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O fato é que as Universidades particulares - muitas recém-chegadas ao mercado de ensino - 
começam a despontar no mais sofisticado universo acadêmico: o da pós-graduação e da pesquisa 
científica 
 
Os números não dão margem a dúvidas. Em apenas quatro anos, a participação das instituições 
privadas nesse segmento registrou crescimento expressivo. 
 
Em 98, essas escolas eram responsáveis por 9% dos programas de pós-graduação, segundo a 
Capes. Em 2001, de acordo com o último dado disponível, a fatia havia passado para 13%. 
 
O crescimento, porém, não conta toda a história. Em primeiro lugar, muitas Universidades 
particulares estariam investindo em pós e pesquisa não por vocação, mas para atender a uma 
exigência legal.  
 
A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), de 96, obriga as Universidades a ter pesquisa 
institucionalizada até o final de 2004. 
 
Em segundo, outras tantas estariam mais interessadas na imagem, capitalizando o prestígio 
decorrente de poder oferecer no cardápio escolar o filé do trabalho acadêmico.  
 
Consistência educacional ou circunstância mercadológica -eis a questão. 
 
Entrar no cobiçado mundo da pós e da pesquisa não é tarefa simples. 'Não é da noite para o dia 
que a Universidade se torna um centro de excelência', diz Carlos Roberto Jamil Cury, presidente 
da Capes. 
 
Para ele, é necessário investir, planejar e, sobretudo, dar tempo ao tempo. 'As PUCs, por 
exemplo, desfrutam de um prestígio que vem sendo conquistado gradualmente desde os anos 60', 
afirma. 
 
Universidades privadas que mantêm um compromisso com a produção de ciência cada vez mais 
atraem pesquisadores.  
 
José Jorge Neto, pesquisador da área de farmácia e bioquímica da Uniban (Universidade 
Bandeirante de SP), aposentou-se como professor titular pela Unesp e afirma: 
 
'Nas Universidades privadas, o pesquisador tem de enfrentar menos entraves burocráticos e de 
política acadêmica do que nas públicas.' 
 
Outro pesquisador a ter reconhecido o novo planejamento das particulares é o geólogo Heraldo 
Campos, da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), que iniciou sua carreira na USP. 
 
'Há nas particulares a mentalidade de uma empresa: a fiscalização dos custos dos projetos é 
minuciosa e há um acompanhamento dos resultados pela direção', diz o pesquisador, que 
coordenou o mapeamento do aquífero Guarani, uma reserva subterrânea de água doce localizada 
entre as bacias do Paraná e do Chaco-Paraná. 
 
O estudo será utilizado  em projetos de preservação do aquífero com fundos originados de 
organismos internacionais, como o Banco Mundial. 
 



Roberto Leal Lobo e Silva Filho, ex-reitor da USP e sócio -diretor de uma empresa de consultoria 
na área de educação, critica as Universidades que montam organismos de pesquisa apenas para 
atender às exigências da LDB ou a interesses ligados ao marketing. 
 
'Esses novos órgãos surgiram quase sempre artificialmente, não para regulamentar ou apoiar uma 
pesquisa existente, mas para, de cima para baixo e burocraticamente, criar uma instância de 
pesquisa nos gabinetes dos administradores universitários', afirma. 
 
Mas o consultor entende que não se deve esperar que todas as instituições privadas realizem 
pesquisa científica de ponta. Ele diz que, nos EUA, apenas 4% das Universidades têm pesquisa 
considerada de alto nível e que, na Europa, esse número é ainda menor. 
 
Lobo e Silva afirma que isso ocorre porque as pesquisas pesam muito no orçamento das 
instituições de ensino superior, o que leva institutos de pesquisa públicos e empresas do exterior 
a patrocinar a maior parte da produção científica. 
 
Lobo e Silva foi um dos responsáveis pelo projeto de implantação da área de pesquisa na UMC 
(Universidade de Mogi das Cruzes), em 1994. Posteriormente, assumiu a reitoria da Universidade, 
cargo que exerceu de 1996 a 1999. Formou uma equipe de nomes de reputação no meio 
acadêmico e efetuou o projeto. 
 
Outra instituição que busca a evolução no campo da pesquisa é a gaúcha Ulbra (Universidade 
Luterana do Brasil). Segundo o pró-reitor de pesquisa da Universidade, Edmundo Kanan Marques, 
a Universidade aplica desde 1999 um programa que visa à melhora na qualidade da pesquisa. 
 
Entre as exigências está o envio de projetos para a avaliação de pesquisadores de fora da 
instituição.  
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