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Vencer a
estagnação
Se o ensino superior privado tiver este ano um

crescimento de 5%, será muito. Precisamos de novas
técnicas de gestão empresarial

ue ela está doente, não há dú-
vida. Os remédios é que são
compl icados , mui tos deles
não disponíveis na praça.

Estamos nos referindo ao atual estágio da
educação brasileira, com 60 milhões de
alunos, analisado profundamente no 7°
Fórum Nacional do Ensino Superior Parti-
cular Brasileiro (Fnesp), promovido pelo
Sindicato das Entidades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (Semesp).

Foram 17 pronunciamentos, envolven-
do especialistas do
MEC, reitores e di-
retores de escolas
superiores privadas,
e, no final, um dis-
curso muito aplau-
dido feito pelo mi-
nistro do STF, pro-
fessor Carlos Ayres
de Brito. Ele deu
novo ânimo ao se-
tor, em palavras
poéticas, mostrando
que, com muita bra-
vura, será possível
encontrar as solu-
ções adequadas.
"Usem a coragem,
pois é uma palavra

oriunda do francês e que tem o prefixo lati-
no cor-, coração. Com bons sentimentos ire-
mos ultrapassar a crise."

Mas até chegar lá existe uma longa cami-
nhada. E muitos desencontros assinalados,
como a ingerência exagerada dos meios ofi-
ciais. Depois da LDB (Lei n° 9.394/96), fo-
ram assinados 1.531 atos reguladores do
ensino superior, entre os quais 535 portarias
e 368 resoluções. A vida de cada um desses
documentos costuma ser brevíssima, até por-
que muitos deles chegam a agredir disposi-
tivos legais de mais alta hierarquia. A pala-

vra bagunça não
diz tudo.

O ensino supe-
rior privado sofre
um nítido processo
de estagnação. Se
houver este ano
um crescimento
de 5%, será mui-
to. Como não há
contingente de alu-
nos do ensino mé-
dio com capacida-
de financeira pa-
ra enfrentar a men-
salidade média de
R$ 425, a crise es-
tá colocada. O
MEC deve abran-
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dar os seus atos regulatórios, assim como
o setor, em regime de comunhão de esfor-
ços, precisa encontrar meios financeiros
de saldar suas enormes dívidas, sobretudo
com o INSS. Por que não se pensar num
sistema de troca de dívidas por bolsas de
estudo, ampliando as oportunidades ofe-
recidas pelo ProUni, hoje limitadas a cer-
ca de 250 mil alunos? Estima-se que pode-
riam ser atendidos l milhão e 500 mil jo-
vens entre 18 e 24 anos de idade, se algo
fosse feito nesse sentido.

Outro aspecto ainda não explorado re-
fere-se às virtualidades dos fundos de pen-
são, hoje detentores de 13% do nosso Pro-
duto Interno Bruto. Como são entidades
de direito privado, que operam com in-
vestimentos a longo prazo, poderiam ser

Aliás, questionou-se muito o dispositi-
vo constitucional da indissociabilidade en-
sino-pesquisa-extensão. É preciso existir
uma compreensão mais ampla de cada uma
dessas vertentes, como é o caso de enten-
der a extensão como algo ligado ao traba-
lho de pesquisa. Uma é variável dependen-
te da outra.

Defendeu-se , nos pontos luminosos
que pudemos levantar (cerca de 250, nos
três dias do Fórum), uma aplicação mais
adequada de metodologia do ensino a
distância. Grandes países do mundo de-
senvolvido estão fazendo a mescla do
presencial com o ensino a distância, com
grande proveito. O Brasil já tem em ope-
ração cursos que abrigam 380 mil estu-
dantes na modalidade, o que é um bom

Por que não se pensar num sistema de troca de dívidas por bolsas
de estudo, ampliando as oportunidades oferecidas pelo ProUni?

criadas condições para que os seus pró-
prios participantes (hoje, mais de 2 mi-
lhões) tenham o direito de matricular os
seus dependentes, com um sistema factí-
vel e inteligente de financiamento junto
às entidades privadas de educação.

Para alguns dirigentes, não existe so-
mente uma crise. O caso é mais sério e
poderia ser configurado como "apocalipse
pedagógico" ou algo parecido com "à bei-
ra do abismo". Não foi a idéia predominan-
te. O certo é que a estagnação está previs-
ta para durar até 2010, tornando irreal a
meta do curioso Plano Nacional de Educa-
ção, que prevê para aquele ano algo em
torno de 8 milhões de estudantes no nível
superior. Do jeito que as coisas estão, não
chegaremos sequer a 7 milhões.

O quadro é trágico pelo seguinte moti-
vo: as classes A e B estão na escola; as classes
C e D somente podem pagar mensalidades
de, no máximo, R$ 180, o que torna impra-
ticável a oferta de bom ensino. Os professo-
res teriam aviltados ainda mais os seus salá-
rios. Onde ficaria a qualidade do ensino? E
a tão decantada pesquisa?

sintoma, a ser estimulado pelas autorida-
des, como os membros do Conselho Na-
cional de Educação. A Inglaterra funcio-
na assim desde 1972. Os EUA agora se en-
tusiasmam pela idéia.

Qual o melhor caminho? - perguntaram
os participantes do 7° Fórum. A resposta é
complexa. As vagas cresceram mais do que
a demanda. Hoje, temos 4 milhões de estu-
dantes do nível superior. Desse total, so-
mente cerca de 650 mil estão freqüentan-
do gratuitamente as escolas oficiais. Cada
aluno custa aos cofres públicos cerca de
R$ 11 mil (o custo médio anual de um es-
tudante da educação básica é R$ 2 mil). É
preciso contrabalançar esses dados, sabido
que a maior prioridade nacional situa-se
nos primeiros graus de ensino, em que es-
tudam 46 milhões de pessoas. Precisamos
urgentemente de novas técnicas de gestão
empresarial. Essa é a verdade.

Hermes Figueiredo, presidente do Semesp, contou
neste artigo com a colaboração do prof. Dr. Arnaldo

Niskier, membro da Academia Brasileira de Letras

''A estagnação
deve durar até
2010. tornando
irreal a meta de se
ter, naquele ano,
algo em torno de
8 milhões de
estudantes no
nível superior''
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