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O ano eleitoral pode fazer do debate universitário questão fundamental, tanto uma plataforma 
temática venha à tônica da campanha. A ausência da reforma prometida, ao início do governo 
Lula, ainda às portas do Congresso, responde pelos rumos da indecisão de agora, entre o novo 
regime de empresa para o ensino de terceiro grau, ou a validade, ainda, dos sistemas 
filantrópicos e de limitações de preços, frente a toda a dinâmica do lucro, a pleno jogo de um 
mercado.  
 
Tal disciplina se perguntaria também do exercício da educação por investimentos estrangeiros. 
A Carta do Dr. Ulysses deixou em aberto o problema, não obstante todo o histórico do debate 
ter se inclinado para preservá-lo à iniciativa nacional. Não se imaginava, à época, e desde a 
Comissão Arinos, viesse o ensino superior  mal pressentindo à época em sua expansão a longo 
prazo  a interessar a capitais internacionais. 
 
De toda forma, aí está, anunciando a sua retomada a pleno vapor, o projeto do deputado Ivan 
Valente, vedando o acesso de recursos externos a todo o ensino, na sua importância para uma 
cultura e uma consciência nacional para o desenvolvimento. A Carta de 88 repete que o ensino 
não é serviço público, mas a sua prestação pelo setor particular nasce de uma autorização 
expressa, que obedece a preceitos precisos da Lei. 
 
Fundamentalmente, o imperativo é de que, a cada iniciativa de educação, corresponda uma 
"idéia de obra" e, portanto, uma responsabilidade individualizável de sua prestação, como uma 
exigência fundamental do Estado Democrático de Direito. O art. 226, inciso III, é explícito no 
condicionar o ensino a um "pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas". Supõe-se o 
exercício deste dever social numa coexistência de prestações distintas, como requer a 
liberdade de toda formação. Como compatibilizá-lo com a sociedade anônima, por definição 
mercantil, e aleatória, mutável, na cobrança desta responsabilidade definida pela Carta cidadã? 
O perfil de S.A. ficaria nos antípodas de toda fidelidade, a razão fundadora, que lhe permitiu a 
autorização de ensinar.  
 
A conciliação que uma nova dinâmica de investimento no setor, com o preceito constitucional, 
iria, para muitos, à estrutura das sociedades limitadas, sempre identificáveis na sua diferença 
na emergente complexidade da nossa vida coletiva. A manter-se o novo e inédito impulso do 
capital nacional e estrangeiro para o setor, depararemos a expansão de super universidades, 
em paradigmas cada vez mais uniformes de uma mesma eficiência empresarial. 
 
Vai se padronizar a visão da produtividade do ensino superior, sua orientação para o 
conhecimento pedido pelo mercado, ou o que seja a dita profissionalização para o emprego na 
sociedade em mudança. O setor privado abrange hoje 68% desta oferta, e a avolumar-se a 
presente concentração, escapará a um poder regulatório a política objetiva ao favorecimento 
do acesso das classes C ou D ao ensino de terceiro grau.  
 
A definição mercantil, em termos de preços médios desse acesso, interferirá na passagem dos 
atuais 9% universitários da nossa população, ao seu dobro na próxima década. Só, de fato, a 
dinamização da oferta do macro-empréstimo acenado pelo BNDES às instituições filantrópicas 
logrará, ainda, manter a qualidade do ensino, fora das padronizações de mercado. Não é por 
uma lucratividade a todo custo que a visão universitária da Carta cidadã se desfigurará na era 
Lula. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19, 20 e 21 fev. 2010, Primeiro Caderno, 
p. A14.   


