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Há 40 anos o ensino privado oferece os mesmos cursos. O País não mudou nesse período? 
 
O ensino superior ofereceu, no começo de 2004, 2,011 milhões de vagas novas. Conseguiu 
matricular 1,015 milhão de alunos. Os dados são do Censo do Ensino Superior. A rede privada 
cresceu 182% entre 1994 e 2004, mas tem metade das vagas novas em aberto. A imprensa 
registrou, com razão, que o setor educacional privado está fazendo "qualquer negócio" para 
equilibrar oferta e demanda. Um amigo captado como novo aluno vale 10% de desconto na 
mensalidade, dois valem 20% e o céu é o limite nas "promoções".  
 
Desde 2003 cai a procura por ensino privado. Em 2004, o setor alcançou 4,1 milhões de 
matrículas, 7,1% de aumento em relação ao ano anterior. Porém, esse percentual foi o menor 
desde 1998, quando as matrículas avançaram 9,3% em relação a 1997. Em 1999 as matrículas 
subiram 11,5%. Em 2000, 13,7%, e em 2001, 12,5%. Em 2002 o recorde de aumento nas 
matrículas: 14,8%. Daí em diante mudou a tendência: em 2003 subiu 11,7% e em 2004 o 
aumento de 7,1% já era menos da metade de dois anos antes.  
 
É ingênuo culpar só o perfil de renda da clientela por essa queda. A taxa de escolarização líquida 
entre 18 e 24 anos é de 10,4%, ou seja, só um em cada dez jovens nessa idade está no ensino 
superior. A taxa de escolaridade líquida do ensino médio (faixa entre 15 e 18 anos) é três vezes 
maior. Ou seja, não deveria faltar aluno. Nesse quadro, culpar só o preço da mensalidade é 
argumento frágil. Outros prestadores de serviço disputam essa mesma faixa etária e não 
enfrentam crise de demanda como a do setor educacional.  
 
No interior de Minas Gerais falsos diplomas foram vendidos com mensalidade de R$ 380. É claro 
que havia facilidades adicionais, mas havia também a vontade de investir no "diploma". E a 
desconfiança no "negócio" chegou pela má qualidade do ensino oferecido.  
 
A disposição de pagar R$ 380/mês por ensino "de enfermagem" no interior de Minas indica que a 
questão está no perfil da oferta e não só na capacidade de consumo. Continuar a formar milhares 
de "advogados" ou de "licenciados" nas áreas de humanas que não ascenderão socialmente pelo 
exercício da profissão na qual foram formados contamina pela desilusão a demanda por educação. 
O ensino privado fala em "independência" do Estado (quer fazer até "provão" próprio), mas não 
toca neste tema: por que continua a oferecer os mesmos cursos há 40 anos? O País não mudou 
nesse período?  
 
Até o setor público já fez algumas experiências nesse rumo. A USP Leste é exemplo da vontade de 
mudar. Apressar essa mudança no setor privado exige aproximar a empresa dos centros 
decisórios da escola. Chamar a empresa só para fazer "bondades" não altera em nada o perfil da 
oferta. A questão é outra: é preciso chamar a empresa para pensar junto o currículo do curso 
novo. O setor público não aceita nem ouvir isso, mas ele tem o cofre público para sustentar seus 
privilégios. O setor privado, porém, precisa equilibrar oferta e demanda para sobreviver. E parece 
óbvio: ou muda a oferta ou não recupera demanda. Ou será substituído por quem já entendeu 
isso, o investidor estrangeiro. Como as primeiras fusões no setor já estão provando.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 abr. 2006, Opinião, p. A-3. 
 


