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A expansão do ensino superior sem regras, sem planejamento nacional, regional e local e sem a 
vocação especifica das instituições não terá sucesso  
 
Acabo de visitar a Universidade Fernando Pessoa, no Porto, em Portugal, e, no avião, começo a ler 
a revista de bordo da Portugalia Airlines. No editorial, deparo-me com uma expressão que serve 
de análise da atual conjuntura: “O começo de um novo ano deve ser mais que uma simples data 
de calendário, sobretudo num período economicamente conturbado para o mundo ocidental onde 
estamos inseridos. Na aviação comercial estou certo, com muitos outros, é hora de repensar o 
que sempre se fez, ensaiar novos passos e tentar novas soluções de forma a encontrar equilíbrios 
fundamentais para o desenvolvimento da atividade”.  
 
Uno esta preocupação com a que Bah Galvão, publicitário que trabalhou há 20 anos conosco, 
sempre dizia: “Nada mais igual do que as empresas aéreas, bancos e instituições de ensino. 
Nenhuma se diferencia”. Se isso era verdade na época, o tempo veio mostrar que, devido à 
incrível concorrência que se instalou em todos os setores de atividades, as coisas mudaram. Hoje, 
à sua maneira, cada instituição ou empresa desenvolve formas diferenciadas de marketing para 
sobreviver.  
 
Ora são os tapetes vermelhos da TAM, ora a informatização dos bancos ou a poliformia visual dos 
campi das escolas superiores. Mas só isso não bastou, tendo ocorrido paralelamente uma enorme 
concentração dos grandes bancos e a união das empresas aéreas, mostrando que os tempos são 
absolutamente outros. Só o tempo mostrará o que vai acontecer com as escolas.  
 
A concorrência, sem dúvida alguma, é um importante fator de aprimoramento, uma que cada um, 
desejando prestar melhores serviços, procura ir ao encontro dos interesses de seus clientes, 
fortalecendo a qualidade da oferta. As economias de escala que resultam de mudanças ditadas 
para enfrentamento da concorrência levam à redução de custos e de preços.  
 
Se isso é verdadeiro no plano teórico, na prática, quando estratégias concorrenciais forçam a 
baixa de preços, o resultado pode ser fatal. É o que mostram dezenas de exemplos de negócios 
que simplesmente se tornam inviáveis.  
 
Busco na atividade turística um outro exemplo. É o que está acontecendo com a hotelaria 
paulista. Há 20 anos, havia falta de leitos na capital. Grande hotel, só o Hilton. Dentro desta 
perspectiva, começaram a se instalar grandes cadeias, como o Sheraton, o Grupo Acor, o Meliá, e 
tantas outras. O desenvolvimento maior foi com os apart-hotéis, que foram construídos em todos 
os recantos. Era negócio capaz de propiciar renda adicional aos investidores, mas o setor acabou 
crescendo com tal intensidade que, hoje, sobram leitos e os hotéis estão longe de alcançar a 
capacidade instalada no setor.  
 
Toda esta introdução serve para uma comparação com o setor educacional em que, há cinco anos, 
havia aparente equilíbrio entre oferta de cursos e demanda de alunos. Na área de humanas, 
cobrava-se uma anuidade de cerca de US$ 4 mil. Hoje, com o andamento desordenado da oferta, 
há escolas cobrando mensalidades que não chegam a R$ 150,00, o que aponta para um possível e 
iminente desequilíbrio total do setor.  
 
Essa situação toca na ferida: num sistema de ensino superior dominado pela presença da 
iniciativa privada, como responder aos desafios de atender à demanda e garantir os recursos 
necessários para fazê-lo dentro do princípio constitucional de garantia de padrão de qualidade? 
Deixar aberto e livre o “mercado”? Seguir com mecanismos de controle ou criar mecanismos de 
regulação ou auto-regulação desse mesmo “mercado”?  
 



O que se pretende fazer aqui é uma reflexão séria, sensata e desapaixonada sobre a expansão do 
ensino superior brasileiro, notadamente o que aconteceu com o sistema particular, tomando como 
referenciais, primeiro, que ele só tem condições de sobreviver dentro da lógica própria dos 
empreendedores privados, e, segundo, que essa lógica só pode prevalecer dentro de um quadro 
demarcado pelo que é a função social de uma instituição de ensino.  
 
Vivemos numa sociedade do conhecimento, baseada nas aplicações das conquistas da segunda 
revolução industrial, em que a informação assume papel dominante e as tecnologias de 
informação e comunicação são os responsáveis pelo desenvolvimento sustentável e da 
competitividade das nações; em que o conhecimento permeia reformas de natureza social e 
econômica, orientadas para a promoção da cultura, da tecnologia da produtividade e da inovação.  
 
Nessa perspectiva, o ensino superior deve desempenhar um papel de relevo no desafio da 
construção e do desenvolvimento dessa nova sociedade e da nova cultura dentro da qual ela se 
move, passo a passo com a evolução da ciência, da criação tecnológica e da inovação. O avanço 
necessário está na meta estabelecida no Plano Nacional de Educação, de garantia de acesso ao 
ensino superior para 30% dos jovens na faixa etária de 18 aos 24 anos, a ser alcançada em 2010.  
 
O alcance da meta corresponde, portanto, a razões de Estado, não se tratando tão somente de 
visões próprias à demanda, que tende a crescer, ou à abertura de espaço para novos 
investimentos em educação, articulados apenas aos interesses econômicos de empreendedores 
privados. Por razões derivadas da própria explosão de grandes contingentes de alunos que estão 
atingindo a idade universitária, a expansão da oferta de ensino superior crescerá natural e 
espontaneamente, baseada mais na sensibilidade e no feeling dos empreendedores educacionais – 
que nas variadas regiões do Brasil criaram investimentos universitários – do que por qualquer 
planejamento educacional.  
 
Apesar dessa tendência de crescimento não planejado, o que sem dúvida é um elemento 
alentador para que o Brasil atinja um percentual expressivo dos jovens na faixa dos 18 aos 24 
anos, os avanços em direção à garantia de padrão de qualidade podem ser um total fracasso, se 
não forem repensados.  
 
O próprio Plano Nacional de Educação reconhece isto e vai de encontro à meta de crescimento da 
oferta. Neste sentido, a proliferação de novas instituições de ensino superior precisa ser precedida 
de ampla análise das suas condições econômicas e financeiras, dos seus projetos institucional e 
pedagógico e dos determinantes das demandas por ingresso e por profissionais formados, da 
mesma forma que a expansão das instituições atuais precisa passar pelo crivo de avaliações 
continuadas, abrangentes e capazes de mostrar a verdadeira cara de cada uma.  
 
Há de se cuidar para que a oferta de cursos superiores não possa ser vista da mesma maneira 
que uma indústria de cervejas – mesmo essa ela passa pelo crivo do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), quando a concorrência extrapola determinados limites.  
 
O que está havendo, principalmente nos grandes centros urbanos deste país, é uma luta que está 
prestes a ultrapassar as fronteiras de uma concorrência sadia entre instituições. O contingente de 
alunos oriundos das classes A e B chegou ao limite. Se não houver financiamento para aqueles 
que pertencem a famílias das classes C e D, a estratégia predatória de baixar preços poderá 
inviabilizar, inevitavelmente, o próprio sistema, fazendo com que o exemplo da realidade hoteleira 
paulista descrito no inicio deste artigo aconteça no ensino superior nas grandes cidades.  
 
Portanto, a expansão do ensino superior feita sem regras e sem planejamento nacional, regional e 
local e sem a definição clara da vocação especifica das instituições poderá não ter sucesso. 
Qualquer crescimento deverá estar atrelado a planos de investimento na formação de pessoal 
docente e principalmente na avaliação da qualidade dos cursos oferecidos. O que mostra que, 
apesar de todas as criticas, o Exame Nacional de Cursos deve prosseguir, com os ajustes 



necessários para uma melhor avaliação, complementado, inclusive, por um sistema de 
acreditação das instituições e de cursos feitos pela própria sociedade, e não só pelos órgãos 
públicos. Par i passu com este elemento de aferição pública, que mostraria de forma transparente 
e rigorosa a qualidade dos cursos, ele poderia funcionar também como um organismo de equilíbrio 
nas relações concorrenciais entre instituições.  
 
A ação predatória, como mostra a realidade de algumas regiões, fere qualquer principio de bom 
senso. Em ensino superior, as economias de escala não podem ficar aquém da condição de 
sustentabilidade do processo de ensino e não há a menor possibilidade de manutenção de cursos 
com anuidades médias de menos de mil dólares, quando no mundo todo este valor é no mínimo 
quatro vezes maior. E o pior de tudo isto é que os tentáculos desta estratégia já se espalham pelo 
Brasil, o que mostra que uma desestabilização poderá acontecer no setor.  
 
Repetindo: ano novo, governo novo, mundo economicamente conturbado e o país recebendo 
todos os reflexos desta instabilidade global. Tudo obriga-nos a repensar como as coisas estão 
sendo feitas, de maneira a promover as correções de processo, encontrar soluções e equilíbrios 
fundamentais para o desenvolvimento da atividade. Caso contrário, um setor que até agora tem 
se mostrado pujante, inexoravelmente se deteriorá. Será ruim para o país, porque mais de 70% 
do ensino superior é dependente da iniciativa particular. Não será com anuidades inferiores a mil 
dólares anuais que darão sustentabilidade ou que garantirão qualquer padrão de qualidade.  
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