
Com Lula, ensino privado mantém expansão 
Antônio Góis 
 
Crescimento de instituições particulares é o dobro do registrado no setor público no governo 
petista 
 
O número de instituições privadas de ensino superior, que aumentou 111% nos oito anos de 
governo Fernando Henrique Cardoso, continuou crescendo mais do que a rede pública com Lula. 
De 2002 a 2004, a taxa de crescimento das particulares foi de 25% -o dobro dos 12% da rede 
pública. 
 
O ritmo de incremento das instituições privadas, porém, foi menor nos dois primeiros anos de 
gestão Lula em relação aos dois últimos anos de governo FHC. 
 
Os dados do Censo da Educação Superior do MEC referem-se só ao número de instituições, ou 
seja, não levam em conta o número de alunos ou de cursos. Os números de 2004 ainda são 
preliminares, mas sujeitos a pouca variação. 
 
O cadastro de instituições atualizado que o MEC mantém na internet reforça a tendência de 
crescimento do setor privado neste ano, mas deve também haver aumento no número de 
federais. Até o último dia 20, o cadastro indicava que, das 2.306 instituições credenciadas, 10,1% 
(ou 233) eram públicas -sendo 97 dessas federais. Em 2004, esse número era de 87 e, no último 
ano de FHC, 73. 
 
A diferença entre o censo e o cadastro é que, no primeiro, são computadas apenas as instituições 
que já têm turmas funcionando. Do cadastro constam todas as instituições credenciadas. 
 
Metas 
O crescimento do ensino privado ajuda o governo a alcançar a meta do Plano Nacional de 
Educação, incorporada ao programa do PT, de garantir que, até o final da década, ao menos 30% 
dos jovens de 18 a 24 anos estejam na educação superior. Em 2002, o índice era de 9,8%, indica 
o IBGE. 
 
Por outro lado, essa ampliação maior no setor particular pode dificultar o cumprimento de outra 
meta do PNE, igualmente incorporada ao programa de governo: 40% dos universitários em cursos 
oferecidos pelo setor público. 
 
Para Dilvo Ristoff, diretor de estatísticas e avaliação da educação superior do Inep (Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão do MEC, o governo pode atingir essas 
metas. 
 
"A possibilidade é real. O mais importante para fazer essa análise é o número de alunos, e não o 
de instituições. E nós estamos criando vagas com a expansão dos campi de universidades federais 
e com a criação de vagas públicas nas instituições privadas por meio do Prouni [Programa 
Universidade para Todos]." 
 
Para ele, "a grande diferença em relação ao anterior é que a expansão está acontecendo aliada a 
uma política de democratização". 
 
O ex-ministro da Educação e consultor da área Paulo Renato Souza considera uma "bobagem" 
afirmar que em sua gestão no ministério não houve preocupação com a democratização. Ele diz 
que houve uma expansão significativa do número de alunos no ensino superior de 1994 a 2002.  
 
Segundo o Censo da Educação Superior, esse crescimento foi de 110% no período. De 1980 a 
1994, ele tinha sido de 21%. 



Na avaliação de Paulo Renato, a diminuição no ritmo de crescimento das instituições privadas já 
era esperada porque houve uma expansão grande nos anos de 2001 e 2002: "O que está 
acontecendo é um ajuste natural no mercado. As instituições maiores ou com mais capacidade de 
oferecer mensalidades mais baixas sem queda na qualidade estão ocupando o espaço das 
demais". 

 
 
Leia Mais 
 
Nº de centros supera o de universidades 
Da Sucursal do Rio 
 
Pela primeira vez desde que foram criados, o número de centros universitários privados 
ultrapassou o de universidades particulares no país. De 1999 a 2005, esses centros tiveram 
crescimento de 172%, passando de 39 para 106. O número de universidades privadas, no 
entanto, cresceu apenas 4%, de 83 para 86. 
 
Os centros universitários foram regulamentados por um decreto presidencial de 1997. Sua 
diferença em relação às universidades é que eles têm menos exigência de investimento em 
pesquisa e podem ter um percentual menor de professores com titulação e com regime de 
dedicação exclusiva. 
 
Eles têm, no entanto, mais autonomia para abrir cursos sem prévia autorização do MEC em 
comparação com as faculdades. 
 
Pelas regras atuais -que podem ser modificadas pela reforma universitária- as universidades, que 
também gozam de mais autonomia para abrir cursos em comparação às faculdades, têm que 
manter ao menos um terço do seu corpo docente em regime de dedicação exclusiva e com 
titulação de mestre ou doutor. 
 
Como esse regime exige que o professor só permaneça em sala de aula durante metade de sua 
carga de trabalho, ele acaba saindo mais caro para a instituição. 
Para Eduardo Storópoli, presidente da Associação Nacional dos Centros Universitários, o 
crescimento do número de centros universitários não responde apenas a uma lógica de mercado. 
 
"Vários desses pedidos de transformação em centros e de criação de novas instituições foram 
apresentados no governo passado, e o atual, positivamente, respeitou o direito dessas instituições 
de terem seu pleito analisado. Mas não são apenas razões econômicas que levam à criação do 
centro. Hoje, essas instituições são as únicas a terem passado por processo de recredenciamento, 
uma prova de que há controle da qualidade", diz Storópoli. 
 
Ele diz ver também com bons olhos a iniciativa do governo federal de, na reforma universitária, 
deixar mais rigorosos os padrões de qualidade exigidos dos centros e das universidades. 
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