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O custo da educação superior no Brasil, traduzido nas mensalidades das universidades e 
faculdades privadas, subiu 147,99% nos últimos nove anos. Esse índice supera os dados relativos 
à inflação oficial do período medida tanto pelo IBGE e outras instituições. 
 
Isso significa, na prática, que o dispêndio com educação superior, que já era considerado alto em 
relação ao poder aquisitivo médio de nossa população, tornou-se ainda mais proibitivo. Apesar 
disso, a quantidade de pessoas que presta o vestibular e se matricula em universidades tem 
aumentado a passos largos, especialmente quando verificamos os números relativos à última 
década. 
 
Evidentemente, o crescimento das matrículas é uma boa notícia para o País. Significa, na prática, 
que teremos maior quantidade de profissionais com especialização nas diversas áreas do 
conhecimento. 
 
E o setor público? Acompanhou as universidades particulares e também passou a oferecer uma 
quantidade maior de vagas? Sabemos que não. Há muitas justificativas e planos ambiciosos dos 
governantes. A criação do Prouni (Programa Universidade para Todos) comprova a fragilidade do 
Governo no setor, ao propor a concessão de bolsas de estudo para tentar sanar as deficiências do 
sistema público universitário, concedendo recursos para que estudantes carentes consigam cursar 
uma faculdade. 
 
Quanto à crescente oferta de vagas nas universidades privadas, surge a necessidade de 
questionar a qualidade dos cursos oferecidos. De nada adianta a criação de inúmeros novos 
cursos se a estrutura de apoio é deficiente. Em muitos casos, esses novos cursos são como novos 
edifícios construídos sem o devido escoramento, que utilizam areia de praia em suas fundações. 
Por isso, o MEC e os próprios alunos devem exigir e fiscalizar.  
 
As universidades têm que colocar à disposição de seus estudantes uma gama de recursos 
variados e atualizados, como bibliotecas com títulos clássicos e as mais recentes publicações; 
laboratórios específicos para as disciplinas de caráter mais técnico; computadores e redes ligadas 
à Internet; equipamentos de datashow; e televisores e aparelhos de vídeo e DVD, entre outros 
recursos que ampliam o conhecimento e garantem uma boa formação profissional. 
 
Especialização  
As universidades também devem contar, obrigatoriamente, com professores com titulações 
acadêmicas de maior excelência. Ano a ano as instituições devem ser cobradas pelo MEC quanto à 
formação de seus professores, que precisam aprofundar seus estudos e pesquisas, tornando-se 
Mestres e Doutores. Mas também há casos de universidades que substituem professores com 
cursos de pós-graduação por outros que não contam com a mesma especialização, pagando 
menores salários. Não se pode aceitar que os lucros das universidades privadas sejam extorsivos, 
à custa de serviços educacionais de qualidade duvidosa.  
 
Por sua vez, os próprios estudantes devem cobrar das instituições em que estão se graduando 
melhores condições de aprendizagem. São exigências fundamentais do mercado, em qualquer 
área de atuação, que os profissionais tenham fluência tanto em línguas estrangeiras quanto no 
uso de sistemas operacionais de computadores e Internet; que tenham uma ampla e sólida 
formação cultural; que continuem a se aperfeiçoar em novos cursos; e que tenham consciência da 
necessidade de acompanhar as inovações de seu segmento de trabalho. 
 
Nesse sentido, é importantíssima a mobilização de todos: autoridades do setor, universidades, 
professores e alunos, para que haja uma efetiva melhora nos serviços prestados à educação 
brasileira.  



E é aos estudantes que cabe a maior responsabilidade, pois são eles que sabem exatamente o 
que lhes é oferecido. Os estudantes são os clientes das universidades brasileiras. Muitos deles 
trabalham para estudar à noite. Uma boa parte de seus salários é destinada ao pagamento das 
mensalidades. Por isso, devem também fazer a sua parte.  
 
Participar das aulas, ir a palestras e congressos, pesquisar novidades para o curso, vivenciar 
experiências culturais extraclasse e estudar com afinco não devem ser práticas entendidas como 
obrigações e sim como oportunidades que não irão aparecer novamente. É dessa forma que cada 
centavo despendido em educação irá resultar em esforços 147,99% maiores por parte de cada 
estudante em prol de sua própria formação. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 mar. 2006, Gerência, p. A-19. 
 


