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Ensino
enfrenta sua maior
prova em dez anos
Depois da forte expansão na última década que lhe garantiu R$ 36 bilhões ao ano, o setor privado
prepara-se para a consolidação e busca adequar suas operações à baixa renda per capita nacional
DANIELE DO NASCIMENTO MADUREIRA

A bilionária Apollo Interna-
tional, dona da Universidade
Phoenix, nos Estados Unidos,
está em busca de uma rede de
ensino brasileira para aquisição.
De preferência, de nível supe-
rior, segmento da educação que
fatura R$ 15 bilhões ao ano no
País e despertou a atenção da
empresa para o setor. Prestes
a encerrar a parceria de cinco
anos letivos com o grupo minei-
ro Pitágoras — assunto sobre o
qual nenhuma das partes deseja
falar por enquanto —, a Apollo
não quer abrir mão do mercado
verde-amarelo. Sua estratégia,
baseada na economia de escala,
consiste na oferta de cursos com
mensalidades módicas, que no
Brasil girariam em torno de R$
250.0 Pitágoras, empenhado em
atender alunos de maior poder
aquisitivo (que desembolsam,
no mínimo, R$ 450 por mês),
não concorda com a idéia e deve
seguir vôo-solo ou ao lado de
parceiros que estejam na mesma
sintonia.

O exemplo do Pitágoras com
a Apollo ilustra bem o atual
momento do ensino privado na-
cional, mercado que movimenta
cerca de R$ 36 bilhões por ano e
atende 10 milhões de alunos. Os
estrangeiros apostam na deman-
da latente do País para expandir
seus negócios, com a disposição
de adquirir instituições do ramo.

Além da Apollo, outros dois
grupos analisam possibilidades
— um deles seria o Devry, que,

especula-se, estaria negociando
a compra de uma instituição bra-
sileira por meio da Paulo Renato
Souza Consultores, comandada
pelo ex-ministro da Educação
do governo Fernando Henrique
Cardoso.

Enquanto isso, os grupos na-
cionais de maior tradição, como
o Pitágoras, querem garantir
sua própria fatia de mercado,
que vai da educação infantil à
pós-graduação, incluindo o sis-
tema integrado de ensino, com
a venda de serviços e apostilas a
outras escolas das redes pública
e privada. Aliado a isso, há uma
clara tendência de consolidação
no setor, depois da expansão
acelerada vivida a partir de
1996 com a flexibilização das
regras para abertura de cursos e
instituições e a regulamentação,
em 1999, da lei que permitiu
a existência de entidades com
fins lucrativos (até então, todo
o lucro deveria, em tese, ser re-
vertido para o ensino). A mesma
lei abriu as portas do setor ao
capital estrangeiro.

DUAS VAGAS POR ALUNO
Dividido entre ensino básico

(infantil, fundamental e médio)
e superior (graduação e pós),
a área de educação tem neste

Ryon Braga: "Meio milhão de estudantes não chegam ao ensino superior por falta de renda"

último o seu principal foco de
atenção. É nele que se concen-
tra a receita mais alta (42% do
faturamento total) e os maiores
investimentos, uma vez que o
segmento permite às instituições

privadas uma margem de lucro
operacional de até 30%, quando
o ensino básico garante, era
média, margem de 4%. Prova
do potencial desse mercado está
na recente aquisição de 51% da

Anhembi Morumbi pela norte-
americana Laureate por US$ 69
milhões, valor que supera em
30% o seu faturamento anual
- considerando que esse tipo

de negociação tem como base
o equivalente a 80% da receita
anual da instituição.

O problema é que a aposta
em massa no ensino superior

- procurando atender uma
demanda que saltou 159% entre
1997 e 2004, período em que 5,8
milhões de alunos se matricu-
laram em cursos de graduação
- também é responsável pela

superoferta de vagas que se ins-
talou no segmento. Hoje, existe
uma capacidade ociosa de 50%
nas faculdades particulares. Ou
seja, para cada aluno, há duas
vagas disponíveis.

"Há um excedente de mais
de l milhão de vagas no ensino
superior privado, o que causa
uma diluição brutal da deman-
da", diz o professor Ryon Braga,
fundador da Hoper Educacional,
uma das principais consultorias
do País no setor e que atua na
área de marketing educacio-
nal e planejamento estratégico
para instituições de ensino.
Braga destaca que, das 2 mil
instituições de ensino superior
(IES) particulares existentes
hoje no Brasil, metade surgiu
nos últimos seis anos. O avanço
é visível a partir do ranking das
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dez maiores IES por número de
alunos: atualmente, apenas três
universidades estaduais inte-
gram a seleção; em 1991, eram
seis públicas entre as maiores.

Segundo Braga, se entre
1997 e 2003 a média anual de
crescimento de matrículas nas
IES privadas foi de 17%, em
2004 já pôde ser observada uma
sensível redução na demanda,
que ficou praticamente estável
em relação ao ano anterior, com
ligeiro aumento de 2%. Daí o
impulso para o movimento de
concentração no ensino superior
se tornar ainda maior.

ENXUGAMENTO
A diluição a que se refere o

consultor da Hoper tende a se
tornar ainda maior com a criação
de dez universidades federais e a
consolidação de outros 42 cam-
pi universitários pelo governo
federal, dentro do projeto de

Fonte: Inep/MEC

interiorização do ensino superior
que prevê investimentos de R$
592 milhões em 68 cidades. O
ministro da Educação, Fernando
Haddad, vê com bons olhos o
crescimento do ensino superior
privado, mas afirma que os inves-
timentos públicos na expansão

da graduação não podem faltar.
Para ter uma idéia, enquanto
o número acumulado de estu-
dantes que ingressaram nas IES
.privadas foi de 5,8 milhões entre
1997 e 2004, no mesmo período
os calouros nas instituições pú-
blicas somaram 1,9 milhão.

Fora isso, em 2005 a taxa de
crescimento do ensino médio
foi negativa, com queda de 1,5%
no total de alunos matriculados
- o que significa, conseqüen-

temente, menos demanda para
as universidades. "Tivemos um
período de forte incremento do
número de matrículas no ensino
médio, por conta da universali-
zação da educação fundamental
ocorrida no governo FHC, mas
depois disso entramos em desa-
celeração", declara Braga, que
prevê um aumento de 0,4%, em
média, para o ensino médio entre
2005 e 2010.0 movimento é mo-

tivado, em parte, pela redução
de 4,5% no total da população
de 15 a 17 anos entre 2005 e
2010, segundo estimativas do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE)."Teremos
uma eliminação progressiva de
algumas instituições mal posi-
cionadas, o que deve resultar no
fechamento de pelo menos 400
IES no Brasil", complementa.

Apesar do cenário pouco
promissor, a Hoper projeta um
crescimento de cinco pontos
percentuais na taxa de trans-
ferência do ensino médio para
o ensino superior — dos atuais
55% para 60% até 2010 — mo-
tivada principalmente pela de-
manda de alunos oriunda do
Programa Universidade para
Todos (ProUni) e da populari-
zação dos cursos superiores de
curta duração (tecnológicos),
que pesam menos no bolso dos
alunos. Isso porque no Brasil
há uma significativa deman-
da latente por educação, mas
falta renda. Para atender esse
público, universidades particu-
lares no Rio chegaram a reali-
zar recentemente promoções
temporárias com mensalidades
a R$ 99. Nessa disputa, vale
usar estratégias para diminuir o



custo fixo, especialmente com
instalações, como faz a Estácio
de Sá, que aluga espaços dentro
de shopping centers no capital
fluminense.

A DISTÂNCIA
Nas famílias com renda supe-

rior a cinco salários mínimos, o
percentual de jovens entre 18 e
24 anos que cursam o ensino su-
perior está acima dos 50%, índi-
ce semelhante ao observado em
países desenvolvidos. Já no gru-
po das famílias com renda infe-
rior a três salários, a quantidade
de jovens que fazem faculdade
mal chega a 12%. No entanto, é
justamente nessa faixa de renda
que se concentra quase 90% da
população brasileira. "Ainda há
muita gente com interesse em
adquirir serviços educacionais,
mas grande parte dessas pessoas
não tem condições de pagar pelo
serviço", comenta Braga. Por
isso, diz ele, não faz sentido as
IES insistirem na expansão de
cursos com mensalidades acima
de R$ 450, mesmo porque essa
estratégia pode custar caro: a
inadimplência no setor está na
faixa de 6% (na rematrícula),
causando prejuízos de R$ 650
milhões ao ano.

Pesquisas da Hoper Educa-
cional indicam a existência de
500 mil estudantes no País que
não chegam ao ensino superior
por falta de renda (atualmente,
o ProUni atende cerca de 100 mil
alunos). Esse meio milhão teria
condições, no entanto, de arcar
com uma mensalidade entre R$
80 e R$ 160. "Esse público será
absorvido pelo ensino a distância
(EAD), mas não na totalidade,
porque ainda há muita resistên-
cia ao modelo não presencial",
revela Braga, que vê no EAD
um dos ramos de maior poten-
cial para a educação em todo o
mundo, assim como os cursos
tecnológicos de nível superior,
que têm duração de dois a três
anos.

O know-how conquistado em
EAD pela Anhembi Morumbi,
por sinal, foi um dos diferenciais
que mais impressionaram o
novo controlador. "Nosso portal
de EAD, com 4 mil disciplinas
online, servirá como benchmark
para toda a Rede Laureate em
mais de 15 países", aponta Ânge-
la Freitas, diretora executiva da
Anhembi Morumbi, ressaltando
que todo o conteúdo é desenvol-
vido por uma equipe própria de
professores. Com 22 mil alunos,
mensalidade média de R$ 750 e
especialização nas áreas de gas-
tronomia e hotelaria, a institui-
ção já começou a estampar sua
sociedade com o grupo estran-
geiro nas peças publicitárias. A
meta é saltar para 60 mil alunos
dentro de cinco anos.

Objetivo investe mais
do que Kaiser em mídia
Instituições de ensino tendem a redirecionar o foco da comunicação para
o marketing de relacionamento a fim de reter clientes, diz consultor

Para um setor que fatura
quase R$ 33 bilhões ao ano, a
educação apresenta investi-
mentos pouco expressivos em
mídia: R$ 110 milhões é o valor
aplicado, em conjunto, pelas
12 instituições de ensino que
integraram o ranking dos 300
maiores anunciantes do País
em 2004, segundo a publicação
Agências & Anunciantes,
de Meio & Mensagem. Ain-
da assim, quatro empresas de
educação estão entre as dez
maiores da área de Serviços
ao Consumidor, conforme o
levantamento de A&A: Unip
Objetivo, UniFMU, Universida-
de 9 de Julho e Universidade
Estácio de Sá.

Mais uma vez, o ensino supe-
rior privado comanda os inves-
timentos, com destaque para o
Grupo Objetivo, que tem três
inserções no ranking dos 300
maiores anunciantes, com Unip
(572 lugar), Objetivo (155a) e
Sociedade Unificada Paulista
de Ensino Superior (Supero,
mantenedora da Unip, na 185a

posição). Somados, esses apor-
tes chegam a R$ 42,9 milhões,
o que renderia ao grupo a 36a

colocação, à frente da cervejaria
Kaiser e logo abaixo da multina-
cional Procter & Gamble, dona
de marcas como Ariel, Wella,
Pampers e Pastilhas Vick.

Nenhuma instituição está
disposta a revelar detalhes
de seus investimentos em co-
municação, muito menos seu
faturamento. Neste último caso,
segundo especialistas, o receio
é justificado: nem todas as ins-
tituições regularizaram sua situ-
ação perante o Fisco depois da
lei que permitiu a existência de
empresas com fins lucrativos na
área de ensino. "A maioria delas
trabalhava com caixa 2 e ainda
precisa adequar sua contabili-
dade para fazer a transição", diz
um executivo do setor.

FRASES SEM SENTIDO
Já em relação aos recursos

aplicados em comunicação, as
instituições deveriam discutir
formas mais eficientes de atingir
o público-alvo, na opinião do

consultor Ryon Braga, da Hoper
Educacional. "A propaganda
é um excelente elemento de
visibilidade para as instituições
de ensino superior (IES}, mas
não é o canal mais adequado
para comunicar o valor agrega-
do presente nos diferenciais da
instituição e jamais deveria ser
utilizada de forma isolada, sem
estar devidamente integrada
ao outras ferramentas de mar-
keting", afirma Braga. "Não há
como atrair clientes dizendo
coisas do tipo: 'Excelência na
arte de ensinar'; 'Tradição e qua-
lidade na educação'; 'A escolha
certa para o seu futuro'... Essas
frases não acrescentam nada
nem comunicam os verdadeiros
diferenciais da instituição."

Para o consultor, a estag-
nação da taxa de crescimento
da demanda alterará o foco das
ações de marketing a partir da
diminuição da ênfase à captação
de novos alunos para priorizar o
fortalecimento dos vínculos com
os atuais clientes, com quem de-
vem passar a ser desenvolvidas
mais ações de marketing de
relacionamento.

As agências de algumas

das principais instituições de
ensino, por sua vez, garantem
estar fazendo a lição de casa.
"O endomarketing é uma das
nossas prioridades no trabalho
de comunicação da Anhembi
Morumbi", conta Jane de Frei-
tas, diretora de atendimento da
Lê Pera. Entre as ações, estão
eventos ligados a moda e beleza,
desfiles e shows, além de instru-
mentos de comunicação interna,
como revista, jornal e website.
"Já em dezembro começamos a
destacar na campanha do novo
ano letivo todas as vantagens
que seriam oferecidas a partir
da associação com a Laureate",
revela Jane, ressaltando que a
possibilidade de continuar os
estudos no exterior, em uma das
unidades da rede estrangeira,
tornou-se o principal diferencial
oferecido pela instituição.

FIM DOS CARAS-PINTADAS?
Já a JWT, que atende o pa-

ranaense Positivo, afirma dividir
o seu trabalho nas duas frentes:
captação de novos alunos e
manutenção dos atuais. Neste
último caso, o foco está justa-
mente na migração dos alunos

do ensino médio para o Centro
Universitário Positivo (Uni-
cenP), que oferece 26 cursos
de graduação em Curitiba, além
de programas de pós-graduação
e extensão.

Para as IES privadas, que já
substituíram o vestibular pelo
processo seletivo com base em
seus próprios critérios, a estra-
tégia de apostar em ações de
marketing de relacionamento
faz todo o sentido. Tendo em
vista a elevada taxa de ociosi-
dade no ensino superior (50%
das vagas), as IES não têm o
que selecionar e, na verda-
de, usam o processo seletivo
apenas para cumprir uma for-
malidade perante o Ministério
da Educação. O próprio MEC,
por sua vez, já manifestou a
intenção de substituir gradu-
almente o vestibular pela nota
do Exame Nacional de Ensino
Médio (Enem).

É sinal de que as tradicionais
imagens de rostos pintados com
a expressão de alívio e vitória,
depois de se dedicar durante
meses ou anos a uma maratona
intensiva de estudos, podem
estar com os dias contados.
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Do prezinho à pós-graduação
Nenhuma escola particular de ensino

básico com mais de 12 anos de atividade
tem boas recordações da implantação
do Plano Real. Até o início dos anos 90,
as instituições privadas com atuação
nos ensinos fundamental (antiga 1a à 8a

séries) e médio (período que ia do l2 ao
3a anos do colegial) ganhavam dinheiro
justamente com a inflação: aplicavam
no mercado financeiro os recursos pro-
venientes das mensalidades para obter
lucro a curto prazo, e dessa operação
dependia boa parte do seu orçamento
anual.

Com a estabilização da economia a
partir de 1994, muitas não se ajustaram
à nova realidade e o segmento enfren-
tou uma crise profunda, caracterizada
pela quebradeira geral. Como em uma
seleção natural, sobreviveram as com
menos vulnerabilidade financeira. Foi o
caso de quem, àquela época, já buscava
diversificar seus negócios a partir do
crescimento em rede, com a oferta do
sistema integrado de ensino.

"MCDONALDIZAÇÃO"

Esse modelo de negócios não só se-
gurou no mercado empresas como Ob-
jetivo, Positivo, COC, Pitágoras e Anglo
como garantiu a sua expansão, a ponto
de tomá-las integrantes do seleto time
dos maiores grupos de ensino médio e
fundamental do País, segmento que fa-
tura anualmente R$ 17,8 bilhões. O mais
curioso é que essas instituições tiveram
a mesma origem — o ensino médio e os
cursinhos pré-vestibulares — e usaram
a mesma receita — o sistema integrado
de ensino — para expandir a sua atua-
ção na direção do ensino fundamental,
que sozinho movimenta R$ 13,2 bilhões
ao ano, superando de longe os ganhos
com o ensino médio (R$ 4,6 bilhões).

Ao oferecer material didático, apoio
pedagógico, treinamento para profes-
sores e exposição na mídia nacional,
essas empresas adaptaram a educação
ao sistema de franquias, o que vem se
mostrando um excelente modelo de
negócios para o setor, a despeito das
críticas dos educadores. "O modelo de
gestão padronizada e ganho em escala,
que enriqueceu redes como Wal-Mart e
McDonald's, já é uma realidade na edu-
cação básica", afirma o consultor Ryon
Braga, da Hoper Educacional.

A Rede Pitágoras, por exemplo, com
sede em Belo Horizonte (MG), tornou-
se uma das maiores do País ao oferecer,
em 1995, seu sistema de ensino a esco-
las particulares em todos os Estados
brasileiros. Das 520 escolas que inte-
gram a rede atualmente, apenas duas
são próprias. Ao todo, o sistema atende

180 mil alunos, por meio de 19 mil pro-
fessores devidamente capacitados pela
empresa, assegura a superintendente
da companhia, Marina Acúrcio. "A rede
surgiu como solução para escolas parti-
culares, porque é muito difícil para uma
instituição pensar em tudo sozinha: do
controle da portaria aos programas de
reciclagem para o seu corpo docente",
diz.

BÊ-Á-BÁ PARA DEKASSEGUIS

Além da capacitação dos profes-
sores e da avaliação padronizada dos
alunos (que permite à escola saber,
por exemplo, qual o desempenho dos
seus estudantes em relação às demais
escolas do País, às particulares em geral
e às da rede), o Pitágoras oferece às
instituições filiadas a coleção de livros
didáticos, que deve ser adquirida pelo

Pitágoras conta com seis escolas pró-
prias no Japão voltadas à educação dos
filhos de dekasseguis. Elas atendem mil
alunos. Também a paranaense Positivo
mantém em território japonês 19 escolas
conveniadas ao seu sistema de ensino,
freqüentadas por 3 mil estudantes. Nos
Estados Unidos, a instituição chegou há
cinco anos, procurando atender filhos
de executivos e diplomatas brasileiros
que, por conta do trabalho, mudaram-se
com a família para o país. Uma das esco-
las conveniadas fica dentro da sede da
Organização das Nações Unidas (ONU),
em Nova York.

MIGRAÇÃO
Levantamento da consultoria Hoper

indica a existência de 57 milhões de
alunos matriculados no ensino básico
brasileiro, sendo que apenas 12% — 7

Marina: "E muito difícil para uma instituição
pensaremtudo sozinha"

aluno a cada novo ano letivo. Cada co-
leção custa em média R$ 250 — tanto
no ensino fundamental como no médio.
A partir daí, é possível deduzir que a
compra do material por parte dos 180
mil alunos movimenta cerca de R$ 45
milhões ao ano. Composta em média
por oito livros, a coleção tem seus di-
ferenciais, segundo a superintendente.
"Nós a encomendamos diretamente aos
autores, que precisam entender qual
o projeto pedagógico para elaborar a
obra", diz Marina. No setor de educação,
o negócio da venda de apostilas faz uma
forte concorrência ao mercado de livros
didáticos, que conta com as compras do
governo federal.

A aposta no sistema integrado de
ensino foi levada ao exterior: hoje, o

Caldeira: "Nossa intenção é acompanhar
o aluno em toda a sua vida escolar"

milhões — estudam em escolas parti-
culares. Esse é um dos motivos que faz
com que o setor privado direcione suas
atenções para o ensino superior: se a
educação básica é dever do Estado, o
mesmo não acontece com a graduação,
uma vez que as instituições públicas
atendem apenas l ,2 milhão dos 4,2 mi-
lhões de universitários do País. O banco
Pátria, por exemplo, quando criou no
ano passado um fundo de investimento
em participações de R$ 150 milhões, de-
cidiu aplicar os recursos na aquisição de
escolas de ensino superior justamente
porque elas têm maiores perspectivas
de crescimento frente ao básico, que
recebe a maior parte dos recursos do
governo.

No caso das empresas que atuam no

ensino básico, um atrativo ainda maior
para investir na oferta de cursos de gra-
duação é a possibilidade de manter os
estudantes do antigo colegial ou mesmo
do cursinho na transição para a faculda-
de. O diretor de marketing do Positivo,
André Caldeira, não revela qual é o
percentual de alunos que prosseguem
seus estudos no grupo no nível superior,
mas garante que é maior do que 50%.
Esse potencial incentivou o Positivo,
fundado em 1972, a fazer com que as
suas faculdades se tornassem um centro
universitário (que tem excelência reco-
nhecida pelo Ministério da Educação).
"Nossa intenção é acompanhar o aluno
em toda a sua vida escolar, desde a
educação infantil até a pós-graduação",
diz Caldeira, ressaltando que, diferente-
mente do que se possa imaginar, não há
vantagens financeiras para os calouros
que cursaram o ensino médio na casa.

MUITO ALÉM DAS APOSTILAS

Hoje, o Positivo está empenhado
em se tornar uma universidade — que,
segundo o MEC, precisa ter atividade
e infra-estrutura de pesquisa em pelo
menos três áreas do conhecimento
e pós-graduação stricto sensu'. Atu-
almente, 20 mil alunos estudam nas
unidades próprias do grupo na capital
paranaense, e outros 535 mil por meio
do Sistema Positivo de Ensino, em
escolas conveniadas em todo o País
e no exterior. No ano passado, a área
educacional criou uma nova divisão
de negócios, o Sistema Aprende Brasil
de Ensino (Sabe), voltado a alunos da
rede pública (fundamental e médio). O
projeto piloto atendeu 17 mil estudantes
e, neste ano, deve chegar a 50 mil.

Assim como o Pitágoras, o Positivo
rebate as críticas ao seu sistema inte-
grado com o argumento da qualificação
do material didático — neste caso, feito
pela própria editora do Grupo, que
mantém uma equipe exclusiva de edu-
cadores. Outro trunfo propagado pela
empresa é o seu portal educacional: por
meio dele, cada estudante, professor,
pai ou mãe tem a possibilidade de acom-
panhar o desempenho do aluno.

Os avanços tecnológicos da com-
panhia, por sinal, vão muito além da
educação voltada ao seu sistema de en-
sino: a Positivo Informática atende, por
exemplo, escolas norte-americanas com
mesas de alfabetização eletrônicas de
aspecto lúdico. Não por acaso, o setor de
tecnologia educacional é hoje o carro-
chefe do Grupo, respondendo por 35%
do faturamento anual, estimado em R$ l
bilhão — prova de que a educação pode
render bem mais do que cursinho.



A mídia vai à escola
Grupos de comunicação oferecem programas
para aprimorara formação de professores

Ser uma editora de livros e revis-
tas em um país com alto índice de
analfabetismo (10,6%) e onde uma
em cada quatro pessoas, aproxima-
damente, tem domínio pleno das
habilidades de leitura e de escrita
é algo bastante limitador para os

pensando nisso que
Victor Civita, fundador do grupo

que controla hoje a maior editora
de revistas da América Latina e uma
das líderes no segmento de livros
didáticos, idealizou há 21 anos a
criação de uma entidade sem fins
lucrativos capaz de contribuir para
a melhoria da educação no Brasil a
partir do principal negócio da sua
empresa: a geração de conteúdo.
Atualmente, a Fundação Victor
Civita, mantida pelo Grupo Abril,
tem como foco o ensino básico e o
aperfeiçoamento dos professores,
metas que procura atingir por meio
da revista mensal Nova Escola e do
projeto Veja na Sala de Aula — este
último serviu de inspiração para
as editoras concorrentes Globo e
Confiança, que tomaram iniciativas
semelhantes com suas respectivas
semanais Época e Carta Capital, e
também para a Associação Nacional
de Editores de Revistas (Aner),
com a publicação Sua Escola em
Revista.

Desde a criação da Fundação
Victor Civita, muita coisa melhorou
(em 1993, por exemplo, 17 de cada
cem brasileiros não sabiam ler,
quantidade que está em torno de
11 atualmente), mas ainda existe
bastante a ser feito para o desenvol-
vimento do País — e dos negócios
também. "Os professores não têm
formação adequada e isso se reflete
diretamente na qualidade do en-
sino e no desempenho dos jovens
no mercado de trabalho", afirma
Cláudia Costin, vice-presidente da
fundação.

Especialista em políticas públi-
cas e ex-ministra da Administração
Federal e Reforma do Estado no go-
verno Fernando Henrique Cardoso,
Cláudia cita pesquisas realizadas em
âmbito internacional para constatar
aquilo que, na prática, o mercado
editorial já percebeu: a juventude
não tem o hábito de ler por prazer.
"A leitura normalmente é vista por
essa faixa etária como obrigação,
comportamento que é motivado por
dois fatores em especial: os pais não
costumam ler nos seus momentos
de lazer, o que leva os jovens e as
crianças a acreditar que a atividade
está vinculada apenas ao ambiente
da escola, e as mães também dei-
xam de entreter seus filhos com
livros infantis", diz Cláudia. Ela
pretende aumentar de 15 mil para
20 mil o número de professores da
rede pública que recebem a Nova
Escola, cuja proposta é estimular
o trabalho do professor em sala de
aula e também envolver a família no

desenvolvimento da aprendizagem
do aluno.

POLÍTICA NA SALA DE AULA

O outro principal projeto da
Fundação, a Veja na Sala de Aula,
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atinge um público de 45 mil profes-
sores, que fazem uso de um kit do
programa (14 exemplares da revista,
dez guias para o professor, um site
exclusivo, pôsteres temáticos, edi-
ções especiais de Veja e um vídeo)
para explorar temas da atualidade
com os alunos, vinculando-os com
as disciplinas tradicionais. Marcelo
Alencar, editor do projeto, garante
que as propostas de discussão
oferecidas pelo programa não se
coadunam com a linha editorial da
revista, conhecida por assumir po-
sição perante temas políticos. "Os
roteiros para o professor são elabo-
rados por educadores experientes e
admirados por seus pares, que não
têm nenhum vínculo empregatício
ou ideológico com o Grupo Abril e
procuram criar aulas que contem-
plam o currículo estabelecido para o
ensino médio pela Lei de Diretrizes
e Bases (LDB)", diz Alencar. Dessa
forma, explica, uma reportagem de
Veja sobre a CPI dos Correios, por
exemplo, pode gerar uma lição so-
bre o conceito de CPI, seu alcance,
suas prerrogativas, os personagens
envolvidos e o papel de cada um. "A
mesma matéria pode inspirar, num
segundo momento, o debate sobre
ética e cidadania", diz.

Seguindo o modelo da mídia
impressa, os canais de TV paga
também procuraram promover a
educação por meio da atualfeação
pedagógica dos professores, dessa
vez disponibilizando uma progra-
mação específica, como exemplo
de prática de responsabilidade
social empresarial. O canal Futura
ganhou reconhecimento interna-
cional ao contar com uma equipe
de profissionais de educação para
a elaboração da sua grade diária.
Fundado em 1997 por 12 grupos
empresariais privados — entre eles a
Rede Globo, as fundações Bradesco
e Itaú Social —, o Futura tem pro-
gramas específicos como o Alô Vídeo
Escola, cuja proposta é contribuir
para a diminuição da repetência e
da evasão nos colégios. O projeto
usa trechos de vídeos educativos
amarrados por pequenos esquetes
em que os personagens procuram
saber mais sobre o mundo, a história
e os seres humanos.

Também criado em 1997, o
Discovery na Escola atende mais de
l .7 mil professores e 500 mil alunos
em escolas públicas e particulares
em nove países da América Latina,
incluindo o Brasil. O programa
oferece aos educadores o conteúdo
da própria videoteca do Discovery
Channel, com 40 títulos, editado
dentro de um formato didático, sem
cortes comerciais, para que os pro-
fessores possam utilizar em salas de
aula. Recentemente, foi a vez da NET
Serviços criar, em 1999, o NET Edu-
cação, seu projeto social que atende
alunos e professores de escolas
públicas através de pontos gratuitos
de TV por assinatura, espaço para
programas educativos em canais da
NET, um portal na internet e fóruns
presenciais sobre educação. Implan-
tado em parceria com as Secretarias
de Educação, o programa abrange os
Estados de São Paulo, Rio Grande do
Sul e Minas Gerais, além da cidade do
Rio de Janeiro, atendendo aproxima-
damente 2 mil escolas.

ProUni justifica as isenções
ao ensino privado, diz ministro

Aos oito meses de mandato
à frente do Ministério da Educa-
ção (MEC), Fernando Haddad,
43 anos, aponta o Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni) e
o sistema de cotas na graduação
entre as maiores iniciativas do
governo Lula na área. Ambos os
programas têm o objetivo de de-
mocratizar o acesso à educação
superior no País, hoje restrita a
8% da população. "Houve um
certo estresse na implantação do
ProUni por parte das instituições
privadas, mas hoje acredito que
isso já está plenamente supe-
rado", diz Haddad, para quem
o programa é a contrapartida
social exigida à rede privada,
em troca da isenção sobre os
impostos federais. Formado em
Direito, com mestrado em Eco-
nomia e doutorado em Filosofia,
Haddad assumiu a pasta quando
o ex-ministro Tarso Genro foi
chamado a apagar o incêndio que
consumia a direção nacional do
Partido dos Trabalhadores, logo
após o escândalo do "mensalão".
Ao ser questionado sobre a ex-
pansão do ensino privado, não
perde a oportunidade de fazer
uma crítica enviesada à gestão
tucana no MEC. "Sou favorável,
desde que o crescimento da
educação privada seja comple-
mentar à pública, que não pode
faltar", diz. "O que vimos no pas-
sado recente no Brasil foi a com-
pleta ausência de investimentos
no ensino público." Em São Paulo
no dia 27 de março, para receber
uma homenagem da Associação
Brasileira dos Editores de Livros
(Abrelivros), o ministro conce-
deu a seguinte entrevista.

Meio & Mensagem — Qual sua ava-
liação da educação hoje no Brasil,
nos três diferentes níveis — funda-
mental, médio e superior?
Fernando Haddad — Estamos
avançando em todos os seg-
mentos. Temos um projeto de
interiorização da educação su-
perior, definido com o presidente
Lula, para que o jovem não seja
obrigado a se deslocar aos gran-
des centros, podendo se fixar
na sua região e ajudar no seu
desenvolvimento; hoje, são 68
cidades recebendo investimen-
tos, com a instalação e ampliação
de novos campi universitários.
Também conseguimos revogar
uma lei que impedia a expansão

do sistema federal de educação
profissional e, neste momento,
estão em construção 60 escolas
técnicas federais, sendo que 25
serão entregues até junho; as
demais, até o começo de 2007.
Na educação básica, o resgate
do ensino fundamental de nove
anos foi muito importante, uma
vez que o seu abandono contri-
buiu para impedir as melhorias
na educação do País; da mesma
forma, o projeto de lei que cria o
Fundeb (Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação) irá tratar
da educação básica no seu con-
junto, desde a educação infantil
até o ensino médio (a medida
foi aprovada pela Câmara com
votação recorde e agora está no
Senado). E temos a educação
continuada: o fato de termos tra-
zido o Brasil Alfabetizado de uma
ONG para dentro do Ministério
da Educação foi um ganho ines-
timável (o programa estava sob a
tutela da Alfabetização Solidária,
criada no governo anterior).

M&M — Em 2003, o governo
Lula traçou a meta de erradi-
car o analfabetismo em 2006 (o
Brasil tem 10,6% da população
analfabeta e 30% de analfabetos
funcionais). Será possível atingir
o objetivo dentro do prazo?

Haddad — Não será, porque
o programa Brasil Alfabetizado
começou no final do primeiro
ano de governo e, até agora,
tivemos só duas edições. A
conexão do Brasil Alfabetizado

com a educação de
jovens e adultos é es-
sencial para erradicar
o analfabetismo. Isso
porque não basta só
alfabetizar: é preciso
dar condições ao re-
cém-alfabetizado de
prosseguir em seus
estudos por meio de
processos acelerados
- o antigo supleti-

vo. Caso contrário,
corre-se o risco de
o aluno perder o
conhecimento que
adquiriu, o que se
verifica ainda muito
fortemente. Existe
todo um trabalho a
ser feito, que infeliz-
mente não acontece

no ritmo que gostaríamos.

M&M — O ProUni e o sistema de
cotas na graduação são duas ban-
deiras do atual governo na área
de educação. No caso do ProUni,
como o senhor avalia o papel do
setor privado para o sucesso do
programa?
Haddad — Antes de tudo, o
ProUni serviu para regulamen-
tar as isenções constitucionais
dadas ao setor educacional.
Isso porque, 16 anos depois de
promulgada a Constituição, não
havia legislação referente ao as-
sunto. Hoje, a lei é clara: a ins-
tituição pode gozar de isenção,
desde que exista contrapartida
social. Antes, as universidades
isentas não ofereciam essa
contrapartida. Inicialmente,
houve um desconforto muito
grande com o ProUni por parte
da rede particular, mas hoje
penso que este contexto está
completamente superado. O
ProUni se mostrou um avan-
ço ao fazer a inclusão sem
prejuízo acadêmico nenhum.
Mesmo porque, o desempenho
dos bolsistas é superior ao dos
demais alunos, demonstrando
que não é porque você não tem
renda que não tem mérito, não
é porque não tem renda que
você não tem talento, e que,
portanto as oportunidades
devem ser oferecidas a todos
e não só às classes sociais mais
altas. Isso favorece a circula-
ção da elite, com a formação
de novos quadros para o País.
Todos ganham.

M&M — E qual sua avaliação do
projeto que institui o sistema de
cotas (reserva de 50% das vagas
para alunos do ensino público,
negros e índios, que ainda tramita
no Congresso]? Até que ponto
a questão política influencia o
desenvolvimento dessa proposta
nas universidades públicas esta-
duais?

Haddad — Posso dizer que
houve a mesma democratização
com a reserva de vagas, partindo
da experiência das universida-
des federais, onde o projeto já foi
implantado. É uma afirmação im-
portante permitir a estudantes
do ensino médio formados em
escolas públicas (88% do total)
o acesso à educação superior
de qualidade, também pública,
a partir da reserva de 50% das
vagas. A experiência demonstra
que também não há prejuízo
acadêmico: ao contrário, estimu-
la-se a auto-estima da escola pú-
blica. Houve resistências e ainda
há, como é natural em qualquer
mudança. Penso que a questão
cultural é ainda muito mais forte
do que a política. A Unicamp
(Universidade Estadual de
Campinas), por exemplo, não
é federal e promove políticas
afirmativas. Mas acredito que, à
luz das evidências, a resistência
cultural vem cedendo.

M&M - Houve forte expansão do
ensino superior privado nos últimos
anos — em 1991, das dez maiores
universidades em número de alu-
nos, seis eram públicas; hoje, elas
são apenas três. Quais os cuidados
do MEC para que não haja excesso
de vagas de baixa qualidade?
Haddad — Há um controle cada
vez maior do Ministério em torno
dessa questão e o Sinaes (Sis-
tema Nacional de Avaliação
da Educação Superior) veio
para ficar. É o caminho correto
para uma regulação efetiva da
qualidade da educação superior,
ao oferecer a cada escola um
diagnóstico sobre a sua situação
em relação às demais escolas do
seu sistema e do País. Quanto à
expansão do ensino privado, vejo
com bons olhos, desde que ele
seja complementar ao público,
que não pode faltar. Mas o que
vimos no passado recente do
Brasil foi justamente isso: a com-
pleta falta de investimentos do
governo na educação superior.
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