos
denúncias, seja de faculdade ou de escola, denúncias de várias ordens. Então, em 2000, veio essa restrição de função e
o enxugamento dos técnicos, que ficaram por resistência e
porque tem esse trabalho, que continua, de atendimento a
demanda.
Em 2003, com a mudança de governo e entrada do
ministro Cristóvam Buarque, nada foi modificado nesse
quadro e em julho de 2004, o ministro àquela época, Tarso
Genro, reestruturou o MEC, reorganizando as secretarias e
criando a Secretaria de Educação Alfabetização Continuada
e Diversidade (Secad), que em relação as duas representações há um parágrafo que diz que as representações têm a
atribuição de desenvolver todos os programas do MEC e
mais o que for cometido pelo ministro. Isso em julho de
2004. De 2004 até o momento em assumi, em maio, não
houve uma tentativa de reestruturação, de reorganização,
que passasse por, inclusive, elaborar um regimento interno
também. E com a precariedade e, enfim, o número baixíssimo de servidores, uma série de questões, a REMEC continua, até hoje, atendendo as demandas. Eu assumi a REMEC
em maio com a missão e reestruturar e reorganizar até o
final do ano, até o final dessa gestão para entregar a quem
assumir o Ministério, portanto a representação pelo menos,
pretender a vir desenvolver um papel de representação do
estado em consonância com as diretrizes do MEC. Os poucos técnicos que lá estão têm o desejo de voltar a atuar mas,
naturalmente, três não farão verão. É preciso realmente
uma recomposição da representação e uma recomposição
geral, porque todo o sistema de educação, as diretrizes atuais, elas se transformaram bastante.
Nós temos uma clareza hoje de que não há a possibilidade de você pensar a educação em frações, fragmentando
ensino superior para um lado, ensino médio para outro,
educação infantil, educação profissionalizante. Há quem
defenda essas separações, mas o que vem se consolidando
nessa ultima gestão é o entendimento de que a educação é
o contínuo, que se inicia na educação infantil e tem a sua
continuidade na educação superior, passando pelo ensino
técnico e profissionalizante. Essa estrutura, sistêmica, ela
naturalmente tem implicações em termos de seu financiamento, da sua avaliação e da formação de professores, que
são os três instrumentos fundamentais para você poder gerir
a educação. Para cada nível de ensino, você tem, hoje, o impulsionamento, já em proporção, de ações sistêmicas para o
Brasil inteiro, em termo de formação de professores.
Nós sabemos que o pacto federativo republicano pressupõe, mesmo na nossa Constituição, que o Ensino Médio é
da competência dos estados e dos municípios, a competência
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Professora Renata Bondim

de execução e realização. O Ensino Superior é, realmente,
da competência, digamos assim, da União, porque, embora
seja a União que financie, gerenciando os fundos, nós temos
o Fundo da Educação Básica (Fundeb), terminando no final
de 2007 e que aguarda votação pelo Congresso. O Fundeb
é um fundo para a educação que prevê, pela dinâmica de
composição de renda, que, dentro de cinco anos, teremos
quadruplicado o orçamento para Educação Básica, o que vai
permitir uma melhoria na condição salarial dos professores de formação e uma série de necessidades que no Brasil
inteiro ainda são muito urgentes e muito grandes. A gente
também tem consciência, nesta gestão, de que o muito que
já se fez pela educação ainda é pouco, em todos os níveis.
Quanto ao Ensino Superior, o ponto máximo é o projeto de reforma, que agora é um Projeto de Lei que está no
Congresso, a última informação que eu tenho é de que já
há cerca de 364 emendas, desde a sua primeira versão até a
quarta, que é a atual.
A nossa Constituição prevê que a educação é um bem
público, dever do Estado e da família, embora eu tenha
informação de críticos de que não se deveria considerar a
educação um bem público, porque só o termo “bem”, por
si só, implica a possível interpretação de mercado. De certo
modo, está certo mas também a gente pode ver o bem, no
sentido simbólico. Mas eu só quero corroborar com a colocação do Luiz Antônio e é um projeto que está sofrendo
pressão de todos os lados e aí você acaba perdendo até uma
referência. Até o termo “bem público” , que é sempre claro
para nós, em termos de educação, fica em questionamento.
Para contribuir com o debate, em 2003, o quadro de
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educação pública superior federal apresentava 58 universidades e estava há 10 anos sem nenhum investimento, sem
recursos para manutenção de laboratórios, bibliotecas, sem
aumento de salários dos docentes, sem concursos públicos
para professores. Enfim, essa expressão conhecida que se
usa: “sucateamento da educação pública”. E, portanto,
sem receber alunos, sem abrir vagas, não havia expansão.
Paralelamente a isso, ao longo desses anos, houve, embora
ainda muito pequeno, um aumento do Ensino Médio, de
matricula no ensino e de formandos do Ensino Médio. E,
paralelamente a isso, houve o incremento da abertura de
universidades particulares de ensino superior, que sabemos
por sermos professores, que não se abre do dia para a noite.
Escola pressupõe professor bem formado, capacitado em
Educação Superior; pressupõe pesquisa, biblioteca, laboratório; pressupõe um investimento capital, intelectual e um
capital de recurso financeiro, realmente alto e um compromisso com a necessidade dessas vagas. E aí, se a gente for
fazer um levantamento, no Brasil, e muito provavelmente
no Rio de Janeiro, não estou com esses dados atualizados,
das áreas de conhecimento em que nós temos universidades, faculdades e centros, nós vamos ver que estão longe de
atender a uma demanda de necessidade de desenvolvimento regional, local, social, do país. Eu sou da área de Letras e
acho que nós, professores, somos uma profissão fundamental, essencial, desde o primeiro ano do infantil, porque sem
esses professores nós não temos os outros profissionais.
Antes de eu assumir a REMEC, em maio, eu estava
há dois anos trabalhando na Secretaria de Educação Superior para subsidiar o secretário, para formular um programa de apoio ao Ensino Superior indígena e de licenciatura
para professores indígenas, o ProIndi. E tive, a partir dessa
missão, a oportunidade de viajar o Brasil inteiro e, pasmem,
essas inúmeras faculdades isoladas que abrem vagas, ela
vão às aldeias, às comunidades mais próximas convencer
os indígenas a fazerem uma faculdade de Biologia, com o
discurso de que depois eles conseguem transformar aquele
diploma, podendo vir a ser professores. É uma coisa muito
complicada, muito seria. Nós conseguimos abrir um edital
voltado para as universidades públicas, federais e estaduais,
com vistas a que essas universidades localizadas em regiões onde há população indígena apresentassem proposta
de curso de formação de professores indígenas, porque
na educação escolar indígena, o Ensino Fundamental tem
avançado, mas quando chega no Ensino Médio, há um gargalo, já que não há professores formados em nível superior
com licenciatura, necessária para se lecionar no Ensino
Médio. Os jovens indígenas saem da aldeia e vêm para a
cidade, completamente desprotegidos. E aí, há um desastre
na cultura, no grupo social, cultural em que eles estão inseridos. Individualmente, há também o desastre do individuo
que não se reconhece nem cidadão indígena nem cidadão
da sociedade.
Enfim, sobre o projeto de lei que está em curso, concordo plenamente com o professor Luiz Antônio: apresenta
pontos fortes e fracos. Inicialmente, acho que esse projeto
representou um avanço, uma esperança muito grande. Pelo
menos, é assim que eu estava vendo, porque muitas vozes
concorreram para a representação desse projeto.

Pelo projeto de educação, a idéia é que até 2010 nós
cheguemos a um equilíbrio: que haja, no máximo, 40%
das instituições privadas de educação superior e 60% de
educação pública. Para isso foi feito todo um trabalho de
expansão universitária, foram abertas novas universidades,
foram oito universidades federais, e a expansão de 43 ou 45
universidades federais interiorizadas no Brasil todo. Com
o fechamento do apoio às universidades federais durante
10 longos anos, essas universidades não se interiorizaram,
e, com o crescimento da população do Brasil, ele demanda
essa Educação Superior, e aí o mercado entra. É realmente
uma coisa que a gente pode chamar de mercado porque é
surpreendente você abrir os jornais, você ver televisão, a
quantidade de anúncio de venda de escola”.

Debate do Fórum
Diretora do Sinpro-Rio Profª Ana Lúcia Guimarães
(Unisuam) para o professor Luiz Antônio
“Dentro dessas estatísticas que você trouxe, hoje, aqui
para a gente, gostaria que a gente pudesse amadurecer um
pouco mais se existe essa possibilidade de a gente estar resgatando essa missão, essa função social da educação, dentro
dessa grande abertura da expansão do ensino superior privado?”

Diretora do Sinpro-Rio Ana Lúcia Guimarães
abre o debate
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Profª. Ana Lúcia Guimarães para a professora
Renata Bondim e a mesa, no geral
“Nós temos assistido, nessas visitas que temos feito, denúncias de várias naturezas por parte dos professores sindicalizados, na questão de redução do quadro de professores
doutores, por exemplo. Você citou a redução do técnicos,
e quanto tempo você está lá e como isso pode estar sendo
reerguido. A partir de agora, há uma pressão maior, até por
conta dessa questão do Projeto de Lei. Como isso vai se organizar? Por que temos aí um trabalho difícil, dentro dessa
óptica da qualidade”

Diretor do Sinpro-Rio, Prof. Mauro Cerutti
(Estácio de Sá) para o professor Luiz Antônio
e para a professora Renata Bondim
“A primeira questão seria a questão do politécnico, o
curso de pouca duração, que, na Estácio, já corresponde
a 40% do alunos. Como fica esse curso? Esse curso não é
aceito para um mestrado, por exemplo. A segunda questão
é que, com o crescimento da população, a demanda do ensino superior também aumentou e quem veio a suprir foram
as instituições privadas, criando uma dicotomia: o ensino
público é bom e o privado é ruim, tirando algumas exceções. Como vamos conseguir acabar com essa dualidade?
Outra coisa que também gostaria é que o MEC fizesse uma
abordagem, na questão dos 200 dias”

Prof. Renato Brandão (ex-Estácio de Sá)
“Meu questionamento dirige-se ao representante do
MEC e se refere à aplicabilidade da LDB, mais especificamente, no final do ano passado, quando se encerrou o
prazo que a LDB dava para as instituições terem seu quadro
de corpo docente com 1/3 de professores com dedicação
exclusiva. Eu estava na direção da Estácio de Sá há quatro
anos atrás e preparávamos todo esse processo de inclusão
do professor e chegou um determinado momento em que se
acabaram os cargos eletivos na Estácio e todo esse processo
foi jogado no lixo; e o prazo terminou e eu não vejo uma
ação mais contundente, por parte do órgão responsável
pela aplicação da LDB, que parece o MEC, quanto a isso. E
há também um outro aspecto (e isso me diz respeito muito
diretamente): a LDB diz também muito claramente que tanto o processo de ingresso quanto o de demissão – e não só
nas instituições públicas – necessariamente, tem que passar
pelo conselho, pelo colegiado de ensino e pesquisa.
Eu fui demitido da Estácio de Sá e aí volto aqui o que a
professora disse: a questão da demissão dos doutores. Pedi
que me encaminhassem, aqui neste sindicato, alguma coisa
em relação ao meu processo, já que eu era de um nível mais
alto de professor na Estácio, o de professor-doutor- titular 3,
e fui demitido inesperadamente, e não havia nada. E foi dito
aqui, dentro deste sindicato, pelo representante da Estácio
de Sá, até o diretor do RH virou para mim e falou “não tem
nada contra você, mas você sabe, né? O senhor é caro”.
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Diretor do Sinpro-Rio, professor Mauro Cerutti
se dirige à Mesa

Eu sou caro por quê? Por ser doutor? Que esforço eu
tive para chegar a ser doutor, que a Estácio não me ajudou
em nada, e aí, de repente, eu sou caro. Quer dizer, uma coisa se liga à outra. A instituição tinha interesse em mim porque achava que eu tinha um peso, professor pesquisando
no corpo docente. No momento em que viu que não tinha,
então não interessa mais. E por que não tem? Por que que
a lei não é cumprida? E, mais um detalhe, voltando para o
companheiro que é representante dos estudantes, que ele
falou da função do vice-reitor acadêmico, a vice-reitora de
graduação que me demitiu como professor titular-doutor,
ela tem uma única graduação, e em Pedagogia, ela nunca
entrou numa sala de aula para dar uma aula sequer; e eu
pergunto: o MEC não tem nenhum controle sobre isso?
Não há um currículo para ser avaliado? Como pode uma
pessoa sem nenhum tipo de qualificação maior demitir um
professor titular-doutor?”

Pedro Pessoa (Estudante da UFF, da UEE)
“São duas coisas: primeiro, esse assunto da Estácio, que
está envolvendo todos os movimentos sociais ligados à educação do ensino superior privado hoje, no Rio de Janeiro; a
crise que a Estácio está passando, a demissão dos coordenadores, que acaba confrontando alunos e professores.
Se o problema são os alunos que não podem pagar mais,
vem a inadimplência e os professores não recebem. A primeira pergunta seria: “Como a gente consegue ultrapassar
isso?” E o segundo, a respeito das contradições do projeto,
acho que faltou tocar em um dos principais paradigmas,
que é a questão do FIES: “Como a gente pode decidir
isso?”
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Prof. Leonardo Villela de Castro (Unisuam e
Faculdade da Cidade)
“Será que não é o momento de se pôr em pauta a necessidade de se unificar a política de ciência e tecnologia com a
política de ensino em um projeto maior de Ensino Superior
e, na ponta, num projeto maior de formação da sociedade.
Será que não é o momento de a gente quebrar com essa
dicotomia, que faz tão mal, não só à universidade, mas ao
sistema de ensino como um todo?”

Diretora do Sinpro-Rio, Profª. Glorya Ramos
“Quero aproveitar esse momento para falar do ProUni.
Queira que apresentassem um pouquinho mais sobre o
ProUni, porque eu participei, e participo dessas discussões
do movimento negro, a questão das cotas no Ensino Superior, e em um debate na UERJ sobre o balanço de cotas,
tinha o representante da CECAD, professor Ricardo Henriques; e também o vice-reitor na UNI-Rio.
Havia um debate muito quente, porque o ProUni veio
no rastro da questão da política de cotas e colocava-se o
seguinte: tinham vagas ociosas no ensino superior e as cotas
não dariam conta de absorver toda a população pobre e
afro-descendentes nas universidade públicas, que era, no
caso a UERJ, que estava começando com isso.
Para o aproveitamento destas vagas ociosas no Ensino
Superior, o governo estava subsidiando o ensino privado e
essa foi uma primeira discussão. Mas hoje fica um pouco difícil a gente brigar com o ProUni, uma vez que você tem os
depoimentos dos estudantes, que muitos deles não teriam
a menor condição de pisar numa faculdade, fosse ela qual
fosse.
Assim, eles conseguem ter acesso a uma instituição do
ensino superior, que é um espaço de prestígio. Então, eu
queria que a mesa toda comentasse – e os estudantes também – essa questão do aluno que não paga e do que paga.
Como a gente podia entender melhor o ProUni e usá-lo em
favor da educação de qualidade, absorvendo essa camada
social que não tem acesso ao ensino nem público e nem
privado? Como poderíamos aproveitar melhor o ProUni
que está posto mas não está muito bem colocado? E nós,
como sindicato, qual poderia ser a nossa contribuição aos
formuladores do ProUni? Isso porque, no momento, a universidade tem seus alunos (os que pagam e os que não), mas
nós pagamos e a universidade não paga aos professores”.

meio de atraso e já estamos negociando nosso 13º. A luta
deles na UNE e na UEE é uma luta diferente na questão da
luta pelo direitos. Mas, no fundo, nós queremos a mesma
coisa: a qualidade de ensino. Eu só queria passar essa experiência para outros professores e outras associações que
também estão em luta”.

Diretor do Sinpro-Rio, Prof. André Jorge
“Como fica essa própria questão da educação superior?
Porque a gente tem uma situação hoje latente, de fato,
que são as salas superlotadas, com 120 alunos. Com o
enxugamento do quadro dos professores da rede, a gente
vê que o professor com título de mestre, de doutor, é caro
para o mercado e não pode ser absorvido. Na questão da
regulamentação, existe uma discussão em nível da Contee,
que é uma das bandeiras que a gente luta no Congresso: a
regulamentação da educação privada. É importante que a
mesa pudesse ressaltar a importância da regulamentação,
porque muitas das questões que foram colocadas e que
foram discutidas, acontecem porque falta regulamentação.
Há uma regulamentação na gestão pública mas, na rede
privada, fica valendo o mercado: ele decide e se autoregula. Que parâmetros são esses? Que qualidade a gente
pode assegurar, principalmente para o estudante que está
nas zonas Oeste e Sul? Como a gente garante a qualidade
na educação? Afinal, educação não é mercadoria. Como
o MEC está percebendo a questão da regulamentação e
como o movimento vem pensando também?”

Profª. Mônica Figueiredo (Gama Filho)
“Sou presidenta da associação de professores da Gama
Filho e, desde 2000, estamos enfrentando um problema
muito sério: o atraso de salário, de 13º e, desde 1999, eles
não depositam nosso FGTS. Isso foi acontecendo gradativamente e não fizemos nada. Até que em março de 2007 nós
não agüentamos mais, e aí, com o auxílio do Sinpro, montamos uma comissão de negociação com a universidade.
Hoje, estamos com o nosso salário com um mês, um mês e

Professora sindicalizada Mônica Figueiredo,
da Gama Filho, participa do Fórum
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Prof. Marcelo Pereira (Diretor do Sinpro-Rio)
“Gostaria que a representante do MEC falasse um pouco dessa representação. Quais são os campos, quais são as
funções que esse setor do MEC tem no Rio de Janeiro? E
uma outra questão: a gente vê que o movimento dos trabalhadores, de forma geral, fica, meio que de mãos atadas.
Na Justiça do Trabalho, por exemplo, tem a questão da
câmaras arbitrais, dos tribunais arbitrais, a conciliação; eu
gostaria que a Mesa falasse sobre isso”

Diretora do Sinpro-Rio, Profª. Viviane Siqueira
(Unisuam e Simonsen)
“A minha questão lembra ainda o Governo Fernando
Henrique e eu gostaria de passar para o MEC uma pergunta que não quer calar: quando apareceu a resolução 2, de
19 de fevereiro de 2002, ela fixava, principalmente para os
cursos de licenciatura, a carga horária mínima, que seria dividida em 400 horas de prática pedagógica, 400 de estágio,
e falava em horas. Qual é a concepção do MEC, em relação
à hora? Hora cheia? Hora relógio? O que é, na concepção
do MEC, essa relação de horas? 60 minutos, 50? Como
seria? E a outra questão seria em outro parecer, que fixa
a carga horária, que seriam essas 1.800 horas de conteúdo
curricular, 50% fora da área específica, que poderia ser de
até 50% fora de sua área específica e 50% dentro da específica; ou seja, num curso de letras você teria Português,
Inglês, Literatura e também Matemática, História, Geografia; um dialogo entre outras disciplinas, porque seria uma
necessidade para que esse aluno tivesse uma visão holística,
panorâmica, e é o que está acontecendo praticamente em
todas as grandes e pequenas unidades de ensino superior”

Diretora do Sinpro-Rio, professora Viviane Siqueira
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Passando para a mesa
Prof. Luiz Antônio Cunha
“A questão da qualificação do magistério é fundamental
para a atividade do nosso sindicato. Como é que a nossa
qualificação se transforma em desqualificação? Isso é terrível. Uma situação comum no mercado, que acontece freqüentemente nas empresas, cujo objetivo é a maximização
das receitas e minimização das despesas, ou seja, o lucro.
E, por falar nisso, não se pode esquecer dos cursos de
curta duração, politécnicos ou o dito brevê técnico-profissional. O que é um curso de curta duração? É um curso do
custo curto. É esse o objetivo, quer dizer, está tudo nessa
mesma lógica geral, mas não se pode perder de vista que
cursos de curta duração têm sentido em termos específicos.
Não é porque determinadas instituições fazem deles de
alavancas para minimização das despesas e maximização
dos lucros, que os cursos de curta duração deixam de ter
sentido. Aliás, é possível aos concluintes de cursos de curta duração fazerem pós-graduação Stricto Sensu, mas isso
depende de cada programa aceitar ou não. É o programa
de pós-graduação que define quem são os seus destinatários. Pode-se imaginar que a COPPE, da UFRJ, vai frear,
porque não quer egressos de cursos de curta duração no
seu quadro, porque ela pode se dar ao luxo de elevar seus
requisitos de formação; já as CEFETs e algumas universidades públicas definem, dentro de seus destinatários, egressos
de cursos de curta duração. Não posso afirmar, em termos
genéricos, mais do que isso.
Questão genérica como a levantada pelo colega sobre a
esquizofrenia entre Secretaria de Educação e Secretaria de
Ciência e Tecnologia. Gostaria muito que fosse promovida
uma unificação, eu nem diria da Ciência e da Tecnologia,
mas a parte da educação que está lá exilada, como a Educação Técnica e a Educação Superior.
Se formos avaliar nossa capacidade de formação, com a
qualificação do magistério e da Educação Básica, e mesmo
da Superior, vamos ver que ela ainda é pobre. Vejam, para
ser professor do Ensino Médio, é preciso fazer uma licenciatura, para o Superior não é preciso formação nenhuma,
a não ser ser a graduação em qualquer especialidade; só
isso basta para ser professor de curso de graduação e de
pós-graduação. A nossa capacidade produtiva, no âmbito
do ensino, não se traduz em força produtiva, é gravíssimo
isso num país miserável, como o nosso.
A regulamentação do setor privado, no âmbito do ensino superior, é praticamente nenhuma, e está diminuindo.
Isso é outra situação grave. Tem, como elemento principal,
o fato de estarmos vivendo em uma democracia representativa, na qual o poder de elaboração legal está com o
Congresso Nacional, com as assembléias legislativas, com as
câmaras de vereadores. Mesmo quando o presidente da República edita uma medida provisória, ela pode ser rejeitada
no Congresso e/ou alterada. A LDB retirou o vestibular
como elemento principal de ingresso no Ensino Superior,
foi uma desregulamentação, pois permitiu que qualquer
procedimento seletivo servisse. A LDB retirou a exigência
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de currículo mínimo para os cursos superiores de graduação, o que representou, também, uma desregulamentação.
Como a regulamentação do ensino é cada vez menor, os
incentivos fiscais para as instituições particulares, as que
podem ter lucros, e as filantrópicas, que não os podem ter,
elas encontram novas formas de tirarem proveito daquilo
que o governo não consegue fiscalizar.
Finalmente, acho que não vale a pena pensarmos o
ProUni como se fôssemos reféns dos beneficiados reais ou
potenciais. Como se alguém dissesse: “Bom, já que tem
gente tirando proveito do projeto, então ele vale a pena”.
Sei que não foi essa a questão colocada, mas quero aproveitar para dizer que estamos diante de um problema muito
complicado. Principalmente, porque a educação brasileira
foi gerada na tradição judaico-cristã , na qual a culpa é
um componente importante. Portanto, expressões como
“dívida social” têm um enorme apelo político e ideológico.
Creio, então, que avaliar a situação do ProUni como política pública, ou mesmo a questão das cotas raciais, reserva de
vagas, etc, a partir de culpa não é o melhor caminho para
uma educação democrática.”

Profª Renata Bondim (MEC)
“A questão do ProUNi é muito complexa, não é uma
questão simples. Eu posso, na qualidade de representante
do MEC, passar informações sem me propor a abrir um debate que não se esgotaria. E concordo com o Luiz Antônio
Cunha, sem culpa. Culpa é contramão e não tem sentido.
A dialética é a seguinte: todas as questões que o Rafael e
Carla trouxeram aqui, apontam para um contraditório que
é constitutivo de toda e qualquer dinâmica social e de construção da democracia. É um contraditório, nós sabemos,
e nós entendemos como docentes, como militantes pela
educação de qualidade pública, que um programa com uma
política pública, que é o ProUni, não atende aos anseios da
construção dessa educação pública de qualidade e de acesso
amplo e democrático. No entanto, quando segmentos da
população brasileira acessam as instituições de educação
superior, mesmo privadas, mediante um tipo de financiamento público, o que a gente começa a observar é um
estreitamento dessa relação público-privado, isso começa a
se modificar, digamos assim, discretamente ou não tão discretamente, e esses estudantes que lá estão, eles começam
a se organizar, eles começam a se enxergar também como
estudantes de instituições, pelo menos mistas, público-privado; porque eles são financiados para estarem no espaço
privado.
Aí, começa a haver essa convivência muito nefasta e injusta, de estudantes que poderiam pagar e não estão pagando, na universidade pública; e a gente tem uma contradição
muito grande nessa situação toda da educação superior público-privada, porque é verdade que as instituições publicas
federais têm um contingente significativo de estudantes universitários que não trabalham, que poderiam pagar e que
não precisam acordar as cinco da manhã para assistirem às
aulas, mas também é verdade nas instituições de educação
federal, a gente tem esse segmento da população que tra-

balha, que acorda às cinco da manhã, que pega trem, que
não pode pagar e que não pode, sem subsídio, universidade
federal pública, sem um apoio de bolsa-alimentação, sem
um apoio da bolsa de assistência estudantil, se manter na
universidade.
Há um contraditório aí para o lado positivo e para o
negativo. É positivo porque esses estudantes estão se enxergando como cidadãos que têm o direito legitimo a uma
educação pública de qualidade, acessaram a universidade
privada, têm um financiamento e como é que se constrói
uma luta para que isso se amplie e para que essa qualidade
comece a aparecer?
A título de informação, o ProUni, como vocês sabem, é
uma lei que, de alguma maneira, regulamenta o acesso e a
manutenção do estudante nas universidades privadas mediante a troca dos subsídios, dos impostos que essas universidades deveriam ter pago sempre para poderem funcionar,
e estavam a mais de uma década sem pagar. A lei previu a
troca dessa dívida, que é monumental, e que vai continuar
a existir; por vagas para estudantes oriundos de família de
baixa renda. Então, esses estudantes, mediante o ENEM,
pleiteiam uma instituição privada e são classificados para
aquela instituição de ensino privado.
Lá dentro, a instituição de ensino privado, além de
acolher a classificação do ENEM, ela pode, ou não, realizar uma seleção. No primeiro ano do ProUni, ocorreram
muitas denúncias, juntaram-se turmas, porque, na verdade,
essas vagas eram fictícias. Dessa maneira avessa que e a
regulação e a supervisão no sistema superior de educação
privada, que não vinha funcionando há décadas, volta a
funcionar.
Por outro lado, a herança do FIES também vem sendo
trabalhada, e está junto ao ProUni, o aluno do ProUni, em
função da sua renda, ou ele recebe 100% de bolsa, ou ele
recebe 50% de bolsa, os outro 50% que ele não tem bolsa,
ele pode financiar com o FIES.
No processo de regularização da avaliação, não podemos perder de vista, nunca, o contexto maior em que se
insere a questão da educação no nosso país, e, na ultima
década; que é o contexto da educação aliado ao contexto
da economia. Tudo que se começou é muito recente. O que
nós temos hoje é a expansão das universidades, abrindo
novas vagas e interiorizando, e no caso das provadas, temos
o ProUni. Eu acho legal essa discussão da reforma da Educação Superior.
Já são quatro versões no Congresso, com 364 emendas,
e muito provavelmente, vai ter que reabrir o processo; e
está sendo discutido desde 2004. Um processo de discussão
de como você propicia o acesso a todo esse contingente da
população brasileira e indígena, afro-descendentes, minorias que ficaram à margem e excluídas de acesso a políticas
públicas há muitos anos. Como se faz isso num tempo que
a pessoa possa aproveitar? São questões que temos que
pensar e considerar. O ProUNi respondeu a esse imediatismo e, como foi uma política imediata, tem falhas e está
tentando se aprimorar. Aí vem o contraditório, a sociedade,
os sindicatos, têm que entrar mais nessa política pública e
fazer com que ela tenha mais a cara da sociedade brasileira,
e não do mercado.
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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Então, está sendo construído o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que tem a ver
com esse ultimo decreto, que é chamado de “projeto ponte”, por estabelecer uma relação entre a LDB e o projeto de
reforma da Educação Superior, tentando articular e integrar. Para acabar com algumas esquizofrenias. Existe uma
comissão de nacional de Educação Superior e esse processo
do Sinaes e do Conad visando à avaliação, supervisão e regulamentação. Tais instâncias estão no INEP, órgão que faz
um levantamento da educação em todos os níveis e, com
base nesses dados, a Secretaria de Educação Superior pode
supervisionar, visando a autorizar as instituições a abrirem
e ofertarem, ou não, cursos.
Para abrir cursos tem que se ter, minimamente, algumas
características; e, sem material humano para fazer as supervisões, com as delegacias fechadas, abre-se espaço para as
“maracutaias” acontecerem.
Realmente, a supervisão reconhece, autoriza, credencia,
descredencia... Esse é um ponto fundamental do projeto de
lei e é um ponto a ser trabalhado, para que se tenha condições de supervisionar e de regular, de coibir ao máximo
essas falcatruas que acontecem.
Com relação às horas letivas, qual o conceito de hora?
Como é o currículo? A LDB não definiu currículo nenhum.
O Conselho Nacional de Educação, que é a instancia máxima legislativa e normativa da educação no país em todos os
níveis e, portanto, também da Educação Superior; vem trabalhando as questões das diretrizes curriculares dos cursos
de graduação. A faculdade quando quer abrir um curso em
uma determinada área, se aquela área tem um parecer com
horas e carga horária, quanto tempo pode ser dado à distancia? Existem instituições que ousam e abrem sem autorização. Então, o projeto todo de avaliação que é promovido
por esse sistema nacional de avaliação superior, subsidiarão
a Secretaria da Educação Superior (Sesu) para a sua direção
de supervisão poder acompanhar e autorizar, credenciar,
descredenciar, e tem todo um processo previsto.
Para não deixar de falar na questão de formação de
professores, a primeira realidade que nós temos que ter
conhecimento é que no Brasil afora, há um numero muito
grande ainda de professores leigos atuando nos ensinos
Fundamental e Médio; por total impossibilidade de acessar
estabelecimentos de ensino de nível superior que os qualifique na licenciatura, para poderem ser docentes de nível de
Ensino Médio e até de Fundamental. Então, a universidade
aberta no Brasil tem que, nos inúmeros pólos, atuar como
formadora de professores, através do ensino à distância,
ministrado pelas universidades federais parceiras, atuar
como formadores dos professores, em cursos de licenciatura. E vamos trabalhar. Nós todos, em conjunto.

CARTA DO I FÓRUM DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR
Ciente da urgência de estabelecer-se estratégias de ação
efetiva diante da situação em que se encontra a Educação
Superior Privada em nosso país, a categoria atendeu à convocação de seus sindicatos e da FETEERJ para o debate de
temática tão importante. O I Fórum da Educação Superior,
fruto de parceria entre o Sinpro-Rio, a FETEERJ e entidades filiadas oriundas de outras cidades do Estado, como os
Sinpros Niterói e Região, Costa Verde, Lagos, Norte Noroeste e Nova Friburgo, praticamente lotou o auditório do
Sinpro-Rio, no sábado, 18 de novembro de 2006.
Estatísticas apresentadas pelos organizadores do encontro e confirmadas por professores de quase todas as
representações de instituições de Ensino Superior da cidade
do Rio de Janeiro, reiteraram as atitudes antiéticas que a
maioria das faculdades, centros universitários e universidades tem tomado nos últimos anos. As informações trazidas
por professores dessas várias IES privadas aumentaram a
indignação dos docentes diante de práticas que, de maneira
certamente articuladas, estão se tornando comuns e corriqueiras, em claro desrespeito à legislação trabalhista e se caracterizando como precarização das condições de trabalho.

Um cenário nada animador
É neste cenário que a categoria vem suportando os efeitos nefastos do processo de expansão desenfreada das IES
privadas. Vamos citar alguns exemplos:
• Atrasos ou até mesmo a suspensão do pagamento
mensal dos salários;
• Protelamento do pagamento das demais obrigações
como férias, 1/3 de férias e 13º salário;
• Irregularidades nos depósitos do FGTS;
• Demissões injustificadas;
• Redução de carga horária de mestres e doutores;
• Superlotação de turmas. Número de alunos muito
acima do recomendado pela legislação e pelo bom
senso;
• Flexibilização da grade curricular.
Somado a isso, assiste-se impunemente, à proliferação
de cursos de Ensino à Distância em clara burla à legislação
para o setor, passando ao largo do compromisso ético perante a sociedade como prestadoras de um serviço público
concedido pelo Estado, sem respeito aos devidos critérios
legais, com ausência de plano de carreira e até mesmo de
projeto pedagógico, em muitas IES.

Mercantilização da educação
O compromisso com a qualidade de ensino foi esvaziado pelos crescentes sinais de mercantilização do Educação
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Diretoras do Sinpro-Rio Viviane Siqueira, Ana Lúcia, Magna Corrêa e Vera Lúcia dão início aos
trabalhos de construção da carta do I Fórum da Educação Superior junto com a plenária

Superior, combinando com a deterioração das relações
de trabalho da categoria. O descumprimento de encargos
trabalhistas elementares tornou-se prática rotineira de algumas mantenedoras, acarretando a sobrecarga da Justiça do
Trabalho em função do ajuizamento de centenas de reclamações trabalhistas.
O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa
e extensão, preconizado no art. 207 da Constituição Federal, permanece ignorado por setores do empresariado que
tomaram de assalto a gestão de numerosas IES. A estrutura
administrativa dessas instituições passaram a ser gerenciadas pela perspectiva suprema da lógica do mercado e da otimização dos custos em detrimento da qualidade de ensino e
da pesquisa científica.
Beneficiárias da política educacional, baseada no modelo
neoliberal, implantada pelo Governo FHC, que não apenas
permitiu como estimulou sua proliferação desordenada em
flagrante detrimento das instituições de educação superior
públicas, a maior parte das IES privadas vêm se revelando
ramos atrativos de investimento de capitais por segmentos
do empresariado descompromissados com a relevância da
função social da educação, tratando-a como mercadoria e
portanto, objeto de ganho. As ilegalidades são tão surpreendentemente numerosas que nem parece se tratar prestadoras
de serviço de natureza pública, conforme previsão constitucional, vide artigos 175, 203, 206 e 209 da CRFB/88.

A desgastada alegação de crise financeira
A desgastada alegação de insolvência se evidencia inverossímil à medida que se percebem sinais claros de ótima
saúde financeira dessas instituições verificados hodiernamente: anúncios de página inteira em jornais de circulação

nacional e em horário nobre de emissoras de rádio e televisão; abertura de diversas unidades; o surgimento de novas
faculdades; parcerias bem-sucedidas e altamente rentáveis
com órgãos públicos; o fenômeno das aquisições; a entrada
em cena das instituições financeiras e, ainda, o desenfreado
processo de terceirização dos cursos de pós-graduação.
Num exercício de retórica, se se pudesse isolar as questões educacionais, a maioria dos delitos não estaria relacionada a possíveis questões controversas da legislação, e sim à
“pura obrigação de fazer” no cumprimento da norma legal
trabalhista vigente no País. Portanto, fica evidente a intenção do patronato de criar um ambiente propício à flexibilização das leis trabalhistas, objetivando eliminar direitos já
consagrados e desrespeitar as Convenções Coletivas de Trabalho, principalmente as do município do Rio de Janeiro,
referência nacional – uma conquista histórica da categoria
dos professores que atua na Educação Superior Privada do
Rio de Janeiro.
Diante de problemas tão graves, a categoria através de
suas representações de classe descruzou os braços e tomou
para si a tarefa da busca de consenso para as ações estratégicas – imediatas e também em médio e longo prazo – a
serem implementadas para o enfrentamento dessa realidade
atualmente vivenciada pelos docentes das IES privadas em
nosso Estado. Quadro que já se desponta como alvissareiro,
onde a convocação desse evento pode ser apontado como
um bom exemplo – não apenas pelo significativo número
de participantes mas, sobretudo, pelo grau de representatividade observado, através dos Sindicatos participantes,
Associações de Docentes e Movimento Estudantil.
Após amplo debate, em mesa que contou com a participação do Prof. Luiz Antonio Cunha - Titular da Faculdade
de Educação da UFRJ, da Professora Renata Bondim – representação do MEC/RJ, além de representação da UNE,
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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diante dos graves problemas tratados e debatidos, a plenária que se seguiu trabalhou no sentido da busca de ações
estratégicas do enfrentamento – imediato e de longo prazo
a serem implementadas. O resultado foi a construção de
propostas e de ações unificadas entre sindicatos da base em
todo o Estado, por intermédio da FETEERJ, das Associações de Docentes e de representantes estudantis, visando à
efetivação de uma política capaz de enfrentar a atual realidade da Educação Superior:
1 – Organização e fortalecimento das Associações
Docentes como instrumento do princípio de organização dos trabalhadores no local de trabalho.
2 – Participação de professores eleitos e representação sindical em comissões nas IES para análise
democrática em caso de demissão e redução de carga
horária de um número elevado de professores, bem
como para participação nas CPAI (Comissões Permanentes de Avaliação Institucional).
3 – Participação de representação das associações docentes, discentes e sindical nas reuniões de definição
de grade curricular junto às IES.
4 – Discussão da política das instituições privadas
de Educação Superior, relativa à construção de um
calendário unificado, em que se incluam os tempos
de hora-aula e períodos de férias.
5 – Lutar pela obrigatoriedade de planos de carreira
em todas as instituições privadas da Educação Superior, em cumprimento ao que determina o artigo 6º
da Resolução nº 10, de 11 de março de 2002, da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação – toda instituição de ensino superior (IES) é obrigada a apresentar ao Ministério da
Educação o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), quando do pedido de seu credenciamento ou
recredenciamento e o plano de carreira é parte integrante do PDI.
6 – Defesa do colegiado de Ensino e Pesquisa nas
IES como instrumento de participação em caso de
demissão do professor.
7 – Defesa do princípio de que o que deve constituir
o caráter das instituições universitárias é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a
complexa diversidade de áreas de saber e formação
de profissionais e pesquisadores comprometidos
com o projeto social do País e da atuação conjunta
do MEC com o Ministério de Ciência e Tecnologia,
bem como das SEEs com as SECTIs.
8 – Denunciar e exigir das autoridades competentes
acompanhamentos, fiscalização e denúncia pública
da situação trabalhista dos docentes da Educação
Superior no combate a:
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a) descumprimento dos direitos trabalhistas;
b) negligenciamento da execução das sentenças
tramitadas em julgados;
c) Artifício de medidas judiciais protelatórias que
afetem a dignidade do demitido.
9 – Defesa do princípio de que a regulamentação da
Educação Privada Superior seja feita pelo Poder Público. Compilar, analisar e divulgar toda a legislação
existente em vigor, comentado-a, com o propósito
de conhecimento e capacitação das possíveis formas
de cobrança pela sociedade, e para possibilitar o
encaminhamento de sugestões de legislação complementar adequada.
10 – Criação de um setor de avaliação, pesquisa e
supervisão nos sindicatos em relação à autorização
legal dos cursos a fim de promover as denúncias
junto ao MEC.
11 – Discussão da proposta do MEC e às Universidades Privadas de troca de suas dívidas por bolsas do
PROUNI e a retomada da luta pela vinculação do
acesso às verbas do referido programa pelas IES ao
cumprimento de seus deveres junto aos professores,
tais como repasse do INSS, depósito do FGTS, salários em dia etc.
12 – Restabelecimento do direito à aposentadoria
especial para o professor da Educação Superior por
intermédio de Emenda Constitucional.
13 – Reafirmar a defesa do princípio de representação e representatividade única dos Sinpros em relação às IES privadas.
14 – Derrubada dos vetos à lei 10.172/PNE, em especial ao item que reserva 7% do PIB para Educação,
visando ampliar este percentual para 10% do PIB,
conforme decisão do Coned.
15 – Lutar pela aprovação do PL 7.200/06, buscando
incluir emendas que venham a aperfeiçoar o processo de regulamentação da Educação Superior.
16 – Lutar pela aprovação do PL 7.200/06 – Reforma
Universitária, buscando incluir emendas que venham
a aperfeiçoar o processo de regulamentação da educação superior sob o controle do poder público.
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Desnacionalização

da Educação
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O que é Desnacionalização da Educação?
A venda de Instituições de Ensino Superior privadas para
investidores internacionais é um crime contra a Educação no
Brasil. É inaceitável a ingerência de especuladores estrangeiros nos assuntos educacionais do País. A Educação desempenha um papel estratégico para o nosso desenvolvimento e
para a soberania nacional. É urgente que o governo Lula tome
medidas que impeçam o avanço dessas negociatas.

Qual a diferença entre desnacionalização e
internacionalização?
A internacionalização é um processo que estabelece o fluxo
de informações entre os países. Na Educação, pode significar
acesso à produção do conhecimento, cooperação internacional e intercâmbio de experiências, a fim de ampliar a qualidade do ensino e o saber. Já a desnacionalização significa a
venda das instituições brasileiras para o capital especulativo
internacional, interessado somente em grandes lucros.

A entrada de capital internacional faz bem para a
Educação no Brasil?
Não. Da maneira como está acontecendo no Brasil, o capital
internacional é atraído para investir em Instituições de Ensino
Superior com o único objetivo de obter lucros e realizar especulação financeira.

Qual o risco da abertura de capital das
Instituições de Ensino Superior?
O maior risco é o de que a Educação Superior privada do
Brasil seja controlada por organizamos internacionais e especuladores estrangeiros, que não têm nenhum compromisso com a qualidade da Educação, com o desenvolvimento do
País e com a melhoria da vida da nossa população.

Qual o impacto na desnacionalização na
qualidade de ensino?
Em nome da obtenção de lucros a qualquer custo, a qualidade do ensino superior ficará totalmente submetida aos
interesses do capital. Isto significa que poderá haver salas
de aula cada vez mais cheias, demissões de professores e
funcionários, padronização dos cursos e do material didático
e expansão das aulas a distância e semi-presenciais. Além
de inviabilizar a destinação de verbas para financiamento de
pesquisas – fundamentais para o do País.

O governo está trabalhando para barrar a
desnacionalização?
O governo sinalizou preocupação com a questão. Mas até o
momento não tomou nenhuma medida concreta para impedir o avanço dessas negociatas. Por isso, a Campanha “Educação Não é Mercadoria” da CONTE luta para levar ao conhecimento da população o que está por trás dessas transações,
a fim de conscientizar a sociedade da importância da ação
imediata do governo contra a entrega do controle Educação
superior privada brasileira aos especuladores estrangeiros.

Como posso colaborar com a Campanha
“Educação Não é Mercadoria”?
Na página da Campanha (http://www.contee.org.br/
desnacionalizacao), na qual você poderá baixar todo o material da Campanha, além de ler artigos sobre o tema, notícias
e acompanhar a agenda completa de atividades da entidade.
Envie mensagens eletrônicas e cartas aos deputados e senadores, ao MEC, Ministério da Casa Civil e até mesmo para o
Presidente da República, exigindo medidas concretas e imediatas que impeçam a continuidade dessas negociatas.
Procure também o seu Sindicato representativo e solicite
o material de divulgação da Campanha. A participação de
cada um é fundamental para conquistarmos a Educação de
qualidade que o povo brasileiro merece. Venha com a gente
nesta luta!

Quem são os investidores internacionais
interessados nas ações da Educação brasileira?

Ao contrário do divulgado na mídia, a venda das Instituições
de Ensino Superior no Brasil não está sendo feita para Instituições de Ensino estrangeiras. Quem está comprando as ações
do setor são organismos internacionais e especuladores financeiros. Os mesmos que investem em papéis da indústria
ou do comércio. Sempre em busca de lucro fácil, eles vêem
no Brasil uma chance incrível de multiplicar seus investimentos, em um País que não tem nenhuma regulamentação para
a entrada do capital internacional na Educação. O objetivo
desses investidores é, exclusivamente, lucrar com a operação
das ações. Nada mais.

Texto da Campanha Educação não é Mercadoria
publicado no site da Contee (www.contee.org.br)
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Professor longe
ou perto de sua
profissão?
Sindicato traz para a
categoria a discussão do EAD
O Sinpro-Rio promoveu em sua sede, nos dias 28 de
agosto e 4 de setembro de 2006, a segunda etapa do Seminário sobre Educação à Distancia (EAD). A primeira etapa,
concluída nos dias 25 de março e 8 de abril de 2006, sob a
coordenação do professor Lucas Tofolo, integrante do programa de EAD da PUC-Rio, abordou o tema numa concepção mais conceitual de como planejar, desenvolver, aplicar
essa nova modalidade de ensino.
Segundo o presidente do Sinpro-Rio, Francilio Paes
Leme, o objetivo do seminário, como um todo, não foi
só colocar essa discussão do EAD para a categoria, mas,
fundamentalmente, subsidiar uma discussão interna da
própria direção do Sinpro-Rio. “Esse assunto, da Educação
à Distância, além de ser novo, – historicamente, não, mas
relativamente novo no seu impacto no campo da educação
– é bastante polêmico e, a meu ver, muito mal discutida. O
que abre portas para todo tipo de exploração do professor
e exploração também do próprio meio, do próprio veículo
chamado Educação à Distância”, afirmou Francilio.
No dia 28 de agosto, foram discutidos pontos polêmicos da educação à distancia como direitos autorais,
questões trabalhistas e a figura do tutor. Além de traçar um
panorama histórico desta modalidade de ensino no Brasil,
destacando pontos positivos e negativos.
Na mesa de debates, além do presidente do Sinpro-Rio,
também estavam especialistas em EAD como os professores: Lucas Tofolo, da PUC-Rio; Arlindenor de Souza, presidente da Comissão de Educação de Ensino à Distância do

Categoria comparece ao Seminário de EAD

Conselho estadual de educação; Sérgio Branco, da Escola
de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) ; e Vanessa
Marinho; especialista em informática educativa e professora do Colégio Pedro II.
Após um breve discurso de apresentação do presidente do Sinpro-Rio, o professor Lucas Tofolo foi quem deu
início às discussões. O especialista ressaltou que prefere o
termo ensino à distância, já que vê a educação como algo
mais complexo do que o ensino. Tofolo ainda ressaltou a
importância da EAD em um país com grandes dimensões,
como o Brasil. “O que mais me empolga nisso, é a possibiwww.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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lidade de levar educação de qualidade a qualquer lugar”,
afirmou Tofolo.
Em seguida, Arlindenor de Souza, presidente da Comissão de Educação de Ensino à Distância do Conselho Estadual de Educação, foi quem tomou a palavra. Arlindenor
destacou que a educação à distância não é algo tão novo
como se pensa, embora a discussão acerca do assunto, seja
recente: “Eu lembro, que na década de 70, uma amiga que
era da África do Sul estava aqui e fazia um curso de Direito
à distância por correspondência”. O presidente da Comissão ainda falou sobre a resolução 297, que trata da EAD no
Estado do Rio de Janeiro e define que o tutor deva ser um
professor.
Na seqüência, Sérgio Branco da Escola de Direito da
FGV falou sobre as questões de direitos autorais. “Nossa lei
é muito confusa, ela diz que é possível usar pequenos trechos de obras. Mas o que são pequenos trechos?”, questionou Sérgio. Para o professor, a tecnologia vem resolvendo
parte deste problema, já que vem contribuindo para que as
obras didáticas desempenhem seu verdadeiro papel social,
que, para ele, é de ser acessível a todos.
A professora Vanessa Marinho, aproveitando o mote
levantado por Sérgio Branco, falou um pouco sobre como
as novas tecnologias vem modificando o Ensino e a função
do tutor na EAD. Para a especialista, se por um lado, a EAD
diminui as distâncias, por outro, aumenta as possibilidades
de exploração do tutor.
Segundo Vanessa, na modalidade de ensino presencial, o
tutor tem local, dias e horários preestabelecidos, já na EAD
isto não ocorre porque o professor é exigido durante 24
horas. Além disso, para a professora, as novas tecnologias
exigem uma maior qualificação do tutor: “Ele precisa ter
experiência em informática, tem que ter conhecimentos
pedagógicos; não é um tutor qualquer”.
Professor Lucas Tofolo
Segunda etapa do Seminário de Educação à Distância
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Outra reclamação da especialista, é da falta de uma legislação referente à tutoria. Segundo ela, em uma recente
pesquisa feita junto ao MEC, ninguém soube definir do
que se trata exatamente a figura do tutor. Após o discurso
de Vanessa, a mesa respondeu a questões levantadas pelo
público. Em seguida, os integrantes fizeram suas considerações finais.
Já no segundo dia de debates, 4 de setembro, a mesa
foi composta pelo mediador professor Lucas Tofolo e pelas
professoras Gilda Bernardino, da Comissão de Coordenação Central de Educação à Distância da PUC-Rio; e Marta
Costa Rego, coordenadora de Tutoria da FGV.
Antes do início da discussões, Tofolo repassou os temas
discutidos no primeiro dia do encontro, que serviram como
gancho para o início do segundo dia de debates. “Não existe nenhum marco legal para a situação do tutor. Isso ficou
claro. Ninguém sabe do tutor, ninguém viu, embora todo
mundo corra atrás”, afirmou Lucas, retomando o tema debatido no encontro anterior.
Ainda em cima da polêmica sobre tutoria, Marta Costa
Rego, coordenadora de Tutoria da FGV, iniciou sua fala. O
primeiro questionamento feito pela coordenadora foi acer-
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ca do termo tutoria, que para ela, é uma herança do modelo
de EAD espanhol adotado no Brasil.
“O termo tutoria é um termo da lei espanhola, que
determina a função de um professor que acompanha os
alunos nos horários posteriores à aula”, definiu Marta. Segundo ela, a figura do tutor, dentro da EAD, não é apenas
de acompanhar o aluno fora da sala de aula, mas também
introduzir conteúdos.
Outro ponto levantado por Marta foi em relação à falta
de crédito que as pessoas dão à EAD. “A gente ouve isso infelizmente - que basta receber o material, ler, fazer prova
e você tem o diploma”, alegou a professora da FGV.
Marta também falou da importância da EAD criar sua
própria linguagem. Segundo ela, na educação, além do
material didático, também é indispensável a criação de um
ambiente de estudos. Mas a professora destaca que esse material não precisa ser necessariamente de papel e o ambiente
pode ser virtual.
Ainda na questão da produção de material didático,
Marta falou um pouco do professor autor, já que a escrita
tem muito mais peso na EAD do que na educação presencial. Porém, ao mesmo tempo que a professora ressalta a
importância da escrita, ela faz algumas ressalvas: “Não é
a mesma coisa que escrever para um congresso, você está
falando para um aluno. Se você usar linguagem científica, o
cara não lê duas páginas”, afirmou Marta.
Em seguida, foi a vez Gilda Bernardino, da Comissão de Coordenação Central de Educação à Distância da PUC-Rio, falar
sobre EAD e toda a polêmica que envolve a figura do tutor.
Para Gilda, tutor e outros termos usados na educação à

distância não fazem sentido, já que para ela existe apenas a
figura do professor. “A finalidade básica de toda universidade é a formação de pessoas, e essa formação se dá através
de professores”, afirmou Gilda, que, após se graduar em
educação, procurou se especializar em Tecnologia, e acabou
formando-se em Engenharia.
Outra polêmica levantada pela professora foi o fato da
EAD estar muito restrita ao Sul, Sudeste e Centro-oeste do
país. “Quando a gente vai para o Norte, onde as distâncias
são maiores, começa a rarear”, alega Gilda
Gilda também contou um pouco de sua experiência,
como integrante de um programa do MEC, que pretendia formar professores que dominassem as tecnologias da
educação. O programa atendia 26 estados do Brasil e ela
surpreendeu-se com a relação professor-tecnologia, em alguns estados. “Por incrível que pareça, o pessoal do Amapá,
Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas e Pará eram os professores mais tecnológicos que eu já vi na minha vida”, contou
a professora, demonstrando surpresa.
O Seminário de EAD foi encerrado com um bom debate
sobre o tema, onde o público participou ativamente contando suas experiências e tirando dúvidas com os especialistas
presentes. A diretoria do Sindicato considerou o encontro,
onde a educação à distância começou a ser discutida, muito
produtivo e garante que este não será o último. Segundo
o primeiro-secretário do Sinpro-Rio, professor Wanderley
Quedô, o sindicato pretende continuar promovendo cursos
e seminários que estimulem a atualização dos professores e
a análise crítica de temas relacionados à educação e às condições de trabalho da categoria.

Interesse pela Educação à Distância levou os professores a comparecerem em massa ao Seminário
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26 • Revista Sinpro-Rio • www.sinpro-rio.org.br

Janeiro 2008 • Educação Superior

Professor
Amarildo Censi
Sinpro-Rio:

Para você, qual o papel que deve ter a universidade pública na construção de um projeto autônomo de nação?

Amarildo: A Educação Superior no Brasil tem sido objeto de
grande preocupação para quem acredita ser este um espaço
de construção do conhecimento e elemento estratégico para
o desenvolvimento soberano de uma nação. Para se estabelecer uma política pública eficaz para a educação superior fazse necessário considerar quatro fatores: expansão do setor
público, inclusão, qualidade, inserção.
Expansão do Setor Público - Se Educação Superior é estratégica para um país, não há como pensar uma nação sem
a presença forte do Estado na Educação Superior.
A soberania do país, seu desenvolvimento social, cultural,
científico e tecnológico deve ter suas raízes num ambiente
público, onde as liberdades democráticas, a autonomia do
professor, o contraditório se realize. Apesar das dificuldades
históricas enfrentadas, com falta de investimentos, as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas estatais cumprem com
honra esse papel. No Brasil, menos de 25% das matrículas estão nas instituições pública; a grande maioria dos estudantes
freqüenta as instituições privada. Essa lógica perversa de considerar educação uma mercadoria, compromete a qualidade
e a sobrevivência das melhores experiências. As instituições
universitárias dentre elas as comunitárias, estão obrigadas a
rever seus projetos e sonhos. Houve, na última década, um
crescimento desenfreado de novas universidades e cursos.
Esse crescimento desregulado não considerou a real possibilidade do povo brasileiro em pagar mensalidades, de sorte que
50% dessas vagas criadas estão ociosas, gerando, como conseqüência uma disputa fratricida entre os estabelecimentos.
A par de reconhecer os esforços realizados pelo atual
governo, é preciso ampliar enormemente os investimentos
no sentido de que, pelo menos, 50% dos nossos estudantes
freqüentem uma instituição pública, invertendo esta lógica
estabelecida.
Inclusão - A grande maioria da sociedade brasileira, especialmente os jovens e trabalhadores, não tem a possibilidade
de freqüentar o ensino superior. Além de expandir as instituições públicas, é importante criar novas políticas públicas que
incorporem definitivamente a ampla maioria da população
excluída do ambiente universitário. Assim, iniciativas como
o PROUNI, FIES, políticas de cotas, Bolsa de manutenção ao

Professor Amarildo Censi, atual Diretor Titular de
Políticas Sociais, Serviços, Esportes e Lazer do
Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul
(Sinpro-RS) e Coordenador da Região Sul da Contee

estudante, são bem-vindas enquanto políticas transitórias
para cumprir esse objetivo.
Importante destacar que elevar o nível escolar da sociedade é passo fundamental para quem pretende crescer
economicamente. Estou me referindo a uma, digamos assim,
“infra-estrutura” determinante para o próximo curto período.
Qualidade – O fato de ofertar ensino superior não é suficiente
para uma instituição ser de qualidade. Infelizmente, o parâmetro
utilizado pela sociedade é a facilidade na certificação e o valor da
anuidade e não a excelência do ensino oferecida e as condições
de trabalho aos docentes. Qualidade é o fator que faz diferença
quando se coteja com o próprio mercado cada vez mais necessitado de profissionais qualificados e com os índices de pesquisadores e de pesquisas reconhecidas internacionalmente,
reconhecidamente abaixo dos países em desenvolvimento.
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Inserção – Outro fator é a real inserção das instituições e
seu compromisso com a região onde estão atuando. Não há
dúvida o quanto deve fazer diferença o fato de existirem Instituições de Educação Superior nas diversas regiões do nosso
imenso país. Não só presentes e sim estarem articuladas no
sentido de melhorarem as condições socioeconômicas destas regiões e de suas gentes.

Sinpro-Rio:

A universidade privada no Brasil atende a mais
de 80% dos estudantes. Você considera isso uma anomalia?
Qual deve ser, então, o papel a ser exercido pela universidade
privada, no contexto da pergunta anterior?

Amarildo: Com certeza. O prejuízo disso começa a ser sentido.
O que foi feito cumpriu o papel de consolidar a educação como
mercadoria. Isso tudo acompanhado do desmonte na estrutura de controle daquilo que foi autorizado. Uma parte do setor
privado só tem compromisso com a certificação facilitada e
cobrança de baixas anuidades. Atrás disso estão professores
sequer contratados e mal remunerados, péssimas condições
de trabalho, pouca estrutura física, etc. Enfim, tudo menos
uma instituição de educação. Na modalidade de Educação à
Distância encontramos verdadeiros descalabros. Muitas instituições credenciadas contratam “empreiteiros” para execução
da oferta, prestando um desserviço para o país. Enquanto isso,
a duras penas, a reforma da educação superior vem sendo,
parcimoniosamente, fatiada através de decretos ponte.
A educação superior privada deve cumprir o mesmo papel
estabelecido pelas instituições públicas estatais. Se entendemos a educação como bem público é preciso lutar para que,
independente do regime jurídico da instituição, ela deve estar
a serviço do desenvolvimento socialmente justo. Compreender isto é também diferenciar quem é quem no setor privado
e distinguir aquelas mais comprometidas com educação de
qualidade, preocupadas em formar profissionais conscientes
de suas responsabilidades e comprometidos com o desenvolvimento de toda sociedade.
A luta pela regulamentação do setor privado me parece
estratégica para pavimentar o caminho de um maior controle.

de concorrência exercido pelas instituições. As resistências
dos empregadores são enormes, pois, ao contrário, a lógica
deles é de flexibilizar nossas históricas conquistas.
O reconhecimento dessa luta se expressa na adesão dos
professores ao Sindicato. Considerando o importante peso
desse setor aqui no RS (40% categoria) e as especificidades
(presença de muitos profissionais liberais, muitos professores com baixa carga horária), mais de 6 mil são associados
ao sindicato. Parece-nos uma boa resposta.
Para qualificarmos nossa intervenção, constituímos um
coletivo da educação superior. Esse coletivo tem a tarefa de
pensar de forma mais focada, planejada e conseqüente políticas para o setor da educação superior.
Uma que gostaria de destacar, é nossa luta para que todas
as instituições tenham, de forma acordada com o Sindicato,
planos de carreira para os professores devidamente formalizados, legalizados junto ao Ministério do Trabalho. Estamos
iniciando negociações com razoável sucesso. É uma experiência que nos coloca frente a frente com os interesses dos
patrões e em contato direto com os professores. De quebra,
essa iniciativa reforça ainda mais a necessária interlocução
do Sindicato junto aos empregadores e a categoria.

Sinpro-Rio:

Como você enxerga a campanha educação não
é mercadoria desenvolvida pela Contee?

Amarildo:

Necessária, acertada, corajosa. Sempre entendi
ser o papel de uma confederação desafiar suas entidades
filiadas e a sociedade para as grandes lutas e questões nacionais. No caso, a educação. Entendo que essa campanha,
além de referenciar ainda mais nossa entidade, propõe de forma concreta uma ação; com a denúncia pública e cobrança
junto as autoridades constituídas, particularmente o Governo
Federal sobre o nível de mercantilização sofrida pela educação no nosso país, reafirmar a Educação um Direito do cidadão, como bem público, concedido, controlado pelo Estado.
Essa é uma luta longa que necessitará de continuidade, persistência, articulação com os movimentos sociais e com todos
aqueles que desejam um povo livre e uma nação soberana.

Sinpro-Rio:

São, relativamente, poucos os sindicatos de
professores que organizam a categoria docente do ensino superior. Como se desenvolve a luta do Sinpro-RS nesse setor?

Sinpro-Rio:

Amarildo:

Amarildo:

É um grande desafio encontrar caminhos que
estabeleçam diálogo com esse setor específico da nossa
categoria. Pela sua diversidade (grandes diferenças) e complexidade (ofertas, concorrência desmedidas), temos feito investimentos em estudos dirigidos, debates, seminários com o
propósito de entendermos melhor as tendências e definirmos
nossas ações. As instituições “universidades” estão passando por uma séria crise e essa conjuntura tem-nos obrigado a
pensar meticulosamente cada passo a ser dado.
A nossa política tem sido de defender que a educação
privada deve ter mais qualidade. Um dos caminhos para
isso é inserir nas nossas convenções coletivas e nos acordos o cotidiano do professor. Regulamentar todo o trabalho
desenvolvido e remunerá-lo. É nosso objetivo melhorar as
condições de trabalho e salário e com isso elevar o patamar
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O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
parece ser um passo importante para uma reformulação da
educação brasileira. Qual a sua opinião sobre o PDE?
Recentemente realizamos a Conferência de
Educação preparatória a Nacional que acontecerá em abril
de 2008. Uma das questões surgidas foi a falta de debates
com a sociedade do que é o Plano de Desenvolvimento da
Educação. Quem participou da elaboração? Com qual visão,
concepção?
Não há dúvida sobre as boas intenções do PDE. Entendo
que poderíamos ter feito uma grande discussão nacional e,
a partir dela definir o Plano. Gostaria de destacar que o que
precisamos são políticas mais duradouras, planos de Estado
e não políticas de governo.
Por que não ser mais ousados em relação ao financiamento, antecipar as metas e concentrar esforços para que,
em curto prazo, 7% do PIB se destine realmente à educação?
Acho que o PDE tem muito enfeite, programas isolados.

Janeiro 2008 • Educação Superior

Professor
Cícero Fialho
Sinpro-Rio:

Qual a visão do MEC em relação aos atuais
investimentos do capital estrangeiro na Educação Superior
Privada?
Cícero Fialho: Em princípio, qualquer investimento em
educação é visto com bons olhos, mas existe um perigo
nisso, pois existe um movimento da Organização Mundial do
Comércio para transformar a educação em comércio. Isso é
frontalmente contrário a tudo que nós pensamos. A educação
não pode ser tratada como mercadoria, porque ela é um bem
público, um direito do cidadão, além da questão da inclusão,
que não interessa a um mercado que só quer lucro

Sinpro-Rio:

O esvaziamento das representações locais do
MEC não dificulta a regulamentação da Educação Privada?

Cícero Fialho: Dificultar a regulamentação, não. Por que ela
é regulamentada no MEC, em Brasília, através dos secretários, da equipe, enfim... Agora, o que dificulta muito são as
ações de capitalização. Por exemplo, nesse momento em
que se está lançando o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), e a coisa mais importante é chegar a todos os
municípios, seria fundamental que se alcançasse a todos os
municípios de todos os estados. Antigamente, existiam delegacias em todos os estados. Recentemente, suas atividades
foram encerradas e criadas duas representações: uma, no
Rio e outra, em São Paulo. Até hoje, não se sabe porque,
especificamente nesses dois estados. Claro que o prédio do
Gustavo Capanema está intimamente ligado ao Ministério da
Educação, mas acho que foi uma medida complicada de acabar com as delegacias, pois elas facilitam a proximidade dos
secretários com o MEC. Se você tem uma representação no
seu estado, você vai direto nela e seus problemas são encaminhados, já que grande parte só será resolvida em Brasília.
O que pode ficar prejudicado é essa fiscalização e o acompanhamento, não só para punir, mas para manter a qualidade
da educação e dos alunos.

Sinpro-Rio: Por culpa da falta de fiscalização você acha que
surgem essa críticas?

Cícero Fialho:

Não. O que eu digo é que, em você tendo
alguém daquela área que conheça os problemas daquela
região, fica muito mais fácil e ágil o trabalho do MEC.

Professor Cícero Mauro Fialho, atual representante
do Ministério da Educação (MEC) no Rio de Janeiro e
ex-reitor da Universidade Federal Fluminense

Sinpro-Rio:

Quais são os atuais desafios enfrentados pelo

Ministério?

Cícero Fialho: Hoje, é convencer o governo de que a educação é prioridade. Isso não aconteceu ainda, mas já entrou na
pauta de discussões, já ganhou espaço. Já existe um debate
nacional sobre o assunto, principalmente através da mídia
com a divulgação do Programa Internacional de Avaliação
de Alunos (Pisa) e do seu resultado, as pessoas tomaram conhecimento da situação caótica da educação. Hoje, a grande
dificuldade é envolver toda a sociedade na questão educacional. A educação sozinha, lógico, não resolve. Mas sem ela
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não dá pra resolver nada. A família tem sua importância na
formação, o Estado é coadjuvante, principalmente no que diz
respeito à questão da formação humanística.

Sinpro-Rio: O PDE parece ser importante para uma reformulação da educação brasileira. Qual a sua opinião?

Cícero Fialho: Quando tomei conhecimento do plano, fiquei
encantado, pois realmente ele aborda a educação em todos
os aspectos e pontos de vista. O interessante é que o MEC
sempre fez ações pontuais: só agia quando caía telhado de
colégio e por aí vai. Não havia planejamento. O PDE segue
etapas, faz com que os estados se comprometam e sigam
algumas diretrizes que não requerem investimento como;
matricular alunos, evitar repetência (não deixando o aluno
passar de qualquer maneira, mas acompanhando o aluno
nas suas dificuldades), evitar evasão, criando conselho. São
coisas simples que dão resultados. Essa seria a primeira
fase. A segunda seria fazer um diagnóstico da situação do
município ou estado. Esse diagnóstico leva ao plano de ações
articuladas, que é um projeto geral e não algo pra resolver
problemas isolados de uma ou duas escolas. Isso é importante, pois é um trabalho com planejamento. Nós não temos
o hábito de trabalhar no Brasil com planejamento. Não pode
funcionar assim, os recursos devem ser dados de forma estratégica, visando à melhoria da qualidade. Esse é o objetivo
do PDE: melhoria da qualidade do ensino. E não se melhora
o ensino investindo só na educação básica, ou só em um ou
outro colégio. Tem que se investir em todos os níveis e modalidades da educação. Nem todas as pessoas querem um
diploma de nível superior, há quem queira ser técnico. Então
o sistema tem que prever todas essas possibilidades

Sinpro-Rio: Este projeto tem algumas críticas pontuais, você
acha que ao longo do tempo elas vão diminuir?

Cícero Fialho: As críticas são tão pequenas perto da grandeza do projeto, da forma abrangente como ele vê a educação,
a forma de financiamentos e os critérios usados neles. Para
conseguir financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), os municípios têm que ter seus
planos de ações pontuais. E precisamos de ações pontuais,
por exemplo, na formação de gestores, na qualificação de
professores, no deficit de professores. Então se você não tiver
ações estratégicas, abrangentes nada vai melhorar.

Sinpro-Rio: Como o senhor responde à crítica de que o PDE,
entre outras iniciativas do MEC, é uma política de governo e
não de Estado, e que, portanto, se afastaria de um projeto de
nação?

Cícero Fialho:

Para mim, ele é um projeto de Estado. Na
confecção do PDE, além das ações pontuais, também estão
a continuidade das ações. O plano de ações estruturadas tem
vigência até 2021, que é quando se pretende chegar com o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) igual
a seis. É claro, que até lá, outros planos poderão surgir, mas
este ultrapassa a atual gestão, vai além dela. Por isso não
considero um plano de governo.
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Sinpro-Rio: Qual a sua avaliação em relação à contradição
do Universidade Para Todos, que, por um lado amplia a possibilidade de a classe trabalhadora ter acesso à Educação Superior; e, por outro, fornece subsídios para as IES privadas?

Cícero Fialho: Não sei se chega a subsidiar... Acho que ele
até atrai recursos, porque até está previsto na Constituição
que, em eventuais emergências, alguns impostos fossem
retirados da Educação. E outra: ele está investindo no aluno
e beneficiando o cidadão. Mas deve-se ter cuidado, para que
esse cidadão não vá para um ensino de segunda qualidade,
para que ele sempre tenha acesso à uma boa educação. Por
isso, esse recurso não pode ir para qualquer faculdade. Sendo assim, ela beneficia o aluno e o cidadão, na medida que
recupera recursos que não estavam sendo repassados. Ou
que eram repassados, mas que não iam para educação.

Sinpro-Rio: Qual o papel que deve ter a universidade pública
na construção de um projeto autônomo de nação?

Cícero Fialho: O projeto de nação passa por todos os níveis
de educação. E aí temos um caso discrepante: nossa educação superior, pode ser equiparada com os grande centros de
educação no mundo e nossa pesquisa também, a qualificação
dos professores também está aumentando. Porém, no ensino
básico, e no médio principalmente, as coisas vão muito mal.
E todos os dois são igualmente importantes.

Janeiro 2008 • Educação Superior

Professor José
Monserrat Filho
Sinpro-Rio: Qual a sua função atualmente no Ministério de
Ciência e Tecnologia?

José Monserrat:

Minha função no Ministério de Ciência
e Tecnologia é a de responsável pela Assessoria de Assuntos Internacionais. A missão do setor é sobretudo a de
coordenar e fomentar os esforços de cooperação internacional com países e organizações internacionais na área
do desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação.

Sinpro-Rio: Como senhor avalia os investimentos na área de
Ciência e Tecnologia durante o Governo Lula em comparação
com o de FHC?

José Monserrat: Os investimentos em C&T no Governo Lula
aumentaram consideravelmente, como é sabido. Isso não
quer dizer que a gestão do ministro Ronaldo Sardemberg, no
período de 1999-2002, não tenha sido muito proveitosa. Muitas
iniciativas úteis surgiram naqueles anos. Nos últimos anos,
parte relevante dessa herança conheceu melhores condições
de apoio para ganhar maior eficiência e crescer em grande
escala. Além disso, novos e importantes programas surgiram.
O principal deles, inédito na história do Brasil, é o do Plano de
Ações (2007-2010), com o qual o Brasil entra na era do planejamento no campo estratégico do conhecimento.

Professor José Monserrat Filho, atual assessor
de Assuntos Internacionais do Ministério de
Ciência e Tecnologia (MCT) e ex-editor do Jornal da
Ciência, publicado pela Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC)

Sinpro-Rio:

Qual a sua opinião sobre as Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TICs)? Como as TICs podem
propiciar melhor equilíbrio entre ampla cobertura e excelência na educação?

José Monserrat:

As TICs são instrumentos fundamentais;
mas não, suficientes. O conteúdo sempre foi, é e sempre
será o âmago crucial da atividade humana. Nada substitui a
criatividade da nossa espécie. Os recursos tecnológicos facilitam extraordinariamente o esforço da nossa inteligência
e do nosso talento. Mas, sem este, aqueles não alcançam
todo o seu potencial. Hoje em dia, endeusam-se demais as
tecnologias. Há uma tendência a esquecer o papel insubstituível do gênio que felizmente todos nós temos como parte
integrante da nossa fantástica humanidade. Daí que a luta
pela educação deve ir ainda mais longe do que a luta indispensável pelas TICs.

Sinpro-Rio:

Como o senhor analisa a mercantilização da

pesquisa?

José Monserrat: Enfrentá-la é um dos desafios da humanidade em nosso milênio. Ela traz e ainda pode trazer muitas mais
distorções extremamente perversas. Creio que a questão precisa ser melhor equacionada, tanto nacional como sobretudo
internacionalmente. É provável que estejamos perdendo um
tempo precioso, como em outras áreas. As perdas e danos
podem ser ainda mais desastrosas.

Sinpro-Rio:

Como a senhor vê o processo de expansão da
Educação Superior na esfera pública e privada?
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José Monserrat: As universidades públicas e privadas, cada

Sinpro-Rio:

uma a seu modo, devem passar por processos de avaliação e
correção de rumos ainda mais profundos. A sociedade precisa exigir muito mais das instituições de Educação Superior.
Felizmente, creio que esta tendência já começou, embora
ainda tenha um longo caminho pela frente.

José Monserrat: É uma ameaça muito séria, que a socieda-

Sinpro-Rio: Atualmente, o número de pesquisas na esfera da
educação superior privada é baixo, enquanto na universidade
pública, que busca investimentos no mercado empresarial, é
alto. Qual a sua opinião sobre esta realidade?

José Monserrat:

Não consigo entender uma universidade
sem pesquisa. Há que se criar todas as condições necessárias para levar as Universidades a serem Universidades.

Como vê o processo de desnacionalização da
educação privada?

de deve discutir muito mais a fundo.

Sinpro-Rio:

Durante muito tempo você editor do Jornal da
Ciência, qual era a visão da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) sobre o papel da educação num
projeto de nação?

José Monserrat:

A SBPC sempre foi comprometida com os
melhores ideais de combate pela educação de qualidade no país,
desde sua fundação, há 60 anos. E sempre se dispôs a promover
amplos debates sobre essa questão básica em todos os níveis.

Professor
Ronaldo Mota
Sinpro-Rio: Quais os desafios enfrentados pelo MEC em face
da herança neoliberal de governos passados?

Ronaldo Mota: A educação superior baliza-se pelos seguintes princípios complementares entre si:
(1) expansão da oferta de vagas (dado ser inaceitável que
somente 11% de jovens, entre 18 e 24 anos, tenham acesso a
este nível educacional);
(2) garantia de qualidade, sendo que não basta ampliar, é
preciso fazê-lo com qualidade;
(3) promoção de inclusão social pela educação, minorando
nosso histórico de desperdício de talentos, considerando que
dispomos comprovadamente de significativo contingente de
jovens competentes e criativos que têm sido sistematicamente excluídos por um filtro de natureza econômica;
(4) ordenação territorial, permitindo que ensino de qualidade
seja acessível às regiões mais remotas do país; e
(5) desenvolvimento econômico e social, fazendo da educação superior, seja enquanto formadora de recursos humanos
altamente qualificados ou como peça imprescindível na produção científico-tecnológica, elemento-chave da integração e
formação da nação.
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Sinpro-Rio:

Qual a visão do MEC em relação aos atuais
investimentos do capital estrangeiro na Educação Superior
Privada?

Ronaldo Mota: No projeto da reforma da educação superior,
apresentado pelo Executivo, há a previsão de um controle majoritário (na verdade, 70%) de capital nacional. O tema agora
deverá ser enfrentado pelo Congresso Nacional. Entendemos
que educação não é mercadoria.

Sinpro-Rio:

Para o MEC, é possível manter a qualidade de
ensino com a tendência da transformação das Instituições de
Ensino Superior (IES) privadas em S/A?

Ronaldo Mota: Fundamental, antes de mais nada, que, independente da figura jurídica, o critério de qualidade seja sempre o mais relevante. Assim, quanto à avaliação da educação
superior, ela será em consonância com os três componentes
do Sinaes: avaliação institucional, avaliação de cursos e avaliação de desempenho dos estudantes, os quais dialogam um
com o outro. Assim, a avaliação se torna a base da regulação,
em um desenho institucional que cria um marco regulatório
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coerente, assegurando ao Poder Público maior capacidade,
inclusive do ponto de vista jurídico, de supervisão sobre o
sistema federal de educação superior e abrindo às boas instituições condições de construir sua reputação e conquistar
autonomia.
A ampliação do acesso ao ensino superior, público e
privado, só adquire plenamente sentido quando vislumbrada
como elos adicionais de um conjunto de projetos no âmbito
da educação superior que articulam, com um olho na educação básica e outro na pós-graduação, ampliação de acesso e
permanência, reestruturação acadêmica, recuperação orçamentária, avaliação e regulação.

Sinpro-Rio: Para alguns críticos, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), entre outras iniciativas do MEC, é uma
política de governo e não de Estado, portanto se afastaria
de um projeto de nação. Como o senhor responde a essas
críticas?

Ronaldo Mota: O PDE deve se implantar enquanto política de
Estado, ainda que apresentado e implementado inicialmente
por este Governo Federal, em estreita colaboração com estados e municípios. Deve transformar-se cada vez mais em
política de Estado.

Sinpro-Rio: Como o senhor avalia a contradição do ProUni
que, por um lado amplia a possibilidade da classe trabalhadora ter acesso a Educação Superior, e, por outro, fornece
subsídios para as IES privadas?

Ronaldo Mota: Boa parte dos subsídios são fruto de uma lei
de filantropia em vigor desde 1991, que não se refere somente
à educação, e que nenhum parlamentar, que saibamos, está
propondo revogá-la. Assim, os subsídios, na sua maior parte,
já existiam. O que o ProUni fez com muita competência foi
regulamentar, de forma muito positiva e correta, o subsídio
que, em sua maior parte, já existia.
Sinpro-Rio: Como o MEC analisa a expansão das Universidades Corporativas?

Professor Ronaldo Mota, atual secretário de
Educação Superior do Ministério da Educação (MEC)

Ronaldo Mota:

O termo é impróprio e somente simbólico,
dado que elas não têm prerrogativas de Universidades, de
fato.

Sinpro-Rio:

Como o senhor analisa a falta de pesquisa na
Educação Privada, enquanto a universidade pública busca
recursos no Mercado?

Ronaldo Mota: As universidades do setor privado, pelo menos quanto à criação de novas, os níveis de exigência são
cada vez mais elevados, incluindo doutorados aprovados
pela Capes como pré-requisitos, o que implica exigência
mínima de pesquisa e formação de recursos humanos em
todos os níveis. Sobre as universidades púbicas e o setor
produtivo, essa interação pode ser positiva se bem regulamentada, de forma transparente e de suporte e apoio à
formação de recursos humanos, papel principal das instituições educacionais.
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Educação Superior hoje:
o desafio da expansão
com qualidade

E

ste artigo tem por objetivo refletir sobe o processo de expansão
da Educação Superior a partir de 1996 e apresentar as bases legais e normativas para duração da hora-aula, adequação da convenção coletiva à LDB1 e suas normas complementares2, com referência às condições de trabalho docente, tais como: regime de
contratação, cursos tecnológicos e seqüenciais, participação em congressos,
atribuições dos colegiados, pós-graduação e horas-prática supervisionadas.
Aponta, ainda, alguns dos condicionantes das atuais políticas públicas para
a Educação Superior.
A Educação Superior no Brasil, como ocorre historicamente nas sociedades de classes, traz em si a marca da exclusão e do elitismo. É para aí que
converge a cultura dualista que concebe os estudos universitários como
prerrogativa das camadas privilegiadas. À classe trabalhadora, “vocacionada” para o trabalho subalterno, resta somente a preparação para o trabalho
em níveis rudimentares e instrucionais e um modelo de Educação Básica
congruente com esta “vocação”.
Na última década, como produto da reconfiguração das relações sociais
de produção dentro dos marcos do capitalismo neoliberal, observa-se nos
países periféricos uma demanda por trabalho qualificado, onde se exige a
expansão do Ensino Médio e da Educação Superior. Esta expansão, entretanto, é marcada pelas contradições próprias deste modo de produção e
pelas características da divisão internacional do trabalho.
As reformas educacionais da década de noventa, inauguradas com a LDB
e inspiradas pelas recomendações do Banco Mundial, expressam as exigências do modelo neoliberal. O expressivo crescimento do sistema (entre
1996 e 2004 registra-se aumento de 120% para as matrículas e 180% para
os cursos) ocorre majoritariamente no setor privado3.
“A política legal em vigor criou as condições legais, políticas e ideológicas para que se estabelecesse, no Brasil, um mercado educacional (...).
Pela Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, o legislativo brasileiro
ratificou as possibilidade das instituições educacionais operarem com fins
lucrativos.”(INEP, 2006, p.14)
Em 2004, 88,9% das IES brasileiras estão no setor privado, majoritariamente em IES não-universitárias. “A prosseguir o ritmo verificado até aqui,
em poucos anos o sistema de educação superior brasileiro terá um perfil
não-universitário.” (INEP, 2006, p.15)
Segundo o INEP, em 2005 65% das universidades privadas não atendiam às exigências da LDB quanto ao regime de trabalho em tempo integral
dos professores. Este e outros indicadores nos apontam problemas estruturais nesta expansão, que concorrem para o comprometimento da qualidade
do ensino oferecido.

Por Aparecida Tiradentes

Professora Aparecida Tiradentes,
Consultora de Educação Superior do
Sinpro-Rio

LDB. Lei nº 9.394/96, que institui as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional
2
Pareceres da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação (CES/CNE) e
Resoluções da mesma Câmara
3
NEP, 2006
1
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O PNE aprovado em 2001 (Lei 10.172) prevê o ano de 2011 como
data limite para atingir 30% da demanda por Educação Superior. Segundo
a PNAD/IBGE, em 2004 a taxa líquida de matrícula representava somente
10%. Para alcançarmos os 30% previstos no PNE , teremos que registrar
um incremento de 200% em sete anos.
No Rio de Janeiro, esta taxa sobe em 2004 para 14,4%, mas 90,99%
das IES são privadas. (INEP, 2006, p.28).
Esta ocupação do terreno da Educação Superior no Rio de Janeiro pelo
setor privado na última década trouxe para os docentes alguns desafios quanto às condições de trabalho e à qualidade neste mercado em expansão.
A Convenção Coletiva de Trabalho da Educação Superior, assinada em
abril de 2007, em sua 41ª cláusula, parágrafo único, institui uma comissão
paritária entre os sindicatos dos professores e o das mantenedoras, com a
finalidade de discutir alguns temas como: duração da hora-aula, hora-aula
noturna, adequação da convenção à LDB e normas complementares, regime de contratação, condições de trabalho do professor nos cursos de PósGraduação, na Educação à Distância e nos Cursos Superiores Tecnológicos
e Seqüenciais. Não trataremos da Educação à Distância neste artigo, por ser
objeto de outro nesta mesma publicação. Em cumprimento à convenção,
o Sinpro-Rio estabeleceu subcomissões para cada um desses temas e tem
trabalhado sobre eles desde então.
Vimos trazer a público os dados levantados até o momento.

I- Quanto à duração da hora-aula:

4
A Portaria 204 de 1945 é
considerada caducada no parecer CNE 08/2004.
5
Cito alguns dos documentos analisados para este
artigo: Res CES/CNE 02 /07: dispõe sobre a carga
horária dos cursos superiores, prazo mínimo e
máximo para integralização; Res 3/07 CES/CNE
(2/7/2007): dispõe sobre conceito de hora-aula;
Parecer 08/2004- C R Jamil Cury: Carga horária
de integralização deve ser calculada em horas de
60 minutos, mas cada tempo de aula (hora-aula) é
definida pelo PPP da IES. Parecer 8/2007- apresenta
o projeto do que viria a ser a Res 08/07, dispondo
sobre carga horária para cada curso superior;
Parecer 261/2006: duração dos cursos.
6
Parecer 261/06
7
partir do Parecer 571/2001,
que considera o conceito de hora-sindical
8
Res. CES/CNE 02/07
9
Res. CES/CNE 02/07
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Nossa Convenção (cl. 16) determina que a duração da hora-aula nos
cursos noturnos é de 40 minutos e nos cursos diurnos de 50 minutos, pautada na Portaria. Ela vigora até a próxima negociação, em abril de 2008,
quando será ratificada ou alterada.
Não há qualquer dispositivo legal atual que determine que a duração da
hora-aula deva ter 60, 50, 40 minutos ou qualquer outra duração. Vale, portanto, a convenção. Há, ao contrário, como veremos adiante, pareceres que
admitem explicitamente todas estas alternativas de duração da hora-aula4.
Quanto à preocupação com o aumento da duração para “hora cheia”
(sessenta minutos), esclarecemos, com base em todos os dispositivos legais
e normativos do MEC sobre o tema5, o seguinte:
Para a integralização do curso, a fim de ter validade legal, é necessário
que sua duração total seja contada em horas de 60 minutos, independendo
do número de aulas. O Conselho Nacional de Educação (CNE) é muito
claro quanto a esta questão: existem os conceitos de hora-relógio (60 minutos), hora-aula (duração de cada unidade pedagógica constante no projeto
do curso) e hora-sindical (unidade de tempo considerada como base para
remuneração6. Este parecer, inclusive, explicita a importância dos acordos
sindicais para a definição da hora-aula7.
A duração de cada curso é definida pelo CNE8, mas o número de horasaula não. O curso, entretanto, deve respeitar, ainda dentro das normas do
CNE, o prazo mínimo e máximo para integralização.9
Apresento abaixo um exemplo de curso com algumas das possibilidades
legais de composição da carga horária:

Curso de Ciências Sociais • Carga horária: 2.400 horas • 144.000 minutos
Duração da hora-aula

Nº de horas-aula

60 minutos

2.400

50 minutos

2.880

40 minutos

3.600
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A duração de cada tempo de aula pode ser de 60, 50, 40 minutos ou
qualquer outra, desde que o número de horas-relógio seja respeitado10.
Todas as opções são válidas para integralização do curso, desde que, na
disposição do número diário de aulas, seja respeitada a duração mínima e
máxima de cada curso, conforme tabela abaixo.

Duração da
hora-aula

Nº de
horas-aula

Tempo para
Integralização
com 4 aulas por dia

Tempo
Integralização
com 6 aulas por dia

60 minutos

2.400

3 anos
(regular, conforme a
Resolução 02/07)

2anos
(irregular, abaixo da
Resolução 02/07)

50 minutos

2.880

3,6 anos
(regular, conforme a
Resolução 02/07)

2,4 anos
(irregular, abaixo da
Resolução 02/07)

40 minutos

3.600

4,5 anos
(regular, conforme a
Resolução 02/07)

3 anos
(regular, conforme a
Resolução 02/07)

Quanto à integralização, não há diferença entre horas diurnas e noturnas para o Conselho Nacional de Educação, sem prejuízo do adicional por
trabalho noturno após as 22 horas.
Está claro, então, considerando o Parecer CNE182/04, que afirma que
a duração da hora-aula “pode ser de 40, 50 60 minutos ou qualquer outra
duração” que não se trata de fato consumado, nem de exigência do CNE/
MEC que a aula passe a durar 60 minutos.
Uma possível solução adotada pelas IES talvez seja complementar o
tempo de integralização com as atividades práticas supervisionadas11, como
algumas IES denominam, “horas-campo” ou “horas-prática”, sem alterar
a duração da hora-aula. Não se trata aqui do estágio profissional supervisionado, mas da complementação da carga horária das disciplinas teóricas
com atividades extraclasse solicitadas aos alunos, que compõem a carga
horária da disciplina. Precisamos assegurar que em todas as instituições que
adotem esta medida, sejam assegurados critérios de qualidade como: remuneração aos professores responsáveis pelas horas de atividades extraclasse,
horas-campo ou horas-prática. Se a disciplina é composta por 80 horasaula e são ministradas efetivamente 60, com a complementação de 20 fora
de sala de aula, é preciso que estas atividades sejam supervisionadas com
remuneração, por profissionais com titulação/remuneração compatível. Se
o for o mesmo professor, que se assegure, em todas as IES que adotam esta
prática, a remuneração para supervisionar estas atividades, para orientar
e acompanhar a elaboração e para correção dos relatórios, etc. Se consta
no diário de classe que a carga horária da disciplina é de 60 horas em sala
de aula mais 20 de horas-prática ou horas-campo, totalizando 80 horas,
que o professor seja remunerado pelas horas 80 no semestre, ou 4 horas
semanais, e não 3 horas, visto que a totalidade da disciplina está sob sua
responsabilidade.
Concluindo este tópico, podemos dizer que, quanto à duração da horaaula, não há necessidade de considerarmos fato consumado. O desfecho
desta polêmica dependerá de nossa capacidade de organização e defesa da
qualidade do ensino-aprendizagem e da irredutibilidade salarial direta ou
indireta.

10
11

Parecer 182/2004
Permitidas no Parecer 261/2006
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II - Quanto à adequação da LDB e normas complementares:
II. 1- Quanto ao regime de contratação:
A LDB12 define que, para uma IES ser considerada universidade, deverá
contar com pelo menos um terço de seus professores em regime de tempo
integral. É necessário observar o que caracteriza regime de tempo integral:
40 horas semanais fixas, sendo 50% do tempo em sala de aula e o
tempo complementar em atividades acadêmicas, que se caracterizam essencialmente por: pesquisa, orientação, atendimento e acompanhamento a
alunos, elaboração de aulas, correção de trabalhos, participação em bancas,
colaboração interinstitucional, elaboração de artigos científicos etc. Isto
requer estrutura física, administrativa e pedagógica para que o tempo seja
de fato produtivo dentro dos objetivos da LDB, e não meramente para
cumprimento de tarefas gerenciais.
Outro aspecto importante é que “regime de tempo integral” não significa 40 horas no regime horista, onde o professor ministra 40 aulas semanais.
Um cuidado a se ter é a conversão da hora-aula (40, 50 ou 60 minutos) no
regime do professor horista para o de tempo integral (40 horas de relógio).
Se um professor, no regime horista, leciona 40 tempos semanais de 40
minutos, isto representa 1.600 minutos semanais ou 26,66 horas. Já se o
regime for alterado para 40 horas, tempo integral, equivalerá a 2.400 minutos semanais. Há que se ter o cuidado, ao se instituir o piso salarial para
o professor de tempo integral, para que não se admita redução salarial.

II.2- Quanto ao direito de apoio institucional à participação
do professor em congressos:

12

em seu art. 52, inciso II
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No art. 52, inciso I, ainda com relação às universidades, a LDB assegura
a produção acadêmica institucional. As universidades se caracterizam por
instituições que apresentam, entre outras características:
“produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático
dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e
cultural, quanto regional e nacional”.
Em complementação a este artigo, são emitidos o parecer 553/97 e a
Res. 2/98 que deliberam sobre o que caracteriza esta produção exigida pela
LDB. Dentre outros critérios, a realização de pesquisas sistemáticas com
pelo menos 15% do corpo docente, metade dos doutores e três grupos de
pesquisa. A produção do docente deve ser assegurada, por pelo menos 9%
dos professores participando com apresentação de trabalhos em congressos, simpósios e outros eventos científicos.
O que isto nos diz? Atualmente, quando o professor vai a um congresso
para apresentação de trabalho, se vê numa situação extremamente delicada: algumas instituições, em atendimento ao art. 52, apóiam financeiramente e com o abono do ponto, mas outras não. A instituição nem sempre
reconhece esta atividade como trabalho efetivo. Os alunos consideram que
o professor está faltando ao trabalho. O professor terá que repor a aula
ou sofrer o corte do ponto, mas é difícil obter um horário para reposição
em que todos os alunos tenham disponibilidade. Cria-se um ambiente de
constrangimento, pois parece que o professor está pedindo um favor para
atender a interesses pessoais. Entretanto, ao final do semestre, lhe é solicitada a sua produção científica, justamente para que a IES cumpra o art. 52
da LDB frente aos órgãos fiscalizadores e avaliadores. Mesmo aquelas IES
não credenciadas como universidades, solicitam os certificados, pois, ainda
que não sejam obrigadas por lei a incentivar a pesquisa, na pontuação do
SINAES, conta positivamente a produção docente.

Janeiro 2008 • Educação Superior
Mesmo que o docente não apresente especificamente à IES, o Currículo
Lattes é público e pode ser acessado e incluído na pasta do professor.
É necessário oficializar este dispositivo, estabelecendo critérios de apoio
efetivo (pagamento de inscrição, transporte e hospedagem) para esta participação docente em eventos científicos, com abono de ponto e, no caso
de a reposição ser uma necessidade pedagógica, haver o pagamento em
hora-extra. Somente assim se institui a atividade científica como parte integrante do trabalho docente, conquista já expressa em lei. Atualmente, não
faz diferença para algumas IES se o professor está ausente para cumprir o
dispositivo da LDB, a trabalho, ou por motivos pessoais.
Em julho de 2007, o parecer 148/CNE indica a revogação da resolução
2/98, com a alegação de que a maioria das universidades não a cumpriu no
que tange à exigência de três programas de mestrado, e aguarda a redefinição desses critérios.

II.3- Quanto ao papel dos colegiados de ensino e pesquisa e a eleição
dos docentes para estes colegiados:
O art. 53 da LDB trata dos colegiados de ensino e pesquisa. Este artigo
recebe complementação no parecer CES/CNE 600/97.
Os colegiados são compostos por 50% mais um de docentes, escolhidos
por seus pares. A representação docente não deve ser composta por professores em função de chefia, administração, a menos que estes tenham sido
eleitos por seus pares.
Dentre as atribuições dos colegiados, obrigatórios nas universidades e
centros universitários públicos e particulares, constam: admissão e demissão de professores, definição do projeto pedagógico da instituição (não se
trata apenas do projeto do curso, mas do projeto da IES), deliberação sobre
o plano de carreira da IES etc.

II-4: Condições de trabalho do professor nos cursos superiores Seqüenciais e Tecnológicos e de Pós-Graduação Lato-Sensu.
II – 4.1: Cursos Seqüenciais e Tecnológicos:
Os cursos superiores seqüenciais e os tecnológicos foram reintroduzidos
no debate educacional brasileiro com a LDB, após terem tido sua trajetória
anterior interrompida. Caracterizam-se por uma formação mais focada no
trabalho, com duração menor do que o bacharelado e licenciatura, com
enfoque mais instrumental e menos humanista do que o currículo universitário clássico.
Espelham, em linhas gerais, uma histórica dualidade entre a formação
humanista, de cultura geral, voltada para o desenvolvimento das potencialidades intelectuais destinada às camadas dominantes e, por outro lado,
os saberes práticos, os cursos aligeirados, de menor custo, legados à classe
trabalhadora. Com a atual divisão internacional do trabalho, o Brasil, país
de capitalismo periférico, sofre as pressões do Banco Mundial e demais
organismos hegemônicos neoliberais, para adotar o modelo de educação
superior que eu costumo denominar “universidade microondas”: não se
destina a produzir conhecimento, mas a recebê-lo das universidades situadas nos países de capitalismo central, descongelá-lo e aquecê-lo para servir.
Seria a “marca social da escola”, que segundo Gramsci, se impregna em
formas chinesas, de maneira sutil e permanente no senso comum: o fetiche
da preparação para o trabalho, mais rápida, de menor custo, para os pobres, enquanto os mais abastados se prepararam para a direção política e
manutenção de sua hegemonia.
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Este modelo retorna ao cenário nas reformas neoliberais após a Conferência Mundial de Educação para Todos em Jomtien, Tailândia, em 1990,
que representou um marco na definição da política educacional para o
neoliberalismo.
A proposta de cursos seqüenciais e tecnológicos é recebida aqui com
muitas contradições. Há instituições que se recusam a implantá-los por
reconhecer neles seu “DNA” dualista e excludente; há instituições que
aceitam implantá-los na perspectiva de luta contra-hegemônica por dentro
do modelo, buscando ressignificá-los; e há aquelas que os adotam por convicção, por modismo ou pela sedução do mercado.
Como se caracterizam? Enquanto os seqüenciais pertencem ao escopo
da SESU/MEC, os tecnológicos compõem o sistema de Educação Profissional e Tecnológica SETEC/MEC.
Quanto aos seqüenciais, podem ocorrer de duas formas: complementação de estudos ou formação específica. Os primeiros fornecem certificados, mas não diplomas profissionais. Podem ser individuais ou coletivos,
o aluno pode se matricular em disciplinas de cursos já existentes na IES,
mesmo que da modalidade bacharelado ou licenciatura, obter os créditos e
ter seu itinerário formativo homologado pela IES, recebendo o certificado.
Isto também pode ser formatado para uma turma de alunos, nos mesmos
moldes. Já os de formação específica, oferecem diplomas, mas os créditos
também podem ser parte do bacharelado ou licenciatura. O aluno, cursando alguns componentes curriculares exigidos, faria jus ao título. Geram interesse nas IES, pois podem aumentar a receita com a estrutura já existente,
preenchendo vagas ociosas nas turmas já formadas.
Como no caso de formação específica ser mais comum formatar especificamente para este fim, pelo fato de que os componentes curriculares
são oferecidos em seqüência, há indefinições quanto à contratação dos
docentes. A IES contrata para ministrar um módulo subseqüente ao outro;
terminado o módulo, o professor fica desvinculado.
Já os tecnológicos costumam seguir o mesmo modelo de grade de horários que as licenciaturas e bacharelados. O problema é que estes cursos,
como os seqüenciais, que surgem de demandas específicas do mercado de
trabalho, tendem a desaparecer após a demanda supostamente ter sido
atendida. Sendo o curso desativado, com a flexibilidade permitida pelo
CNE, como ficaria a situação do professor? É preciso definirmos mecanismos de controle para esta situação.
Caberia uma discussão, a propósito destas modalidades, sobre o fetiche
das demandas do mercado de trabalho e o papel da educação profissional.
Considero que este tema deve estar na agenda da categoria. Sob o fetiche
de que o mercado é “bem intencionado” em suas demandas, a Educação segue, de olhos fechados, a pauta empresarial, deixando de considerar outros
aspectos epistemológicos, filosóficos, políticos, sociológicos e científicos
da Educação Superior. Fecha os olhos para as características dinâmicas,
paradoxais e fugazes do mesmo mercado, as implicações da ideologia da
empregabilidade e a noção de competências. Ignora que a função social
da educação é formar um ser humano em todas as suas dimensões, que
incluem o trabalho, mas não se limitam a ele. Por esta razão é que a educação, oficialmente, é regulada pelo poder público e não pelo mercado, pelo
menos no que diz respeito aos aspectos formais (não estou aqui desconsiderando a influência do mercado na definição de políticas públicas).
Não é finalidade deste artigo aprofundar esta discussão, mas é indispensável que se aponte o compromisso do sindicato com as concepções
educacionais em debate.
II – 4.2: A situação dos docentes nos cursos de Pós-graduação Lato-Sensu:
13

Regidos atualmente pela Res. n. 1 CES/CNE, de 8
de junho de 2007, que revogou a Res. 01/2001
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Os cursos de pós-graduação lato-sensu13 carecem de definição sobre o
regime de trabalho docente.
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A Resolução 01/07 menciona somente a titulação exigida para a docência (50% do corpo docente com Mestrado ou Doutorado). Na prática,
ocorre que, se o docente já é professor da instituição em regime de tempo
integral, a docência na pós-graduação estará incluída em sua carga horária,
desde que se respeitem os 50% como limite de tempo semanal em sala
de aula. Se ele é horista ou se é externo à IES, é contratado como pessoa
jurídica, ou mediante RPA (recibo de pagamento a autônomo) ou, o que é
pior: muitas vezes de maneira informal, sem qualquer registro, a não ser
o diário de classe, e sem direitos trabalhistas. Não há, também, garantia
de continuidade. O professor é substituído freqüentemente sem qualquer
explicação e nunca sabe quando será contratado novamente.
Seguem alguns dos problemas vividos pelos docentes na pós-graduação
lato-sensu:
a) Atualmente, as IES remuneram segundo critérios próprios, com alto
grau de discrepância; observa-se, ainda, ausência de pagamento adicional por trabalho aos domingos e feriados nos cursos de fins de semana.
b) Ausência de calendário de pagamento;
c) Ausência de contrato formal, respeitando-se as disposições legais em
vigor, como previdência social, férias e 13º salário proporcionais ao
período de vigência do contrato, repouso semanal remunerado proporcional à carga horária;
d) Precárias condições de trabalho em cursos fora de sede, como falta
de transporte digno pago integralmente pela IES, despesas de alimentação compatíveis com a necessidade, hospedagem digna e minimamente
aceitável, remuneração pelo tempo de deslocamento, pois há instituições sediadas no Rio que ministram aulas em todo o país e o docente,
por vezes, perde dias em viagem, sem ser remunerado por este tempo
despendido; remuneração computando as horas destinadas ao deslocamento e permanência na cidade de destino, para, quando for o caso, o
docente ter condições de se deslocar um dia antes, a fim de que possa
repousar na noite anterior ao trabalho em sala de aula. É comum o docente viajar durante toda a noite e iniciar o trabalho pela manhã, sem
ter condições de dormir.
e) Condições pedagógicas precárias: problemas de infra-estrutura local,
concentração de carga horária em até 12 ou 14, horas aulas num único
dia, turmas numerosas, infra-estrutura no local conveniado. Observa-se
que há turmas em cidades do interior do país tendo aulas de pós-graduação até em refeitórios de escolas de Ensino Fundamental, sem qualquer condição acústica, térmica, de ventilação, sem recursos de apoio
didático.
f) Lacuna na regulamentação e controle dos processos de terceirização
das IES que muitas vezes apenas emitem o certificado de cursos fora de
sede, relegando a empresas de consultoria educacional toda a operacionalização dos cursos, bem como seu controle pedagógico e administrativo.
Concluímos este artigo, conscientes de que temos uma importante agenda para o magistério da Educação Superior no ano de 2008.
Para que continuemos a obter êxito, é necessário reconhecer no sindicato um órgão representativo, cuja legitimidade depende do engajamento
de toda a categoria. Embora estejamos vivendo uma era de desmobilização
de muitos dos movimentos sociais no mundo inteiro frente à ofensiva
neoliberal que pretende varrer do planeta a tradição coletivista da classe
trabalhadora, não vamos capitular frente às ameaças de retirada de direitos
históricos.
Sobretudo, por sermos educadores, precisamos fazer frente à cultura do
neo-individualismo e da fragmentação das lutas sociais, a fim de que possamos
transmitir aos nossos alunos a esperança de que “um outro mundo é possível”,
para além da globalização excludente e da ditadura do mercado.
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Educação à Distância:
para além dos caixas
eletrônicos
Por Márcio Silveira Lemgruber

T

alvez, para os mais velhos, Educação à Distância (EAD) possa
trazer à memória os gibis com anúncios de cursos por correspondência. Essa foi a característica da primeira geração da EAD:
a educação por correspondência, na qual os principais meios de
comunicação eram guias de estudo impressos, com exercícios
enviados pelo correio.
A partir dos anos 70, a segunda geração da EAD, ainda tendo como
principal suporte o material impresso, passou a utilizar, cada vez mais,
recursos como a televisão, fitas de áudio e vídeo, além da interação por
telefone. Enquanto na Europa e nos EUA surgiam as primeiras Universidades Abertas, no Brasil, com base em artigo referente ao ensino supletivo
na LDB (Lei no. 5.692/71), os programas de Educação à Distância eram
classificados como “experimentais” e seu funcionamento era permitido a
título precário.
Atualmente, vivemos a terceira geração, baseada em redes de conferência por computador e estações de trabalho multimídia, destacando-se as
possibilidades oferecidas pelo acesso à internet. Para alguns, a Educação à
Distância, com as tecnologias de informação e comunicação (TICs), é a panacéia dos problemas educacionais. Outros apresentam grande resistência,
vendo-a como forma educacional inferior.
Para além dessas visões extremadas, tentarei esboçar um panorama da
EAD no Brasil, apresentando dados atuais de sua expansão, aspectos da
legislação em vigor e, a partir daí, trazer alguns pontos para discussão,
tomando como foco a situação do docente.

A Expansão da Educação à Distância

Professor Márcio Lemgruber,
especialista de EAD contratado
pelo Sinpro-Rio
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Os dados do Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância (ABRAEAD/2007) deixam claro que essa forma de educação veio
para ficar e que a tendência é de um grande aumento nos próximos anos.
Apesar de reconhecer que o levantamento é incompleto, essa publicação,
editada pelo Instituto Monitor (SP) com apoio da Associação Brasileira de Educação à Distância (ABED), contabilizou mais de dois milhões
(2.279.070) de brasileiros como alunos de cursos de EAD, em 2006. Destacaram-se alguns gigantes do setor como os projetos Oi Futuro (ex-Instituto
Telemar) com mais de 500 mil alunos, SEBRAE com cerca de 300 mil, e
outros, como a Fundação Bradesco, o Governo do Estado de São Paulo e o
Senac, que se aproximaram de 100 mil alunos.
Das matrículas em EAD, em 2006, interessa-nos especialmente os dados
relativos às instituições credenciadas pelo Sistema de Ensino, que perfazem
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um total de 778.458 alunos. Desses, 74% eram estudantes de Graduação
e Pós (credenciamento federal), enquanto 26% estavam na Educação de
Jovens e Adultos (EJA), no Ensino Médio, Fundamental e em cursos técnicos (credenciamento estadual). Para se ter uma idéia da dimensão dessa
expansão, basta dizer que ela significou um aumento de cerca de 150% em
relação a 2004.
A seguir, as 10 instituições credenciadas pelo Sistema de Ensino (Ministério da Educação e Conselhos Estaduais de Educação) com maior número
de alunos:

Instituições

Alunos

Nível/Modalidade

Universidade de Brasília - UnB

75.000

Graduação e Pós

Universidade Norte do
Paraná – UNOPAR

68.260

Graduação e Pós

Serviço Social da Indústria
SESI (SP)

55.746

EJA

Universidade Luterana do
Brasil - ULBRA

50.167

Tecnólogo, Graduação e Pós

Fundação Universidade do
Tocantins - UNITNS

40.154

Graduação

Fundação Demócrito
Rocha (CE)

34.506

Técnico

Faculdade de Tecnologia
Internacional (PR)

33.721

Tecnólogos

Faculdade de Tecnologia e
Ciências (BA)

26.517

Graduação e Pós

CEDERJ - universidades
públicas (RJ)

25.367

Graduação e Pós

Centro Universitário Leonardo
da Vinci (SC)

25.000

Graduação e Pós

Fonte: ABRAED 2007

Em relação ao credenciamento de instituições no Estado do Rio de
Janeiro para o ensino a distância, chama a atenção o crescimento dos últimos anos. A despeito do aumento da demanda de matrículas de alunos, o
número de credenciamento de instituições caiu acentuadamente de quase
30, nos anos de 2004 e 2005, para apenas sete, em 2006, o que sugere um
maior rigor por parte do Conselho Estadual de Educação.
www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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Outro ponto a ser considerado na expansão da Educação à Distância é a
implantação pelo Governo Federal da Universidade Aberta do Brasil (UAB).
Com o compromisso de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país, foi fixada a meta para 2007 de ofertar 60
mil vagas em todo o país, tanto em cursos de graduação quanto de pós-graduação lato sensu e implantar cerca de 300 pólos presenciais. A Secretaria de
Educação à Distância do MEC tem a expectativa de que essa forma de ensino
contribua significativamente no atendimento da demanda de formação ou
capacitação de mais de um milhão de professores para a educação básica.

Aspectos legais
Por se tratar de uma forma nova de educação, onde as definições quanto
à função docente estão ainda em construção, destacarei alguns pontos nesse
sentido dos principais disposições legais que tratam da EAD.
Pode-se dizer que o marco legal da expansão apresentada foi o artigo
80 da LDB (Lei 9.394 de 1996), cujo caput dispõe que “o Poder Público
incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a
distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”.
Diversas regulamentações anunciadas pelo art. 80 da LDB, em seus
parágrafos, como o credenciamento de instituições, os requisitos para a
realização de exames e registro de diplomas, foram objeto de normatização
pelo Decreto no. 2.494/98, substituído, em 19 de dezembro de 2005, pelo
Decreto no. 5.622, que caracteriza a Educação à Distância
como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização
de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou
tempos diversos (Art. 1º).
Tal definição constituiu um avanço em relação ao decreto anterior, pois
explicitou a necessidade de professores desenvolvendo mediação pedagógica. Também servem como referência alguns requisitos a serem cumpridos
pelas instituições que demandam credenciamento (Art. 12):
• projetos pedagógicos para os cursos e programas que serão ofertados na modalidade a distância;
• apresentar corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em vigor e, preferencialmente, com formação para o trabalho
com Educação à Distância;
• descrição detalhada dos serviços de suporte e infra-estrutura adequados à realização do projeto pedagógico, relativamente a:
a) instalações físicas e infra-estrutura de suporte e atendimento
remoto aos estudantes e professores; ...
c) pólos de Educação à Distância ... para a execução descentralizada de funções pedagógico-administrativas do curso, quando
for o caso;
d) bibliotecas adequadas, inclusive com acervo eletrônico remoto
e acesso por meio de redes de comunicação e sistemas de informação, com regime de funcionamento e atendimento adequados
aos estudantes de Educação à Distância.
Apesar da criação de cursos e programas de mestrado e doutorado a
distância serem previstos no Decreto 5.622/05, até hoje a Capes ainda não
editou as normas complementares para sua implementação.
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Outra disposição legal federal de grande importância é a Portaria nº
4.059, de 10 de dezembro de 2004, pelas conseqüências que traz para a
educação presencial. É conhecida como a Portaria dos 20%, pois permite
às Instituições de Ensino Superior (IES) a oferta de disciplinas que utilizem
a modalidade semipresencial, caracterizada como “quaisquer atividades
didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na
auto-aprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados
em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação remota”. Limita esta oferta a 20% da carga horária total do curso.
A partir da utilização de tecnologias de informação e comunicação, essa
portaria aproxima as duas formas de educação – presencial e a distância que alguns tratam como realidades incomunicáveis. O risco que apresenta
é ter sua intenção desvirtuada por instituições de ensino não-idôneas como
mera estratégia de redução de custos, no sentido do aumento da lucratividade. A leitura de seu artigo 2º permite perceber que tal não é o propósito
do legislador:
Art. 2º. A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior deverá
incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem
o uso integrado de tecnologias de informação e comunicação para
a realização de objetivos pedagógicos, bem como prever encontros
presenciais e atividades de tutoria.
Parágrafo Único. Para os fins desta Portaria, entende-se que a tutoria
das disciplinas ofertadas na modalidade semipresencial implica a
existência de docentes qualificados em nível compatível ao previsto
no projeto pedagógico do curso, com carga horária específica para
os momentos presenciais e os momentos a distância.
No âmbito estadual, cabe mencionar a Deliberação CEE-RJ nº 297, de
4 de julho de 2006, que, ao tratar do quadro técnico e pedagógico para o
funcionamento de cursos e programas a distância autorizados, explicita que
a função de tutoria terá que ser exercida por professores.

EAD: modalidade, forma ou concepção de educação?
O que é a EAD? Começo dizendo duas coisas que ela não é: nem uma
modalidade nem uma concepção de educação.
Apesar de ser corrente a referência à Educação à Distância como uma
modalidade, o termo pode trazer confusão com especificidade educacionais tais como Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação
Profissional, Educação Indígena, estas, sim, modalidades educacionais. A
imprecisão é tanta que há normas legais que chegam a dizer que EAD é uma
modalidade educacional que poderá ser aplicada a diversos níveis e modalidades de ensino. Por isso, prefiro utilizar a expressão forma educacional.
A distinção deve ser estabelecida, sobretudo, em relação a concepções de
educação. Neste caso, a confusão pode trazer conseqüências mais graves,
tendendo a cair nas polarizações extremadas a que aludi, tanto de rejeição
automática, quanto de adoção acrítica.
Alguns consideram que Educação à Distância, por sua natureza, é
sinônimo de educação massificada, de qualidade inferior. Efetivamente,
tal característica foi marcante nas origens da EAD. Muitas dessas práticas
foram de cunho tecnicista, enfatizando o material pedagógico (pacotes instrucionais) em detrimento da mediação pedagógica exercida pelo professor. Aliás, em inglês há uma expressão que as qualificam como pedagogia
teacherproof, ou seja, “à prova de professor”. A falta da presença física do
professor condenaria, portanto, a Educação à Distância a um estilo frio,
impessoal, mais próprio de pedagogias “bancárias”. Sem dúvida, a existênwww.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •
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cia de cursos de má qualidade reforça a imagem da EAD como negócio de
instituições não idôneas que a têm como estratégia de corte de custos, para
aumentar sua lucratividade.
No extremo oposto, percebo um deslumbramento daqueles que estão
firmemente convencidos de que a EAD inaugurou a dialogicidade na relação educacional. Parecem acreditar que antes dos ambientes virtuais de
aprendizagem, tudo o que havia era um professor presencial que se limitava
a ditar a matéria para os alunos decorarem. Agora, com as novas tecnologias de informação e comunicação, estaria ocorrendo uma revolução
copernicana na educação.
É interessante notar que essa mesma analogia já fora usada pelo filósofo
e educador norte-americano John Dewey, para acentuar o novo lugar do
aluno no processo de aprendizagem proposto pelo escolanovismo. Também há aproximadamente um século, Freinet, na França, usava a tecnologia subvertendo o tradicionalismo com a utilização da imprensa na sala de
aula com crianças como suporte para uma concepção de educação como
autoria. Podemos lembrar nossos escolanovistas Anísio Teixeira e Roquete
Pinto, entre outros, que defenderam o uso da tecnologia subordinada a um
projeto de educação. Ou, ainda, Paulo Freire que, mesmo na penúria de
situações materialmente bastante adversas, sempre extraiu nelas a riqueza
da construção coletiva do conhecimento, valorizando e problematizando
os saberes dos educandos.
Com isso, quero acentuar que não há dicotomia radical entre presencial
e a distância, enquanto concepções antagônicas de educação. Afora o reducionismo que uma opção reduzida à lógica binária comporta, colocar-se a
questão se, por sua natureza, a EAD seria bancária ou dialógica, pressupõe
que o meio vá determinar a relação pedagógica. É curioso notar que as
posturas extremas de rejeição automática ou adesão acrítica se aproximam,
ao conferirem aos recursos tecnológicos o poder de conformar a mediação
docente.
Ao se tomar o aluno como um ser vazio (no sentido etimológico: alumno – o sem luz), descontextualizado, reduz-se a relação pedagógica a
um preenchimento, que Paulo Freire criticou através da metáfora bancária.
Ou seja, o professor faz uma série de depósitos, efetuando depois o saque,
por meio das provas. A metáfora bancária de Paulo Freire poderia ser atualizada como caixas eletrônicos, adequando-a aos avanços da informática.
Apesar de que muitos projetos ainda guardam esse perfil, entendo que conceituar em bloco as práticas de EAD como tecnicismo pedagógico é, como
já se disse, “errar de século”.
Aliás, o suporte material impresso (ainda hoje, o mais utilizado em
EAD, no Brasil) pode comportar tratamentos diversos. Ele pode veicular
propostas pedagógicas menos ou mais participativas, desde pacotes instrucionais fechados, a textos que provocam a reflexão, com tutores exercendo
propriamente funções docentes, incentivando o estudante a escrever sua
contrapalavra.
A tendência é que as fronteiras entre educação presencial e a distância
cada vez mais percam demarcações rígidas. Cursos a distância recorrem a
atividades presenciais como estratégias para conseguir um melhor rendimento, aumentando o sentimento de fazer parte de um grupo, o que pode
ser decisivo para evitar a evasão.
Por sua vez, a utilização das tecnologias de informação e comunicação
nos cursos presenciais será corriqueira. Nesse sentido, já me referi à Portaria dos 20% (no. 4.059, de 2004) que permite às instituições de ensino
superior a oferta de disciplinas que utilizem a modalidade semipresencial.
Reafirmando a preocupação de que tal prescrição legal não se torne simplesmente um caminho para enxugamento de custos, considero que a formação de professores, nos cursos de pedagogia e nas licenciaturas em geral,
prioridade da educação brasileira, não pode desconhecer o uso das TICs,
ou, como afirma Maria Luiza Belloni
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A perspectiva de formação de professores exige esta reflexão sobre
como integrar as TICs à educação como caminho para pensar como
formar os professores enquanto futuros usuários ativos e críticos
bem como os professores conceptores de materiais para a aprendizagem aberta e a distância. (2006, p.77)
Assim, como bem aponta Francisco José da Silveira Lobo Neto
(2006, p. 414), o desafio que se nos apresenta é o de fazer uma educação
aberta como síntese que supere a polarização presencial e a distância.
O que vem se manifestando em horizontes cada vez mais próximos
é: uma educação aberta, porque exigência de um processo contínuo
ao longo de toda a vida; uma educação plural, porque exigência da
crescente complexidade da vida humana em suas dimensões social
e individual; uma educação dialógica, porque exigência da necessidade de negociar decisões coletivas nas situações, cada vez mais
freqüentes, de incerteza e de urgência.
E hoje, e mais ainda amanhã – com o aperfeiçoamento dos suportes
de processamento da informação e dos meios de ampliação fidedigna da
comunicação em graus cada vez maiores de interação mediada -, o conceito
de presencial se modifica e já nos desafia no acolhimento crescente do virtual como realização de presença.
A discussão central diz respeito, portanto, à educação. As grandes questões da EAD são muito próximas das questões gerais da educação. Há uma
imensa tarefa de regulamentar uma forma nova, tão dinâmica, desafio que
tem paralelo com a luta por estabelecer critérios de qualidade também no
presencial.

Critérios de qualidade para a EAD
Em 1998, o Decreto 2.494 afirmava que a falta de atendimento aos padrões de qualidade seria motivo de sanções às instituições de ensino. Tais “padrões de qualidade” seriam definidos em ato próprio de Ministro. Passados
quase 10 anos, o ato ministerial não foi elaborado e a função de estabelecer
critérios de qualidade para a EAD foi cumprida, em 2003, pelo documento
Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância, de Carmen Moreira de
Castro Neves, diretora de Política de Educação à Distância do MEC. Esse
documento serviu de base, recentemente, para a formulação de outro documento oficial, Instrumento de Credenciamento Institucional para Oferta de
Educação à Distância, estabelecendo critérios a serem seguidos na avaliação
dos cursos a distância, pelos especialistas indicados pelo Ministério.
São 10 os itens básicos elencados no Referenciais de Qualidade que
devem merecer a atenção das instituições que preparam seus cursos e
programas a distância: compromisso dos gestores; desenho do projeto;
equipe profissional multidisciplinar; comunicação/interação entre os agentes; recursos educacionais; infra-estrutura de apoio; avaliação contínua e
abrangente; convênios e parcerias; transparência nas informações; sustentabilidade financeira.
Dentre eles, destaco a importância do aprofundamento da discussão no
sentido de se avançar no estabelecimento de critérios de qualidade referentes à função docente nos cursos de Educação à Distância. Diversas dúvidas
se colocam, desde a própria existência de professores até, principalmente,
a identidade docente do tutor.
Inicialmente, é preciso deixar claro que EAD não prescinde de professor, como se sua mediação pedagógica pudesse ser exercida por técnicos
especialistas em informática. Ao contrário, a função docente se alarga.
Segundo Belloni (2006, p. 84),
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Consideradas do ponto de vista da organização institucional, podemos agrupar as funções docentes em três grandes grupos: o primeiro
é responsável pela concepção e realização dos cursos e materiais;
o segundo assegura o planejamento e organização da distribuição
de materiais e da administração acadêmica (matrícula, avaliação);
e o terceiro responsabiliza-se pelo acompanhamento do estudante
durante o processo de aprendizagem (tutoria, aconselhamento e
avaliação).
O problema é que, como aponta a autora citada, o maior investimento
tem se dado nas funções do primeiro e do segundo grupos. Somente a partir da última década, as instituições que adotam uma perspectiva de aprendizagem aberta têm apresentado um maior investimento em atividades de
tutoria.

E o que é a função de tutoria? Tutor é professor?
A legislação é clara no sentido de que tutor é professor. Sua mediação é
uma função docente, tanto na tutoria específica de uma disciplina, quanto
na tutoria, em geral presencial, como um orientador de estudo. Marco Silva é um dos que criticam a utilização do termo tutor, ao invés de professor.
Em seu artigo Criar e professorar um curso online: relato de experiência,
escreve que preferiu recorrer ao verbo professorar no título de seu trabalho,
visando “garantir o papel do professor no ambiente online, reagindo assim
à equivocada supressão do seu lugar em nome do ‘tutor’ ou da ‘tutoria’”.
(2006, p. 73)
A luta por uma EAD de qualidade deve contemplar, além da qualificação
docente dos tutores, suas condições de trabalho. É fundamental que se avance no estabelecimento de parâmetros quanto ao número de alunos atendidos.
O Decreto 5.622/2005 aborda diversos aspectos que os projetos pedagógicos
para os cursos e programas devem contemplar, mas não menciona a relação
tutoria - número de alunos. Muitas instituições abusam nessa relação, expondo seus profissionais a uma superexploração. Isso vem se dando igualmente
nas disciplinas semipresenciais permitidas pela Portaria dos 20%.
O documento, já mencionado, Referenciais de Qualidade para Cursos
a Distância, dentre outros pontos que considera que uma instituição deva
atender, menciona:
• Estabelecer uma proporção professor-alunos que garanta boas
possibilidades de comunicação e acompanhamento.
• Quantificar o número de professores/hora disponíveis para os
atendimentos requeridos pelos alunos.
• Garantir que os estudantes tenham sua evolução e dificuldades
regularmente monitoradas e que recebam respostas rápidas a suas
perguntas bem como incentivos e orientação quanto ao progresso
nos estudos.
Porém, também aqui percebemos que se evita a definição de um número
que traduza tal garantia de “boas possibilidades de comunicação e acompanhamento”. Qual seria ele? Podemos tomar alguns exemplos como base.
No projeto Veredas, formação a distância em nível superior de professores
das redes públicas de Minas Gerais, a Universidade Federal de Juiz de Fora,
como uma das agências formadoras, tinha uma relação de um tutor para
cerca de 30 cursistas. Na Universidade Aberta do Brasil, o MEC indica um
tutor presencial para 25 alunos. Julgo que tais proporções atendem aos
requisitos de qualidade.
Contudo, estão longe de expressarem a média existente no Brasil. Em
2006, em pesquisa feita para o Anuário ABRAEAD 2007, abrangendo 125
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instituições, foi constatada a média de um profissional docente para 51
alunos. Diga-se que representou uma melhora em comparação com 2005,
quando foi de um para 73 alunos. Vale mencionar que boa parte do que
ganham com o “inchamento” do número de alunos, perdem por terem
uma evasão muito alta. “Enquanto as instituições com baixa evasão têm
uma média de 32,7 alunos por profissional, nas escolas com mais de 30%
de evasão essa média triplica, indo a 92,8 alunos por profissional” (2007,
p. 96). Afinal, basta um clique de mouse para o aluno evadir.
Outro ponto que carece de um esforço de regulamentação são os pólos
presenciais. Para os “caixas eletrônicos”, repassadores de pacotes, uma
salinha com 2 ou 3 computadores para atender a centenas de alunos caracterizaria um pólo de Educação à Distância. Algo bem distante, isto sim, do
padrão adotado pelo MEC, na Universidade Aberta do Brasil:
UAB - Pólo Presencial:
1 Coordenador de Pólo
1 Técnico em informática (25 computadores completos, com acesso
à internet)
1 Bibliotecário
1 Secretário
1 Tutor Presencial (para 25 alunos)
1 Tutor Presencial para Laboratório Pedagógico de Ensino.
Dentre outros aspectos que demandam normatização, apenas anuncio
as questões referentes aos direitos autorais, pois a EAD traz todo um elenco
novo de produções intelectuais - como os softwares - a serem resguardadas.
Com a palavra, a assessoria jurídica.
Concluindo, tenho a dizer que esse texto não é conclusivo. Minha intenção é estimular reflexões e debates sobre diversos pontos, aqui apenas
esboçados. Espero que contribua para o Sinpro-Rio em sua luta constante
por uma educação de qualidade, seja presencial ou a distância.

Para quem quiser se aprofundar nas questões referentes à
educação a distância, recomendo entrar em contato com:
Associação Brasileira de Tecnologia Educacional - ABT.
Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED.
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A

crise na Educação não está restrita ao ensino público e às
instituições de Ensino Superior. Na agenda política do país, a
saúde e a educação estão pautadas como questões prioritárias e
urgentes e que estão a exigir políticas públicas sérias, inclusive
no setor privado. Podemos dizer que neste setor, notadamente
no Ensino Superior, assistimos, nos últimos anos, a inúmeras iniciativas de
expansão dessas instituições às custas da desvalorização da remuneração e
dos direitos dos professores universitários.
O Sinpro-Rio, já faz algum tempo, tem enfrentado várias propostas de
retrocesso, nas mesas de negociação coletiva, relativamente às conquistas
dos direitos coletivos dos professores universitários, como a gratuidade de
ensino para seus dependentes, número máximo de alunos por turmas, atividades extraclasse, aulas noturnas, plano de carreira, dentre tantos outros
direitos consagrados nas convenções coletivas de trabalho e que são anualmente negociadas.
Os representantes do Sindicato das Entidades Mantenedoras das Instituições de Ensino Superior vinham apresentando, repetidamente, não
só propostas de concessão de reajuste salarial limitado à reposição pela
inflação, assim como o seu pagamento de forma parcelada. Não só isto. O
projeto era reduzir ou eliminar vantagens e benefícios previstos nas convenções coletivas de trabalho já consagrados e incorporados ao patrimônio
jurídico e financeiro dos professores por muitos anos. O Sinpro-Rio conseguiu resistir às investidas patronais, mantendo, no essencial, os direitos
coletivos assegurados aos professores no ensino superior, resguardando o
conteúdo das convenções coletivas de trabalho neste segmento.
Se não houve retrocesso, podemos dizer também que, de lá para cá,
não houve avanços. Além disso, as instituições de Ensino Superior não se
limitaram a investir contra os direitos coletivos da categoria como forma de
obtenção de lucro. Na busca de uma expansão desenfreada com a criação
de novas unidades e novos cursos, as universidades, centro universitários e
faculdades valeram-se dos direitos individuais dos professores e passaram a
não depositar o FGTS, a atrasar ou a não pagar os salários, as gratificações
natalinas e as férias. Muitas não chegam sequer a recolher as cotas devidas
ao INSS. Portanto, passaram a descumprir, sem nenhum pudor, cláusulas
das convenções coletivas, levando o Sinpro-Rio a denunciar tais medidas ao
Ministério Público do Trabalho.
Hoje, o número de ações coletivas - para resgatar diferenças salariais em
razão de atraso ou falta de pagamento ou para garantir a observância de direitos individuais básicos (direitos mínimos), como, por exemplo, a realização dos
depósitos de FGTS, seja por iniciativa do próprio sindicato ou do Ministério
Público do Trabalho - cresceu vertiginosamente. Sem falar nas ações individuais
propostas na Justiça, em razão da dispensa imotivada de professores. O desrespeito aos direitos básicos - incluindo a Lei 9.013 sobre o pagamento do recesso
escolar, o que não ocorria antes - atinge níveis assustadores.
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Ademais, existe uma situação bastante antiga e que ainda não foi resolvida de forma satisfatória, até porque tem obtido um certo aval do Judiciário Trabalhista, apesar das restrições contidas na convenção coletiva dos
professores universitários. Diz respeito à redução da carga horária do professor sem que haja qualquer justificativa e, com ela, a redução do salário
devido.
A Justiça do Trabalho, admitindo que existem particularidades no exercício do magistério, simplesmente tem ignorado o princípio constitucional
da intangibilidade dos salários e do risco do negócio dos empregadores no
setor da educação, reconhecendo, em alguns casos, a possibilidade de haver
uma dramática redução da remuneração recebida pelos professores, esquecendo-se do caráter alimentar dos salários que são, em última análise, fonte
de sobrevivência desses trabalhadores. As instituições de ensino teimam em
modificar a grade horária, alterando o próprio contrato, sob a justificativa
de perda de alunos, muitas vezes sem sequer produzir prova nesse sentido.
Infelizmente, a Justiça do Trabalho tem sido condescendente, como já dissemos, entendendo que não havendo redução do valor do salário-hora contratado, não haveria uma modificação da condição salarial pactuada capaz
de ser punida pela própria legislação do trabalho. Existem casos de extrema
crueldade. É quando a instituição zera a carga horária do professor, mantendo-o à sua disposição, sem turmas ou alunos. Muitas vezes esse tipo de
expediente é utilizado de forma a coagir o professor a pedir demissão do
estabelecimento de ensino.
O Sinpro-Rio vem adotando uma política de não permitir o uso desmedido desse tipo de manobra como fator de pressão para que o professor
peça demissão da instituição. Para isso, o sindicato, através de ações judiciais individuais, vem discutindo com o Judiciário Trabalhista a não redução
da carga horária como mecanismo de diminuição da remuneração salarial
mensal do professor. Nos casos em que o professor é mantido à disposição
da instituição, sem turmas ou alunos, o Sinpro-Rio tem buscado rescindir
motivadamente os contratos de emprego dos professores, garantindo-lhes
os direitos decorrentes dessa rescisão, como se eles tivessem sido dispensados, pelo empregador, injustamente. É o que chamamos, sem maior rigor
técnico, “aplicar uma justa causa ao empregador”, com garantia do pagamento das parcelas rescisórias, tomando como base para o cálculo a última
remuneração recebida pelo professor.
Existem outras situações novas que também estão sendo colocadas na
ordem do dia, como o ensino à distância, os direitos de autoria de trabalho
intelectual, o uso de imagem dos professores na divulgação de cursos, a
remuneração do professor nos cursos de pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado, dentre outras tantas novidades inseridas no cotidiano do
ensino superior.
São questões que estão sendo debatidas com as instituições de ensino,
sem detrimento, é claro, daqueles outros problemas básicos que revelam,
no fundo, uma total falta de respeito para com os professores e para com a
educação neste país, e que estão a exigir um movimento de retomada – urgente - da luta pela valorização e dignidade no exercício do magistério.
Necessário se faz que os professores unam forças com o sindicato, para
que possamos superar todas as deficiências no campo da educação, que surgem, dentre outros fatores, a partir do desrespeito de direitos básicos e da
má remuneração, principalmente, como já se viu, no segmento do ensino
privado universitário.

www.sinpro-rio.org.br • Revista Sinpro-Rio •

51

Comercializar estudantes é crime.

