
Reflexão de uma
Fórum do ensino
superior particular
chega à décima edição.
Para especialistas,
balanço revela
busca de soluções
para problemas que
persistem, como a
ampliação do acesso
ao ensino superior

A
o completar dez anos após
sua primeira edição, em
1999, o Fórum Nacional:
Ensino Superior Particu-

lar Brasileiro (Fnesp) se consolida
como um dos principais espaços para
discussão de idéias sobre o setor e a
contribuição das instituições de ensino
particulares para o desenvolvimento do
país. Para a décima edição, o Fórum
terá como tema central Uma década
pensando o Brasil - e expectativas
e propostas para os próximos anos.
Para especialistas, algumas mudanças
decorrentes da grande expansão da vi-
rada da década foram positivas, como a
assimilação da "cultura de avaliação",
mas temas como a ampliação do acesso
para as classes de menor renda conti-
nuam à espera de solução.

Organizado pelo Sindicato das
Entidades Mantenedoras de Estabele-
cimentos de Ensino Superior no Estado
de São Paulo (Semesp), o Fnesp traz
neste ano alguns dos principais nomes
da educação superior brasileira para
discutir desde temas que estão presen-
tes no dia-a-dia das instituições, como
finanças e postura diante da concor-
rência, até as políticas governamen-
tais para o setor. Ao mesmo tempo, o
Fórum será um espaço para avaliar as
mudanças do ensino superior privado
nos últimos dez anos, tendo em vista os

movimentos globais que permitiram a
entrada de capital estrangeiro e mesmo
o interesse de grupos brasileiros em
investir no exterior.

Quando foi idealizado, no final dos
anos 90, o objetivo do Fórum era servir
como um porta-voz para as necessida-
des conjuntas do setor, na época em
rápida expansão. "Além de apresentar
algumas reivindicações, seria um es-
paço para os dirigentes conversarem,
mostrarem à sociedade o que o setor
estava fazendo, inclusive do ponto de
vista social", conta Gilda Portugal Gou-
vêa, uma das idealizadoras do primeiro
evento, na época em que era delegada
regional do Ministério da Educação em

São Paulo. Atualmente na secretaria
estadual da Educação, Gilda acredita
que algumas antigas questões, como o
excesso de regulamentação por parte
do Ministério, continuam em pauta.
"A grande queixa ainda é em relação
à regulamentação, que muda muito e,
de certa forma, deixa as instituições se
sentindo tolhidas. Talvez no início (da
expansão) tenha havido mais abusos,
mas hoje a relação do governo com as
instituições privadas mudou", diz.

Um dos principais pontos que auxi-
liaram na melhora das relações entre
governo e setor foi a percepção de que
as instituições particulares estiveram
à frente da ampliação do acesso à gra-



década

duação desde o final dos anos 1990.
"O cenário era de estagnação no setor
público, o que fez com que as privadas
fossem as grandes responsáveis por essa
expansão", afirma o economista Gus-
tavo loschpe, especialista em educação
que apresentará no Fórum a conferência
A importância do ensino superior parti-
cular no desenvolvimento do país.

Mas se hoje o mercado parece estar
consolidado, aberto a fusões e aquisi-
ções, já um passo além do boom inicial
do ensino superior particular, a amplia-
ção do acesso aos estudantes de menor
renda ainda continua um problema de
difícil solução. "Nós temos um proble-
ma de crédito e de juros altos no Brasil.

Hoje o Estado compete com o aluno
na hora de captar recursos", avalia o
consultor Stephen Kanitz, que no Fnesp
falará sobre o papel da iniciativa privada
como responsável pelo que chama de o
maior programa de inclusão social do
país. "O ensino superior hoje precisa
ter a utilidade e a competência que a
sociedade demanda", diz.

Na opinião de Gustavo loschpe,
depender apenas do modelo tradicional
de crédito educativo não é suficiente.
"Falta criatividade para o financiamen-
to. A solução óbvia é conceder o crédito
que o aluno poderia pagar no future,
depois de formado, com o seu salário",
afirma. Com novas fórmulas, acredita
loschpe, o setor poderá cumprir sua
principal tarefa: impulsionar o cresci-
mento da taxa de matrícula no Brasil,
hoje em torno de 20% a 25% entre os
jovens de 18 a 24 anos. "Há espaço
para crescimento, mas há urgência para
trabalhar essas questões", diz.

Ao analisar as principais mu-
danças do setor desde a pri-
meira edição do Fórum, Gil-
da Portugal Gouvêa enxerga

uma grande evolução das instituições de
ensino em relação aos mecanismos de
avaliação, do extinto Provão ao atual
modelo, que procura conjugar perfor-
mance de aluno e estrutura de ensino.
"A avaliação da instituição agora não
é mais declaratória, mas baseada em
resultados", compara. "O grande ganho
nos últimos anos foi que as instituições
assimilaram a avaliação não como pe-
nalização, mas como algo positivo, que
já está na cultura do ensino superior",
completa a educadora.

Quanto ao futuro da educação su-
perior no Brasil, pelo menos para os
próximos dez anos, Gilda acredita que
a chave seja a especialização. "As insti-
tuições, tanto públicas quanto privadas,
deveriam se especializar, ser menos
generalistas. Quanto mais pulverizam
seus cursos em diferentes áreas, mais
dispersam os esforços", diz. Opinião
semelhante tem Gustavo loschpe. Para o
economista, a questão principal é tentar
estabelecer modelos de cursos fora da

CBN ao vivo
Considerado a "cara da sexta-feira

à noite", o programa Fim de Expe-

diente, da Rádio CBN São Paulo, será

apresentado ao vivo no encerramento

do 10° Fórum Nacional: Ensino Su-

perior Particular Brasileiro (Fnesp). O

programa é apresentado pelo ator Dan

Stulbach, pelo escritor e músico José

Godoy e pelo empresário Luiz Gustavo

Medina, com a proposta de mesclar

o noticiário nacional com entreteni-

mento sempre com bom humor. No

encerramento, fará uma apresentação

delivery para os participantes.

"rigidez de acreditar que só o tradicional
é válido", com opções mais específicas
e mais fragmentadas. "À exceção das
carreiras fortemente acadêmicas, por
que não investir em outros cursos,
como para formação de gerentes, por
exemplo?", questiona.

Já o consultor Stephen Kanitz espera
que a universidade brasileira continue
a fazer parte da vida do aluno mesmo
depois de formado, como é comum nas
instituições americanas. "Depois de
formado, quantas vezes sua faculdade
ligou para você?", indaga, para em
seguida dar algumas dicas. "Hoje a
universidade boa é aquela que acom-
panha (o ex-aluno) pelo resto da vida,
seja convidando para especialização
ou para, por exemplo, um curso de
reciclagem de um mês. É um novo
modelo: aprender para sempre, sempre
aprendendo", conclui. 
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