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Em abril de 2006, há pouco mais de dois anos, escrevi que a educação é o melhor negócio 
para as escolas. Isso porque, de acordo com uma consultoria, faculdades privadas tinham 
alcançado “margem líquida média (índice que aponta quanto da receita se transformou em 
lucro)” de quase 27% em 2004, acima da Vale (ex-do Rio Doce), Gerdau e Petrobras.  
 
Como até mesmo as faculdades privadas com pior situação financeira registraram lucro em 
2004, elas foram consideradas “um dos setores mais lucrativos da economia brasileira”.  
 
Isso era resultado de uma pesquisa que revelou, como escrevi na época, que “entre os fatores 
para o bom desempenho estavam o pouco endividamento com bancos (escola não precisa 
pagar juros de 15% ou mais ao mês), investimento baixo (o que custam sala de aula, 
laboratórios?), e classes cheias, que diluem os custos já pequenos (para que se preocupar se a 
classe tem 50 ou 100 alunos?). O maior gasto de uma instituição de ensino superior é com 
professores, que absorvem cerca de 55% das despesas totais”.  
 
Quase uma nova faculdade por dia.  
Entre novembro de 2001 e julho de 2003, o número de faculdades privadas cresceu 45%. Ou 
seja, 544 novas instituições particulares de ensino passaram a funcionar, ao ritmo de, em 
média, uma nova faculdade a cada 1,2 dia. Entre 1998 e 2001, era uma instituição a cada 2,5 
dias e, entre 1995 e 1998, uma a cada 13,7 dias.  
 
Se aumenta o número de faculdades, tem que aumentar o número de alunos, não é mesmo? 
Segundo dados de janeiro de 2008 do Censo da Educação Superior do Inep (Instituto de 
Pesquisa e Avaliação do Ministério da Educação), as cinco maiores universidades do Brasil, que 
são privadas, tiveram, de 2004 para 2006, aumento de 34% na quantidade de alunos da 
graduação.  
 
E isso foi conseguido graças a armas usadas em outros setores econômicos. Apesar de não se 
ter falado numa “guerra do ensino”, ela aconteceu, envolvendo não apenas batalhas de preços 
nas mensalidades, mas também promoções, como sorteio de carros.  
 
Para se ter uma idéia dos números, em dois anos a Unip (Universidade Paulista, do Grupo 
Objetivo) cresceu quase uma USP (Universidade de São Paulo) no número de alunos na 
graduação: foram 43 mil estudantes, o que representou um aumento de 46%. Assim, a Unip 
reassumiu o posto de maior do Brasil, primazia que até 2004 era da Universidade Estácio de 
Sá, do Rio de Janeiro.  
 
Entre as dez maiores universidades, só duas são públicas: USP, sétima no ranking (48 mil 
alunos na graduação), e Universidade Federal do Pará, nona (34 mil). As duas cresceram, 
respectivamente, 4% e 5% no período. Em 1991, a USP era a primeira e seis das dez maiores 
eram públicas.  
 
Professor faz a diferença.  
A universidade é (ou deveria ser) o objetivo de todo estudante. Só que, para chegar lá, ele 
antes tem que passar pelo ensino fundamental e pelo médio, muito importantes porque dão a 
base da formação para o resto da vida.  
 
Recentemente, saiu um estudo da McKinsey, empresa de consultoria internacional, a respeito 
de educação em vários países do mundo. O maior impacto observado na qualidade do ensino 
foi o do trabalho do professor. Quanto melhor preparado o professor, maior o aproveitamento 
dos alunos.  
 
Isso me dá calafrios. Inúmeros estudos brasileiros e internacionais atestam a deficiência dos 
nossos alunos, muitas vezes em último lugar mesmo quando comparados com outros de 
países economicamente menos expressivos que o Brasil.  



 
E aí fico pensando. Nas escolas públicas, de um lado, alunos agridem professores, levam 
armas para a escola e já houve mortes entre colegas. De outro, professores reclamam dos 
salários, temem por suas vidas e procuram se mudar para escolas ou cidades nas quais a 
situação é mais amena.  
 
Transporte esse cenário para daqui a dez, 20 anos. Quem estuda em escola particular 
provavelmente irá para a faculdade e conseguirá sua graduação. E quem está na escola 
pública? Conseguirá entrar em algum tipo de faculdade? E, mesmo que consiga que tipo de 
profissional será?  
 
  
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27, 28 e 29 jun. 2008. Seudinheiro, p.B-
19. 


