
EMENDAS AO

Educação, saúde e transporte coletivo são obrigações 
do Poder Público e serviços de interesse social.

Escolas e hospitais particulares prestam serviços 
socialmente essenciais e relevantes.

Então, inexplicável que tenham de pagar, 
entre outros tributos:

Desde o início, a CONFENEN enten-
de que o Projeto de Lei do INSAES é 

inconstitucional, por ferir o previsto no art. 
209 da Constituição Federal, além de impor 
às IES pesadas taxas por serviços de obriga-
ção constitucional e legal do MEC.

Através de vários deputados, apresen-
tou emendas na Comissão de Educação na 
Câmara dos Deputados, que foram rejeita-
das.

Embora algumas entidades, que dizem 
representar o ensino superior privado,  
achem ser razoável o projeto,  essa não é a 
opinião da CONFENEN, que se reserva, no 
futuro, para possíveis ações de inconstitu-
cionalidade. 

Por isso, sugeriu a reapresentação das 
emendas  na  Comissão de Justiça.   As 15 
emendas foram reapresentadas pelos de-
putados Mendonça Prado, Lelo Coimibra e 
Dorinha Seabra Resende.Deputado Mendonça Prado, na CONFENEN.

INSAES

C O N F E N E N
I N F O R M A T I V O

PUBLICAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - ANO XL – AGOSTO/SETEMBRO 2013

CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO
POR QUE PAGAR PIS, COFINS, ISS E SALÁRIO-EDUCAÇÃO?

ALUNOS, PAIS E SOCIEDADE SABEM DISTO? A ESCOLA DÁ A INFORMAÇÃO?

No preço das anuidades escolares, estão incluídos, no 
mínimo, 40% a 50% de salários; 36,3% de encargos 

sociais sobre a folha de pagamento; 11,05% de 
tributos.

COFINS 3,0%

PIS 0,65%

ISS 2% a 5%

SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,5% da folha de pagamento
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FALA DO PRESIDENTE
Prof. Roberto Dornas

A Medida Provisória nº 621, de 8 de 
julho de 2013, é incoerente, ditato-

rial e inconsti tucional. Por que não subme-
tê-la a um plebiscito, já que está tão em 
moda?

Se a pretensão é aumentar o número 
de médicos no Brasil, vai, ao contrário, di-
minuí-lo porque, pela duração do curso de 
medicina, desestimulará sua procura pe-
los jovens. Ainda, por coerência, deveria, 
no mínimo, exigir que, para trabalhar no 
Brasil, os formados em outros países te-
nham cursado oito anos específicos de 
medicina. Ou a verdadeira intenção é criar 
facilidades para eles, bem ou mal forma-
dos, e dificultar brasileiros? Se for, os bra-
sileiros terão a oportunidade de cursar 
medicina em outros países, deixando o 
Brasil, pois lhes será mais cômodo e van-
tajoso. Depois, voltam, ainda festejados, 
com menos tempo de estudo. Será que 
médicos estrangeiros receberão direta-
mente os salários ou serão eles entregues 
aos dirigentes de outros países para pagar 
a eles quanto quiserem?

Discrimina a M.P. o estudante de medi-
cina, reti rando-lhe o direito de ir e vir e 
obrigando-o a ser funcionário ou servidor 
público, mesmo não querendo. Quanto às 
escolas de medicina, fere o direito de liber-
dade de ensino, assegurado à iniciati va pri-

vada no arti go 209 da Consti tuição da Repúbli-
ca, bem como o arti go 206, inciso III.

Não se esqueça também de que, exigindo 
mais dois anos de curso, do médico serão dois 
anos a mais que outros profi ssionais para se 
aposentar.

do para todos os efeitos, estruturado o 
tempo do primeiro emprego em curso pre-
sencial ou à distância.

A exigir dos estudantes de medicina o 
cumprimento de tais requisitos, deveriam 

Não se esqueça 
também de que, 

exigindo mais 
dois anos de 

curso, do médico 
serão dois anos a 
mais que outros 

profissionais para 
se aposentar.

Ela é 
simplesmente 

uma medida de 
força do estado 
imposta a uma 

profissão.

Ela é simplesmente 
uma medida de força do es-
tado imposta a uma profis-
são.

Não seria mais coeren-
te, consti tucional, democrá-
ti co e esti mulante transfor-
mar dois anos de exercício 
no SUS como garanti a de 
primeiro emprego ao con-
cluinte do curso de medici-
na? Ainda se poderia trans-
formar esses dois anos em 
pós-graduação, atribuindo-
-lhe o tí tulo de pós-gradua-

eles ser estendidos a to-
dos os estudantes de 
cursos superiores, prin-
cipalmente dos que o 
fazem em escolas públi-
cas, que não pagam di-
retamente (só em tribu-
tos, como todo cidadão) 
pelo ensino que rece-
bem e a ele chegam até 
mesmo pela vias das 
quotas ou reserva de va-
gas. Afi nal, todos são ou 
não iguais perante a lei? 
(MANIFESTAÇÃO EM 
10/07/13).
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LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

Fatalmente, quando a criança 
for iniciar o fundamental, já 
terá seis anos de idade e o 

requisito para ingresso será 
apenas o de ter cursado dois 

anos de pré-escolar.

I - IDaDE E Pré-EsCOlar 
OBRIGATóRIOS

A Constituição Federal e a L.D.B., anteriormente, previam: pré-escolar 
não obrigatório para ingresso no ensino fundamental; matrícula obrigató-
ria da criança, sendo dever dos pais, aos 6 anos de idade, no fundamental; 
em consequência, a escola pública tinha que oferecer ensino fundamen-
tal, a partir dessa idade.

poderá completar os quatro anos de idade no mesmo período de ante-
cedência.

O mesmo se aplica quanto aos seis anos para ingresso no fundamen-
tal, considerando-se a frequência mínima de 75% em 200 dias letivos e 
800 horas.

Quanto a alunos que não tiveram antes qualquer escolaridade, o in-
gresso no fundamental continua possível, porque em vigor o instituto da 
classificação, bem como o de reclassificação quando se tratar de transfe-
rência recebida (artigos 24, II e 23, §1º, da L.D.B.).

Nada impedia que, facultativa-
mente, não fosse oferecido o ensi-
no fundamental e a matrícula nele 
antes da referida idade. E o pré-
-escolar, extremamente recomen-
dável, não era obrigatório.

Agora, prevêem: pré-escolar 
obrigatório, aos quatro e cinco 
anos; matrícula obrigatória da 
criança, sendo dever dos pais, aos 
quatro anos de idade, no primeiro 
ano do pré-escolar; oferta obriga-
tória pela escola pública de pré-
-escolar a partir dos quatro anos de 
idade; necessidade de dois anos de 
pré-escolar (em que não pode haver reprovação) para ingresso no funda-
mental.

Fatalmente, quando a criança for iniciar o fundamental, já terá seis 
anos de idade e o requisito para ingresso será apenas o de ter cursado 
dois anos de pré-escolar.

Como lei não pode ter efeito retroativo para atingir situações já con-
sumadas conforme norma vigente à sua época, sendo a legislação que 
obriga dois anos de pré-escolar de 2013, só em 2016 poderá ser exigida 
a conclusão de dois anos de pré-escolar para ingresso no fundamental, 
começando pelos alunos que, em 2014, iniciarão seu primeiro ano. Em 
2014 e 2015, o requisito a ser exigido é de ter seis anos de idade. Isso, 
é bom repetir, quanto à obrigatoriedade de matrícula e da oferta pela 
escola pública. Nada impede o adiantamento de matrícula e da oferta, se 
houver condições e prontidão do aluno.

Em que mês a criança terá completado quatro anos? No pré-escolar, 
o ano deverá ter 200 dias e 800 horas letivos. O aluno deverá obter 
frequência mínima de 60%, ou seja, 120 dias e 480 horas. Logo, poderá 
iniciar os estudos até o 81º dia e 321ª hora letivos. Em consequência, 

II – EMPrEgaDO

DOMéSTICO

O Senado aprovou o projeto 
de lei que regulamenta o contrato 
de trabalho de doméstico. Foi ele 
encaminhado à Câmara dos Depu-
tados.

As alterações recentemente 
aprovadas em emenda constitucio-
nal só serão aplicáveis após trans-
formação do projeto em lei.

III – VEtO EM BENEFíCIO PróPrIO

A Constituição Federal estabelece o princípio de ser evitada a dispen-
sa de empregado sem justa causa.

O Governo vive propondo desoneração da folha de pagamento e dos 
encargos sociais das empresas.

Quando um empregado é dispensado sem justa causa, a empresa 
paga uma multa no valor correspondente a 50% do depósito existente no 
FGTS. O empregado recebe 40%. Os outros 10% vão para o Governo, que 
não é empregado, nem empregador. 

Projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional elimina o acréscimo 
de 10%.

No entanto, a Presidente da República vetou o projeto de lei. Mo-
tivo: perda de arrecadação pelo Governo. Conclusão: O Governo gos-
ta, porque se beneficia, de que empregado seja dispensado sem justa 
causa.

Prof. Flávio tófani

Mais uma vez, em reunião da CONFENEN, Flávio tófani fez uma palestra atualizada 
de muito proveito.

O tema foi “Gestão de Marcas e Marketing: como  a Disney ensina às escolas.
As palestras de Tófani são valiosas para gestores escolares

RESPOSTA DO 
MINISTéRIO DO TRABALHO

Informamos trecho de ofício em resposta a consulta da CONFENEN.
“2 –  Em consulta ao Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES, nesta 

data, verifica-se que a entidade detém a seguinte denominação: “ FIEP – Federação 
Interestadual das Escolas Particulares”. No campo da razão social (ainda no CNES), 
consta a mesma descrição.

3 – Com relação à sua base territorial, se verifica o Estado do Amazonas e o Distrito 
Federal. Tal representação foi deferida junto a este Ministério por meio do processo 
nº 24000.002773/990-09 com a publicação realizada no Diário Oficial da União de 
1505/1991, seção 1, pág. 9230.

BRANDDING E MARKETING NA ESCOLA



JUnHo
 D S T Q Q S S
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
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 29 30

DeZeMBRo
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CALenDÁRIo eSCoLAR 2014 - 1a SUGeSTão
•  COM SUSPENSÃO DE AULAS SÓ NOS DIAS QUE COINCIDIREM COM JOGOS DO BRASIL.
•  Poderá ocorrer jogos do Brasil em até 5 dias em meio de semana. Para suspender aulas, haverá necessidade de programar 5 sábados letivos destinados à reposição. 

Além dos 5, mais os necessários para diminuir os dias letivos de dezembro, se assim for desejado. Ideal é um sábado letivo em cada mês ou acumulados nos meses de 
maio, junho e julho, próximos do período da Copa.

•  Recuperação final após o Natal, indo até o dia necessário.
•  Total no ano: 200 dias letivos.

INíCIO E TéRMINO DE SEMESTRE LETIvO          SÁBADO LETIvO  FERIADOS E RECESSOS ESCOLARES

JAneIRo
 D S T Q Q S S
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31

feVeReIRo
 D S T Q Q S S
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28

MARÇo
 D S T Q Q S S
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31

ABRIL
 D S T Q Q S S
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30

MAIo JUnHo
 D S T Q Q S S
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30

JULHo
 D S T Q Q S S
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

AGoSTo
 D S T Q Q S S
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31

SeTeMBRo
 D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30

oUTUBRo
 D S T Q Q S S
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31

noVeMBRo
 D S T Q Q S S
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30

CALenDÁRIo eSCoLAR 2014 - 2a SUGeSTão
• SEM AULAS DURANTE A COPA DO MUNDO, por decretação de feriado ou acerto em convenção coletiva.
• Término do ano letivo, com 200 dias. Recuperação final após o Natal, indo até onde for necessário. 
• Para término do ano letivo antes de 23 de dezembro, programar tantos sábados letivos quantos dias se quiser diminuir no último mês. De preferência em maio, junho e 

julho ou um em cada mês letivo.
• Recuperação final após 23 de dezembro, indo até o dia que for necessário.

CALenDÁRIo eSCoLAR 2014 - 3a SUGeSTão
•  Com 202 dias letivos, incluindo dois sábados em junho para substituir jogos do Brasil que ocorrerem em 12 ou 13 e ou 16 a 20, finalizando com 200 em 15/12.
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MARÇo
 D S T Q Q S S
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31

ABRIL
 D S T Q Q S S
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30

MAIo
 D S T Q Q S S
     1 2 3 
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SeTeMBRo
 D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
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 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

 D S T Q Q S S
     1 2 3 
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20 dias letivos 19 dias letivos 19 dias letivos 21 dias letivos 20 dias letivos

11 dias letivos 20 dias letivos 22 dias letivos 22 dias letivos 20 dias letivos 16 dias letivos

20 dias letivos 19 dias letivos 19 dias letivos 21 dias letivos 8 dias letivos

14 dias letivos 20 dias letivos 22 dias letivos 22 dias letivos 20 dias letivos 15 dias letivos

20 dias letivos 21 dias letivos 19 dias letivos 21 dias letivos 14 dias letivos

14 dias letivos 20 dias letivos 22 dias letivos 22 dias letivos 20 dias letivos 11 dias letivos
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José Ferreira, 
Vice presidente da CONFENEM

Há trabalhos, há discussões e acredito 
que já esteja se criando uma cultura 

voltada para a qualidade do ensino, o que é 
bom. As mazelas da educação talvez se devam 
um pouco ao fato de, apesar de todos os des-
mantelos, as coisas serem relativamente fáceis, 
em relação à situação de outros países. Então as 
pessoas demoram a acordar para a realidade. 
Hoje já se tem consciência de que a educação é 
chave para o desenvolvimento de qualquer so-
ciedade, mas isso ficou apenas no discurso, com 
pouco efeito prático.

Diferentemente fizeram os gregos antigos: 
o jovem era introduzido no processo educati-
vo e aprendia inclusive para que servia e como 
aplicar aquele conhecimento na vida prática. é 
um pequeno detalhe, mas revela o envolvimen-
to do profissional com o aprendizado do aluno.

No Japão pós-guerra, quando o seu povo se 
viu destruído, inclusive nos seus recursos natu-
rais, se entendeu naquele momento que a saída 
era se voltar para a educação e assim se fez. O 
resultado todos sabem qual foi. A Tailândia, de-
pois da crise econômica de 1997, parou e che-
gou à conclusão de que não havia outra saída 
a não ser pela educação. E foi por aí oferecen-
do educação de boa qualidade para todos que 
hoje aquela ilha, com pouco mais de 500 Km2 
e população de aproximadamente 70 milhões 
de habitantes, passou a fazer parte da lista de 
países exportadores.

O DESAFIO DA 
QUALIDADE 
DO ENSINO

De tudo isso o que se pode concluir é que 
educação transforma e é possível e deve coexis-
tir a educação privada e a educação estatal de 
boa qualidade para todos sem ranço ideológico 
de nenhuma espécie. Só assim faremos do Bra-
sil uma grande nação.

Sabemos que existe uma série de fatores 
intervenientes e outros determinantes da qua-
lidade do ensino. Mas sem dúvida nenhuma o 
responsável pela vitória ou fracasso chama-se 
recursos humanos. A escola pode ter o melhor 
ambiente físico, os melhores equipamentos, 
a melhor tecnologia, o melhor planejamento, 
pode pagar o melhor salário. Se os recursos hu-
manos não forem de boa qualidade o resultado 
ficará sempre a desejar. Qualidade é consequen-
cia, é o resultado do profissional comprometido 
com a causa. Nas relações das escolas classifi-
cadas pelo ENEN nos últimos anos, apareceram 
dados importantes: uma escola da periferia de 
Brasília, uma do interior do Piauí e uma do in-
terior de Pernambuco, todas escolas municipais 
de regiões que não dispõem de grandes recur-
sos, apresentaram bons resultados que com 
certeza têm como causa o trabalho de profis-
sionais comprometidos. Com isso fica claro que 
mais importante do que a tecnologia é o prepa-
ro e o compromisso do profissional.

E aqui vale lembrar a velha escola de Atenas.

José Ferreira

Marcela Unes Pereira rennó
Coordenadora do curso de farmácia do 

Centro Universitário Newton Paiva

Estamos vivendo num tempo em que 
tudo acontece muito rápido. O avanço 

tecnológico nos possibilita estar a um clique 
das mais diversas informações. Temos acesso a 
museus, podemos assistir a palestras, a vídeos 
e a aulas de instituições renomadas, podemos 
pesquisar qualquer assunto em segundos. As 
informações estão acessíveis em todo o tempo 
e em todo lugar, não precisamos ir a bibliote-
cas ou universidades, podemos estar em casa, 
na rua ou no shopping. Conseguimos enviar 
mensagens para pessoas em qualquer lugar do 
mundo e as respostas, geralmente, são ime-
diatas. Em função disso, esperar não é mais 
nosso forte.

No meio educacional, os alunos de hoje têm 
acesso a informações e atualizações do conteú-
do de disciplinas, muitas vezes, antes dos pró-
prios professores. O acesso fácil à avalanche de 
informações traz uma ilusão que nos faz achar 

ESTUDANTES IMPACIENTES
que sabemos muito pouco. A informação como 
hoje é posta e valorizada nos leva à superficia-
lidade, sendo preciso dar sentido a ela, ou seja, 
a informação deve ser digerida, refletida, anali-
sada e contextualizada. Isso leva tempo. Além 
disso, é necessário diferenciarmos informação 
de conhecimento. De acordo com o Dicionário 
Aurélio da Língua Portuguesa (2009), a palavra 
conhecimento é o “ato ou efeito de conhecer; 
noção adquirida pelo estudo ou experiência; 
consciência de si mesmo”. Já informação é defi-
nida como “ato ou efeito de informar-se; fatos 
conhecidos ou dados comunicados acerca de 
alguém ou algo; instrução”. Atualmente, a infor-
mação é facilmente encontrada, o conhecimen-
to não, ele é difícil de ser adquirido, pois depen-
de de um processo lento e de muita dedicação. 
O educador Paulo Freire já dizia que o conheci-
mento é algo que se constrói, que depende de 
uma ação e de um esforço pessoal. A informa-
ção é ingrediente fundamental para chegarmos 
ao conhecimento e isso não se discute. 

Assim, poderíamos concluir que, se no 
mundo de hoje temos tanta informação, 

consequentemente nosso nível de conheci-
mento seria muito maior. Mas, infelizmente, 
não é bem assim. Para transformar informa-
ção em conhecimento é preciso tempo, é 
demorado, e as pessoas têm aversão ao que 
demora.

Como professora e coordenadora de curso, 
tenho vivenciado  várias situações que demons-
tram que os jovens estão cada vez mais imedia-
tistas e não têm tido a paciência e dedicação 
necessárias para adquirir o tão almejado conhe-
cimento. Assim, gostaria de deixar uma mensa-
gem aos estudantes de hoje: para adquirir co-
nhecimento é necessário dedicação, paciência, 
disciplina e interesse. Como costumamos dizer, 
deve-se sentar e estudar com foco, curiosidade 
e concentração e, para isso, é preciso tempo. E 
por que precisamos transformar a informação 
em conhecimento? Porque o conhecimento é 
capaz de transformar o mundo e esse deve ser 
o nosso legado.

Estado de Minas
08/06/13
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Em relação às IES 
públicas, 57% eram 

faculdades, 40% 
universidades e apenas 

4% centros universitários.
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ENSINO SUPERIOR 
SEM QUALIDADE
antônio Veronezi

Professor, chanceler da Universidde Gua-
rulhos (UNG), membro da Associação Nacio-

nal dos Universitários Particulares (ANUP)
...........................

As instituições de ensino superior  (IES) 
brasileiras se constituem na condição de so-
ciedade civil com fins lucrativos. Muito ao 
contrário dos anos 1960, 1970 e 1980, quando 
eram obrigadas a se constituir sem fins lucrati-
vos e não podiam sequer distribuir resultados 
ou aplicar recursos obtidos em outros fins. 
Essas instituições eram compostas, quase que 
em sua totalidade, por professores e dirigen-
tes provenientes de escolas de segundo grau. 
As IES já nasciam com o espírito de promover 
o melhor nível de educação possível, atenden-
do apelo pela expansão do então ministro da 
Educação, Jarbas Passarinho. Professores pós-
-graduados eram raridade. Aprovar a criação 
de cursos era uma verdadeira batalha, tal o 
rigor com que os órgãos competentes exami-

eram faculdades, 40% universidades e apenas 
4% centros universitários.

Com o afrouxamento das regras e o con-
sequente (ou inconsequente) declínio da 
qualidade educacional de algumas IES, o que 
observamos é a preocupante formação de 
profissionais cada vez menos preparados para 
enfrentar os desafios do mercado de trabalho, 
que se impõe bastante exigente em virtude de 
uma internacionalização e informatização la-
tentes. Muitas faculdades e universidades an-
tigas passaram a se render a grupos de inves-
tidores nacionais e internacionais, que, com 
administradores profissionais e competentes, 
criaram os chamados conglomerados. Esses 
grupos praticam uma economia de escala, o 
que deu alento e sobrevida a quem buscava 
novas soluções, como instituições que, já an-
tigas, não tinham se profissionalizado.

Como consequência deste cenário, ocorre 
também a “fusão do desespero”. Faculdades 
menores que se instalaram no entusiasmo e 
sem planejamento, que acabaram não geran-

As IES já nasciam 
com o espírito de 

promover o melhor 
nível de educação 

possível, atendendo 
apelo pela expansão 

do então ministro 
da Educação, Jarbas 

Passarinho.

navam as condições das mantenedoras, assim como a necessidade 
social do local onde se instalariam os cursos e a estrutura física da 
instituição.

Com a legislação atual permitindo (quase obrigando) a consti-
tuição de instituições com fins lucrativos e facilitando as condições 
para implantação de faculdades, no afã de atender a demanda cada 
vez maior, surgiram escolas em locais onde não eram necessárias e 
com estruturas abaixo do ideal. 
Não todas, evidentemente, mas 
muitas. Passou-se a exigir me-
nos no processo de autorização 
para o funcionamento dessas 
entidades, o que possibilitou 
menos investimento em quali-
dade e prática de preços bas-
tante reduzidos de suas anuida-
des. Por sua vez, as instituições 
mais antigas, com suas estru-
turas já instaladas, comprome-
tidas com seus custos elevados para 
manter a qualidade não puderam (e 
não queriam) recuar, uma vez que as-
sumiram um compromisso social. vale 
ressaltar que já em 2009, das 2016 IES 
privadas então em atividades no país, 
90% eram faculdades, 6% centros uni-
versitários e somente 4% universida-
des. Em relação às IES públicas, 57% 

do o resultado almejado por seus fundadores, e outras mais antigas 
que não tiveram sucessão nem profissionalização se renderam aos 
grandes conglomerados, são vendidas ou transferidas no desespero. 
O resultado disso pode ser comprometedor ao futuro do país. é ne-

cessário que se tornem provi-
dências para controlar e ajustar 
esses movimentos tão arrisca-
dos. é muito provável que este-
jamos diplomando muito mais 
gente do que no passado, mas 
formando muito menos. 

Que haja lucro na ativida-
de educacional, nada de erra-
do. Mas que não se deixe em 

segundo plano a qualidade do ensino 
ministrado aos jovens, que, iludidos 
por propagandas maravilhosas ou bai-
xíssimos preços dos serviços, acreditam 
em instituições que nada vão fornecer a 
eles na conclusão do curso, além de um 
diploma sem muito valor para um mer-
cado que, apesar do aumento no núme-
ro de profissionais nos últimos tempos, 
vive um período de escassez de mão de 
obra realmente preparada.

(Estado de Minas 07/08/13)

é muito provável que 
estejamos diplomando 

muito mais gente do 
que no passado, mas 

formando muito menos. 
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OS IMPASSES E AS PERSPECTIVAS DA EXPANSÃO 
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA

ni, de emprésti mos pelo Fies e a expan-
são de vagas e cursos superiores, sem 
qualquer avaliação in loco das condições 
de ensino dos cursos e das insti tuições 
ati ngidas;

 a baixa qualidade do ensino ministrado 
na educação básica, nas redes públicas, 
formando estudantes com sérias defi ci-
ências de aprendizagem para acesso e 
progressão no ensino superior.

As perspecti vas de expansão da educa-
ção superior brasileira, nesta década, estão, 
portanto, atreladas,  em parte,  à eliminação 
ou à superação desses impasses. Não serão  
favoráveis, caso permaneçam todos ou a 
maioria desses impasses. Não serão favorá-
veis, caso permaneçam todos ou a maioria 
desses impasses. A meta de elevar a taxa 
bruta de matrícula na educação superior 
para 50% e a taxa líquida para 33% da popu-
lação de 18 a 24 anos, ao fi nal desta década, 
jamais será alcançada, permanecendo esses 
impasses.

é conveniente registrar, todavia, que a 
educação não é – e nem nunca foi – priori-
dade governamental, na práti ca. De nenhu-
ma governo, seja federal, estadual ou muni-
cipal. Mais recursos fi nanceiros para a 
educação sempre serão bem-vindos, mas 
ressalta aos olhos de quem atua nessa área 
há décadas a falta de políti cas governamen-
tais adequadas e consistentes, com a aloca-
ção de recursos orçamentários sem planeja-
mento, e a gestão fragmentada, inefi caz e 
inefi ciente. Em todos os níveis governamen-
tais. Em todos os sistemas de ensino. As ex-
ceções confi rmam a regra.

As perspecti vas de expansão da educa-
ção superior brasileira poderão ser reverti -
das, positi vamente, com a adoção de políti -
cas, ações e medidas efeti vas, de natureza 
gerencial de recursos e insti tuições.

Os impasses para a expansão da educa-
ção superior são múlti plos, amplos e com-
plexos. Jamais serão superados ou contor-
nados com ações isoladas, pontuais, sem 
qualquer planejamento estratégico consis-
tente. Não há solução mágica para esse pro-
blema. A solução efeti va e efi caz somente 
pode surgir mediante o comprometi mento 
da classe políti ca, dos parlamentares e dos 
governantes, sem qualquer discriminação 
políti ca ou ideológica. Um compromisso na-
cional, assumido por todos. Assumido e efe-
ti vamente executado, com prestações de 
contas periódicas e transparentes. O Con-
gresso Nacional não pode fi car omisso. Deve 
ser peça fundamental e esta Comissão pode 
ser um dos atores ati vos nesse processo.

50% e a taxa líquida para 33% da população de 
18 a 24 anos, ao fi nal desta década. Elevar de 
14 para 33%, meta ambiciosa.

Há impasses, todavia, para que essa expan-
são aconteça nos percentuais e nos prazos fi xa-
dos. Sem qualquer ordem de prioridades, po-
demos identi fi car os seguintes pontos que 
impedem ou difi cultam o alcance dessa meta:
 o baixo nível de emprego e de renda da 

grande maioria das famílias dos aspirantes 
ao acesso à educação superior, especial-
mente, nas regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste;

 a incapacidade econômico-fi nanceira dos 
governos em ampliarem vagas ou expandi-
rem insti tuições de educação superior pú-
blicas em níveis compatí veis com a deman-
da da população de baixa renda, que não 
tem condições de suportar o pagamento 
das mensalidades escolares nas IES parti cu-
lares, em especial, nas regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste;

 o baixo limite (três salários mínimos) para a 
obtenção de bolsas integrais de estudos por 
conta do Programa Universidade para Todos 
(Prouni) e as exigências do Ministério da 
Educação em relação a questões extraedu-
cacionais, como o CND;

 os limites da renda familiar para a conces-
são de emprésti mo pelo Fundo de Financia-
mento Estudanti l (FIES), além da burocracia 
estatal que gerencia esse processo;

 a incipiente oferta de fi nanciamento aos es-
tudantes da educação superior pelas agên-
cias privadas, agravada com a excessiva taxa 
de juros, comandada pelo Banco Central;

 o descompasso entre a expansão da educa-
ção superior e a formação pós-graduada dos 
professores, em níveis de mestrado e dou-
torado;

 os insufi cientes índices de matrícula e de ex-
pansão dos programas de mestrado e dou-
torado, atrelados a um processo avaliati vo 
extremamente burocráti co, conduzido pela 
Capes/MEC;

 o descumprimento, pelo Ministério da Edu-
cação, dos Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior, criando indicadores de 
qualidade marginais à lei do Sinaes que in-
viabilizam a concessão de Bolsas pelo Prou-

Paulo a. gomes Cardim

A educação superior no Brasil tem 
uma curta história, ao contrário 
de outras nações das Américas. é 

implantada no início do século 19, com os 
cursos de graduação em direito e medicina, 
em insti tuições públicas isoladas. A univer-
sidade surge apenas em meados da primei-
ra metade do século 20, em São Paulo e no 
Rio de Janeiro, manti das pelo Poder Público.

A iniciati va privada surge ti midamente, 
como faculdade, nesse mesmo período,  
fortalecendo-se com a Reforma Universitá-
ria de 68 e consolidando-se com a Consti tui-
ção de 88, com o disposto no art. 209: “O 
ensino é livre à iniciati va privada, atendidas 
as seguintes condições: I – cumprimento 
das normas gerais da educação nacional; II 
- autorização e avaliação de qualidade pelo 
Poder Público”.

Segundo o Censo da Educação Supe-
rior/2011, a educação superior brasileira é 
ofertada por 2.365 insti tuições, sendo 2.081 
manti das pela livre iniciati va (88%) e 284 
pelo poder público (12%).

Das 2.365 IES, 84,7% são faculdades, 
8,0% são universidades, 7,3% são centros 
universitários e congêneres (insti tutos fede-
rais de educação, ciência e tecnologia – IFs e 
centros federais de educação tecnologia – 
Cefets). Das 2.365, 1.707 (72%) IES ofertam 
menos de dez cursos cada uma; destas, 733 
(42,9%) ofertam somente um ou dois cur-
sos. Até mil alunos é a comunidade de estu-
dantes de cada uma das 1.393 insti tuições, 
sendo 1.283 privadas.

Essas insti tuições ofertam 30.420 cursos 
de graduação presenciais e a distância, dos 
quais 20.587 (68%) são ministrados por IES 
privadas. A matrícula total é de 6.739.689 
alunos, sendo 1.773.315 (26%) matricula-
dos na rede pública e 4.966.374 (74%) nas 
insti tuições da livre iniciati va.

Esse cenário registra uma parti cipação 
altamente signifi cati va da livre iniciati va, na 
oferta da educação superior em nosso País, 
respondendo por cerca de 74% das 
matrículas e por quase 90% das insti tuições 
credenciadas e em regular funcionamento 
– faculdades, centros universitários e 
universidades.

Do total de 6.739.689 matriculados, cer-
ca de 13% são de alunos na faixa etária cor-
respondente a esse nível de ensino – dos 18 
aos 24 anos de idade -, uma das mais baixas 
do planeta.

A Meta 12 do Plano Nacional de Educa-
ção-2011/2020 pretende elevar a taxa bruta 
de matrícula na educação superior para 


