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É praticamente consenso que o grande problema da educação no Brasil é a falta de qualidade 
no ensino, especialmente quando o assunto é o ensino fundamental e médio, cuja grande 
totalidade de alunos está sob a responsabilidade do Estado. No que tange ao ensino superior, 
o cenário não é diferente. Muda apenas o algoz: sai o governo e entram as instituições de 
ensino superior privadas, responsáveis por receber a grande massa de alunos que não 
conseguem vagas nas públicas - neste caso, consideradas berços de excelência - ou nas 
faculdades tradicionais, também consideradas guardiãs da qualidade.  
 
Essa equação, no entanto, está prestes a mudar. Grupos profissionalizados, ainda sem uma 
marca reconhecida nacionalmente, mas com recursos para crescer e muita vontade, estão 
investindo pesado para deixar para trás a imagem da baixa qualidade e tornar-se referências 
no ensino superior do Brasil.  
 
De acordo com o consultor Ryon Braga, da Hoper Educacional, é bastante equivocado presumir 
uma qualidade eterna das universidade tradicionais, sejam elas públicas ou privadas. "Algumas 
universidades tradicionais sempre acharam que eram melhores do que as capitalistas porque 
tinham história, pesquisa, professores titulados, mas perceberam que o desempenho 
acadêmico não é menor do que as que estão crescendo como Anhanguera, Estácio ou Kroton", 
afirma. E a explicação é simples: "Esses grupos mais profissionalizados levam a gestão para o 
processo acadêmico, controlando desde coisas simples, como assiduidade e pontualidade do 
professor, até o desempenho do aluno", afirma. Além do mais, essas entidades trabalham para 
padronizar os planos de ensino, para que os alunos tenham certeza do que estão aprendendo. 
"Os acadêmicos não gostam, mas o que importa é que dá resultado", diz.  
 
É seguindo o modelo de profissionalização do processo acadêmico e padronização do ensino 
que a Anhanguera Educacional vem promovendo uma corrida em busca da qualidade. A 
empresa, que nos últimos dois anos investiu pesado no crescimento por aquisições, trabalha 
não só com os instrumentos do governo mas também com um criterioso processo de 
autoavaliação do ensino, baseado, principalmente, na percepção dos alunos.  
 
Segundo Maria Elisa Ehrhardt Carbonari, vice-presidente de pesquisa, extensão e pós-
graduação da Anhanguera, o aprimoramento da qualidade faz parte do planejamento 
estratégico da gestão acadêmica. "Trabalhamos com o Programa de Avaliação Institucional, 
que mostra a satisfação do aluno em função de objetivos pedagógicos, corpo docente, corpo 
técnico e infraestrutura", diz.  
 
A avaliação é feita a cada semestre. "Na última (realizada em outubro de 2008), a pesquisa 
aponta um índice de satisfação de 70% a 80%, o que em nossa opinião e metas é bastante 
satisfatório", afirma. "E isso pode ser traduzido como um bom ensino."  
 
A empresa também tem um departamento de apoio à avaliação externa, feita pelo Ministério 
da Educação (MEC). "Na área da qualidade certificada, também temos resultados favoráveis - 
cerca de 70% de nossos cursos têm notas entre 3 e 4 no Enade", diz, referindo-se ao Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes, antigo Provão, que avalia o rendimento dos alunos 
dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e 
competências. Com base no Indicador de Diferença Entre os Desempenhos Observado e 
Esperado (IDD), o exame avalia o desempenho com notas de 1 a 5.  
 
Uma das ações mais polêmicas da Anhanguera em busca da qualidade é o Programa Livro-
Texto, que visa dar aos alunos condições de acesso, a custo viável, aos livros e textos de 
autores nacionais ou internacionais, indicados pelos professores. "Os fundadores da 
Anhanguera são professores e entendemos que o livro-texto em hipótese alguma é uma 
apostila", afirma Maria Elisa. "O material é apenas o mínimo que o aluno precisa aprender e 
custa até 80% mais barato que no mercado, valor este que ainda pode ser parcelado na 
mensalidade", diz.  
 



Na busca por medir a qualidade de seu ensino e a satisfação dos alunos com a instituição, a 
Estácio Participações começou a realizar no ano passado uma pesquisa juntamente a seus 
alunos. "É um instrumento de gestão", afirma Paula Caffeli, responsável pela diretoria de 
desenvolvimento da qualidade de ensino da Estácio. A instituição, além de se utilizar desse 
mecanismo, considera os indicadores do governo bons instrumentos para medir a qualidade de 
ensino das instituições. "Mas o principal indicador de qualidade é a aceitação dos alunos no 
mercado", considera.  
 
A instituição, que encerrou o ano passado com 207 mil alunos, preencheu metade das vagas 
de estágio disponibilizadas pelas nove mil empresas com as quais tem parceira. "Existiam 52 
mil vagas e 25 mil foram preenchidas por alunos da Estácio", diz o diretor institucional da 
instituição, João Barroso. "A capacitação de professores também faz parte desse esforço por 
qualidade", diz, acrescentando que mais de 2,5 mil docentes da instituição (de um total de 8 
mil) participaram de programas de capacitação no ano passado.  
 
A Estácio minimiza a disputa entre instituições privadas e públicas na briga por associação com 
qualidade. "O sistema de ensino precisa das duas", diz Paula. Apesar disso, o diretor-executivo 
de operações da Estácio, Jessé Holanda, acredita ser necessário quebrar um paradigma. "Nem 
tudo que é público tem qualidade e nem tudo que é privado é ruim."  
 
Os resultados do mercado também balizam as ações da Veris Educacional, proprietária das 
marcas Ibmec e IBTA. Segundo Pedro Lyra, diretor da empresa, para mensurar a qualidade de 
ensino, o grupo trabalha de olho nas necessidades do mercado de trabalho. "O foco é estar 
muito ligado às empresas de forma a saber qual o profissional espera-se encontrar no futuro", 
conta. "O mercado busca profissionais de forma pragmática e nosso projeto pedagógico tem 
que refletir essa realidade", conta. Paralelamente, a empresa acompanha os resultados do 
Enade. "Os cursos do Ibmec são nota 5 no Enade. No caso do IBTA estamos com nota 3, mas 
em busca de um 4", afirma.  
 
De acordo com Ryon Braga, o problema do ensino superior está ligado à diferença social no 
Brasil. "Até 1996, o público do ensino superior era bastante elitizado; só pessoas das classes A 
e B tinham condições de fazer faculdade. Com a entrada da classe C, o ensino ficou mais 
heterogêneo e dividido. De um lado: o aluno que fez escola particular, que acaba estudando 
em instituições conceituadas; de outro, o estudante que saiu do ensino público. Comparar 
esses dois públicos é algo equivocado, exatamente o que faz o Enade", afirma.  
 
Em sua avaliação, o ideal seria que institutos de certificação fizessem rankings de qualidade 
baseados na empregabilidade e no salário que o aluno conseguir após a cursar o ensino 
superior. Mas esse modelo ideal ainda está longe de ser alcançado no Brasil. "O setor privado 
não consegue se unir para fazer uma coisa com isenção e o setor público não quer abrir mão 
do controle, mesmo que deficitário", diz.  
 
De acordo com Carlos Antonio Monteiro, diretor-presidente da CM Consultoria, é preciso 
destacar que "qualidade não é o que a instituição oferece, mas aquilo que o aluno percebe". 
Por isso, segundo o consultor, "as empresas vêm planejando mudanças no atendimento ao 
aluno após análise do relatório socioeconômico, sobre suas percepções quanto à qualidade". O 
resultado: "As empresas vêm oferecendo programas alternativos de interesse do aluno, muitos 
deles terceirizados, como no caso de inglês, informática, artes e esportes".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 abr. 2009, Educação, p. E1-E4. 


