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A perenidade da atividade educacional vai exigir uma ruptura total com o status quo, desde um 
relacionamento mais realista com o governo até a reestruturação completa do processo ensino–
aprendizagem  

Mais de 85% das instituições superiores de ensino são particulares. Nelas estão matriculados 
cerca de 3/4 dos universitários. O setor, apesar desta expressiva representatividade, não tem, 
quer do governo, quer da sociedade, o devido reconhecimento. São aceitas como um mal 
necessário.  

Cláudio Neiva e Flavio Collaço enfatizam em um de seus trabalhos: “Há duas visões de uso mais 
ou menos generalizado, com as quais se vê o ensino superior privado: a primeira é de que ele vai 
muito bem sob o ponto de vista de sustentação econômica e financeira; a segunda, de que ele vai 
muito mal, sob a ótica da qualidade do ensino oferecido. Nenhuma delas, entretanto, reflete 
corretamente a situação do segmento. Da mesma forma que há algumas instituições pouco 
expressivas, há igualmente um grande número delas que presta serviços de inestimável 
qualidade, desempenham uma função social relevante e contribuem decisivamente para o 
desenvolvimento de suas comunidades. Há uma crise latente que alcança o seu todo e que precisa 
ser entendida, pois é um sistema meio livre, que trabalha sem diretrizes públicas claramente 
definidas.”  

Assistimos nestes últimos 30 anos ao seu desenvolvimento indiscriminado, para atender aqueles 
que necessitavam de educação superior e que o Estado não podia suprir. Num período em que a 
inflação nos custos escolares era suportada pelo devido repasse às mensalidades, todo o sistema 
pôde consolidar-se, porém, os novos tempos apontam no sentido de que o contingente de alunos 
que pode pagar estagnou-se e que inevitavelmente afetará as relações de mercado.  

A demonstração de que nem tudo anda bem começa a ser identificada neste ano, onde a folha do 
pessoal terá aumento proporcional, muito maior que o relativo às mensalidades, prevendo-se um 
acréscimo bem superior ao do ano passado. A tendência do aumento salarial dos funcionários é 
acompanhar a inflação, enquanto a mesma não pode ser repassada às anuidades porque o aluno 
da classe média não tem condições de pagar.  

Como diz o professor Alexandre Mathias, diretor-geral da ESPM do Rio de Janeiro, “a gestão 
adequada de uma instituição de ensino superior é de grande complexidade. A criação de valor 
para alunos, professores, funcionários e sociedade está fundamentada no gerenciamento 
equilibrado dos ativos intangíveis (conhecimento, processos, sistemas e informação) e no 
planejamento e controle dos recursos financeiros que se traduzirão em excelência na prestação de 
serviços educacionais e na perenidade do negócio. Lida-se com a intangibilidade do serviço 
prestado, com a garantia da qualidade e com o investimento em treinamento de funcionários e 
professores e na avaliação constante da satisfação deles e dos alunos”.  

Inevitavelmente, as escolas que não inovarem em novos produtos e em novos processos serão 
presas fáceis do insucesso ou obrigadas a passar o bastão para outras mãos, daqui ou de alhures. 
Até hoje, o sistema trabalhou sem uma política pública definida e não houve por parte do governo 
uma preocupação maior com a saúde econômica e financeira das instituições. Urge, portanto, um 
aprofundamento desta questão para evitarmos em breve a necessidade de se criar um “PROER” 
para a Educação. A qualidade minimamente requerida pelo MEC tem custos que não podem mais 
ser suportados pelos alunos e que estão a demandar uma preocupação mais explicita dos órgãos 
governamentais.  



A perenidade da atividade educacional vai exigir uma ruptura total com o status quo, desde um 
relacionamento mais realista com o governo até a reestruturação completa do processo ensino– 
aprendizagem. Não dá mais para pensar em planos curriculares de quatro anos e de quatro horas 
diárias. O que vale é a eficiência e não programas que não levam a lugar algum. A criatividade e 
inovação, aliadas à tecnologia informacional, deverão revolucionar a atual sala de aula, rompendo 
com o envelhecimento do processo educacional vigente.  

A revista Exame (edição nº 790) traz uma entrevista com John Sperling, o bilionário do ensino 
norte-americano. Foi presidente da Federação Americana de Professores (AFT) e depois de perder 
o controle Sindical se transformou em mantenedor educacional. Jurou não mais comandar uma 
instituição sem fins lucrativos. Criou a Universidade de Phoenix e impôs sua visão de currículo 
flexível, utilitário e despojado de matérias inúteis. Os programas foram elaborados com base em 
grupos de aprendizagem, compostos de indivíduos que não têm no instrutor a fonte de 
conhecimento. “O docente é um igual na sala de aula”, diz Sperling, “seu papel não é destilar 
sabedoria, mas servir ao grupo de aprendizagem”. Apesar de ser muito criticado nos meios 
acadêmicos, seu plano deve ter dado certo, pois o Grupo Apollo, com US$ 7,5 bilhões de valor de 
mercado na Bolsa, é proprietário da Universidade de Phoenix, que possui mais de 140 mil alunos 
presenciais em seus 41 campi e mais 60 mil a distância. E, agora, cuidado com ele: deseja ter nos 
próximos anos 600 mil estudantes espalhados pelo mundo.  

Tudo isto significa que a maneira que o ensino atual está sendo oferecido está com os seus dias 
contados. Torna-se premente diante disso a discussão dos mecanismos que deveriam servir de 
base para uma política governamental capaz de dar viabilidade e continuidade à educação 
superior brasileira, que a par da qualidade de ensino tivesse a sustentabilidade de seu sistema.  

A LDB é, antes de tudo, o caminho aberto por onde as instituições de ensino deveriam trilhar. 
Quase sete anos depois de aprovada, as normas que lhe seguiram pouco avançaram no sentido 
de fortalecer a autonomia acadêmica, ampliar as possibilidades de diversificação e de incentivar 
as possibilidades de inovação dos programas de ensino.  

As diretrizes curriculares ainda não conseguiram se afirmar no cenário do ensino superior, tantas 
são as amarras pela avaliação conduzida pelo poder público ou pela regulamentação das 
profissões. Inovação como os cursos seqüenciais patinam ao sabor das incertezas provocadas por 
deliberações apressadas e desconexas, como é o caso dos conflitos com os cursos tecnológicos. A 
duração dos cursos superiores continua em discussão, sem definição para a matéria ser 
regulamentada. As exigências para a composição do corpo docente, segundo a sua titulação e 
regime de trabalho, interpõem-se ora nas dificuldades da institucionalização da pesquisa, ora na 
valorização da extensão. Ainda mais, os procedimentos burocráticos para o reconhecimento de 
cursos e recredenciamento de instituições obrigam a um esforço continuado para atender as 
exigências do MEC, que foge ao bom senso, inclusive daquelas bem avaliadas pelas comissões de 
especialistas e pelo Provão.  

O sistema universitário brasileiro luta contra o seu próprio envelhecimento e estaciona à sombra 
de controles que não lhe dão espaço para agir e sobreviver. Apesar disso, a civilização avança, a 
globalização toma forma em todas as manifestações do gênio humano. A sociedade do 
conhecimento desenvolve-se sem tréguas e o aparato tecnológico penetra em todos os cenários. 
A exigência de novas competências profissionais é premente em qualquer campo do 
conhecimento.  

Para isso, é preciso se criar um novo clima de discussão sobre o ensino superior, ausentes os 
ranços arcaicos de uma realidade que não mais existe e com a visão de um mundo repleto de 
necessidades sociais e de infindáveis desafios. Enfim, é preciso mudar para não perecer.  
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