
Cristovam apóia capital externo na universidade  
Lígia Formenti  

Ao contrário de alguns especialistas, o ministro da Educação, Cristovam Buarque, considera 
salutar o interesse de grupos estrangeiros em investir no mercado de ensino particular brasileiro.  

Reportagem publicada ontem no Estado mostra que fundos de investimento pretendem comprar 
instituições de ensino superior, investir na sua valorização e, depois, vendê-las por um preço 
superior. "É muito melhor que o capital seja aplicado na educação do que em outras áreas, como 
pornografia ou jogo", disse o ministro.  

Para Cristovam, o essencial não é a nacionalidade do investidor, mas a forma como o dinheiro é 
aplicado. "Temos de mostrar qual é o tipo de ensino que queremos. Se seguirem os parâmetros 
curriculares, se o conteúdo for bom, não há motivos para nos preocuparmos."  

O ministro descartou o risco de o mercantilismo dominar a área. "Temos de nos preocupar com o 
currículo, que tem de ser brasileiro. Não vamos tolerar, por exemplo, mensagens racistas. Se 
alguma escola fizer isso, será chutada daqui para fora."  

A tranqüilidade de Cristovam não é compartilhada pelo presidente da Comissão de Educação da 
Câmara dos Deputados, Gastão Vieira (PMDB-MA). "Abrir o mercado de educação como se fosse 
um bem de consumo qualquer não me parece razoável."  

Ao mesmo tempo, o deputado reconhece que estabelecer controles rígidos não seria a melhor 
saída: "Isso seria vender dificuldades para receber facilidades." Segundo Vieira, a comissão vai 
discutir o tema na próxima semana.  

O interesse dos investidores também será debatido na próxima reunião da Comissão de Educação 
do Senado, disse seu presidente, Osmar Dias (PDT-PR).  

"Além da formação de alunos, a universidade tem um papel importante no desenvolvimento 
regional. Talvez investidores internacionais não tenham o mesmo compromisso."  

Dias admitiu, porém, que muitas faculdades particulares não se dedicam a esse tipo de atividade. 
"Seja como for, temos de acompanhar esse processo.  

Alguma vantagem para o setor tem de ser oferecida."  

Familiar - Segundo o presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de 
Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp), Gabriel Mario Rodrigues, o setor privado da 
educação no Brasil foi formado por empresas familiares ou por amigos que se associaram, mas 
não se profissionalizaram completamente. "Os fundadores hoje querem passar as empresas para 
os filhos ou profissionais." No entanto, essa estrutura familiar pode ser um obstáculo para os 
investidores.  

A Universidade São Marcos é uma das que já foram procuradas por fundos estrangeiros, mas as 
negociações não evoluíram por falta de interesse da instituição, disse o vice-reitor, Márcio Luiz 
Miranda de Paula. "Não é como comprar uma empresa qualquer. Educação é um outro mundo."  

Leia mais 

Governo e especialistas se opõem à desregulamentação do ensino  
Renata Cafardo  



Educadores e o governo brasileiro são enfáticos ao recusar propostas de transformar a educação 
em serviço, como sugerem negociações atuais na Organização Mundial do Comércio (OMC). A 
intenção de países como Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia é abrir o mercado de ensino - 
principalmente em nível superior - para empresas internacionais. As negociações cogitam 
inclusive a criação de um sistema internacional de certificado, tirando força das regulamentações 
internas de cada país.  

"O Brasil não admite a hipótese de que a educação seja tratada como um bem mercantil. Ela é um 
bem público e de incumbência do Estado", disse ontem o coordenador-geral de cooperação 
internacional do Ministério da Educação (MEC), Estevão de Rezende Martins. Ele representou o 
governo em um seminário realizado ontem pela Universidade de São Paulo (USP) para discutir o 
tema.  

Segundo o professor da Faculdade de Economia da USP Celso de Hildebrand e Grisi, também 
presente ao seminário, a educação tem sido colocada nas discussões da OMC como mais um item 
do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços. A liberalização dos mercados em cada uma das 
áreas está sendo discutida, mas até agora poucos foram os países que fizeram alguma oferta no 
setor de educação. O Brasil ainda não se manifestou.  

"Não podemos fazer oferta de liberalização de setores nos quais nossa capacidade competitiva 
não é favorável", disse o professor da Faculdade Getúlio Vargas Paulo Nogueira Batista. "Não se 
pode trocar liberalização da educação por liberalização de remédios e laranjas", completou a 
presidente do Núcleo de Pesquisa do Ensino Superior da USP, Eunice Durham.  

Para Grisi, um dos entraves à liberalização da educação é a aplicação de critérios qualitativos nas 
avaliações. "É muito difícil comparar a educação entre países." Na proposta americana, porém, o 
país menciona que uma das barreiras para a liberalização do mercado educacional são 
regulamentações nacionais pouco claras. Todos os especialistas presentes ao seminário na USP 
defenderam que o MEC continue a ser responsável pelo sistema de ensino brasileiro. Hoje, a 
Constituição não impede o oferecimento do ensino por instituições estrangeiras no País, mas a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação prevê que o governo avalie, fiscalize e qualifique todo o 
sistema.  

Consumidor - A professora da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco Nina Ranieri 
lembrou que tratados internacionais têm o poder de alterar legislações nacionais. "Infelizmente, 
se a educação passar a ser tratada como serviço, a defesa do estudante pode vir a ser o Código 
do Consumidor."  

As negociações prosseguem na OMC e um eventual tratado sobre o tema seria assinado apenas 
em 2005. Especialistas acreditam, porém, que o prazo será adiado, pelo menos, até 2007.  

 

Leia mais 

USP quer abrir mercados fora do País  
Marcos de Moura e Souza 

A maior instituição pública de ensino do País, a Universidade de São Paulo (USP), poderá abrir as 
portas no exterior, a exemplo de escolas estrangeiras que mantêm filiais pelo mundo. A proposta 
é do Núcleo de Políticas e Estratégia da USP (Naippe), um dos núcleos de pesquisa da 
universidade. Dois mercados são vistos como prioritários: China e América do Sul.  



Em outubro, o professor Braz José de Araújo, coordenador do Naippe, viaja para Pequim e Xangai, 
onde se encontrará com representantes de universidades locais para discutir cooperação 
institucional e possibilidades de negócios no setor da educação. Entre os vizinhos sul-americanos, 
as conversas, segundo Araújo, estão avançadas, principalmente com universidades particulares da 
Venezuela e da Colômbia.  

"A idéia é exportar a qualidade da USP", disse o professor. Araújo defende a formação de um 
consórcio educacional brasileiro para disputar espaço no mercado externo.  

A proposta, uma iniciativa do Naippe, ainda será apresentada oficialmente à reitoria. O plano do 
núcleo é oferecer cursos pagos de especialização com a chancela da USP. As aulas poderiam ser 
por teleconferência ou com professores enviados daqui trabalhando ao lado de profissionais locais.  

Para Araújo, Ásia e América do Sul devem ser vistas como prioridades pelo potencial de comércio 
com o Brasil, e a formação de profissionais nesses países poderia abrir novos caminhos não só 
para o comércio, mas também ajudar o desenvolvimento da ciência e cultura.  

Concorrência - Instituições européias, em especial as da Espanha, já oferecem cursos na América 
Latina. Seriam as maiores concorrentes, segundo Araújo.  

Na Ásia, o mercado da educação está no alvo de instituições tradicionais da Inglaterra. No mês 
passado, o Dulwich College abriu uma franquia em Xangai.  

Em setembro, a Shrewbury School terá sua primeira filial em Bangcoc, onde a Harrow - que entre 
tem entre seus ex-alunos Winston Churchill - já mantém uma unidade.  

A USP, por enquanto, mantém contatos com o exterior somente no campo do intercâmbio 
acadêmico. Cerca de 200 alunos estão no exterior completando suas graduações. Número 
semelhante de estrangeiros estão aqui. Em nenhum caso, porém, há cursos pagos.  
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