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Resumo: A educação superior brasileira encontra-se num processo de profundas
modificações, sob influência de variáveis macroeconômicas, sociais e políticas, regulamentada
por um complexo quadro normativo/legal instituido após a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação de 1996 (Lei Nº 9394/96). As políticas de expansão do sistema, orientadas para a
diversificação organizacional das instituições e dos modelos de ensino, apóiam-se amplamente
na expansão das instituições particulares como forma de atender à demanda por educação
superior, resultando em matrizes regionais diversificadas de oferta educacional. Em especial
na Região Metropolitana de São Paulo, esta matriz se caracteriza por uma predominância
quase absoluta das instituições particulares, que se organizam num sistema fortemente
competitivo e influenciado pelas relações entre o conhecimento e o mundo do trabalho. Destas
características, resultam ambigüidades e dilemas no âmbito das organizações, bem como nas
relações destas com a sociedade no que refere às finalidades da educação superior e às
expectativas da clientela estudantil relativas ao financiamento, acesso, qualidade e conteúdos
dos serviços educacionais.
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INTRODUÇÃO

A Região Metropolitana de São Paulo, por suas características

oemoaráflcas e sócio-econômicas, representa o maior mercado de ensino

superior da América Latina, com um conjunto amplamente diversificado de

instituições e opções de cursos cujas características refletem as tendências

globais de mudanças dos sistemas educacionais, a reconceituação da educação

pós-secundaria e da pesquisa ea redefinição de seus papéis para a sociedade,

para a economia e para o mundo do trabalho.

Estas mudanças se inserem num conjunto mais amplo de transformações

na economia e nos modelos de desenvolvimento dos países, caracterizados pela

maior influência das forças de mercado e pela redução do papel do Estado na

oferta educacional pós-secundaria, com a contrapartida de sua atuação mais

intensiva na regulamentação e no controle dos sistemas de ensino superior.

A ressignificação de papéis da educação superior e da pesquisa ocorre

num período marcado pelo uso intensivo da tecnologia na produção e

distribuição de bens e serviços, o que vem acarretando a crise de desemprego

estrutural sem precedentes na história mundial, juntamente com uma demanda

crescente por conhecimentos especializados nos campos profissionais

tradicionais e emergentes.
A crescente demanda por conhecimentos e a sua consolidação como fator

de competitividade organizacional contribuíram para a formulação de uma nova

vertente daTeoria do Capital Humano, na qual a educação superior é concebida

como um investimento individual de curto prazo com retorno sob a forma de

competitividade pessoal no trabalho, com o conseqüente fortalecimento das

organizações. Esta concepção veio se sobrepor a formulações anteriores da

Teoria do Capital Humano, nas quais a educação era concebida como um fator

de desenvolvimento nacional e de interesse coletivo com retorno de longo prazo

no fortalecimento dos países.
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Desta forma, a valorização do conhecimento no mundo do trabalho e o

ambiente competitivo das corporações desencadearam o surgimento de uma

demanda de massa por ensino superior em escala global, demanda esta cuja
. ' . .

dimensão supera amplamente, no caso brasileiro, a capacidade de provisão de
•

educação superior pelo Estado.

Além da superação quantitativa em relação à capacidade do Estado, ..a

demanda por ensino superior no Brasil engloba um conjunto de expectativas que

em muitos casos diferem dos objetivos educacionais e de pesquisa das

instituições universitárias tradicionais, expectativas estas marcadas pela

valorização dos conhecimentos instrumentalizados e renováveis em detrimento

da formação acadêmica clássica.
Estas pressões resultaram no fortalecimento das instituições particulares na

oferta educacional de massa, que nas úllimasdécadas se organizam como um

sistema complementar ao sistema de universidades públicas de pesquisa e de

outras instituições não governamentais que preservaram esta tipologia, como é o

caso de algumas universidades comunitárias, confessionais e escolas isoladas

de elite.
A evolução do sistema de ensino superior brasileiro após a reforma

universitária de 1968 foi marcada por uma expansão rápida e desordenada das

instituições particulares, que no espaço de poucos anos superaram as

instituições públicas em números de oferta educacional, com a concomitante

queda de qualidade que estigmatizou o ensino privado desde então.

. O ambiente desordenado de expansão dos anos 70e 80 cedeu lugar a uma

complexa estrutura normativa e de controle do sistema implantada após a Lei de

Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que reorientou a expansão por meio da

diversificação tipológica de instituições e cursos, bem como por mudanças

profundas na concepção dos currículos e nas modalidades de ensino, como

formas de incentivar e legitimar a flexibilidade, a diversificação, a massificação

da oferta educacional e Suaaproximação em relação ao mundo do trabalho.

Fatores diversos como a explosão da demanda por educação e

conhecimentos, o perfil sócio-econômico da população estudantil, as limitações
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da oferta de ensino superior pelo Estado; as mudanças de paradigma na política

educacional e a permeabilidade das instituições às influências do mercado

desencadearam o surgimento de ambigüidades' e conflitos nos diferentes

ambientes' institucionais e no próprio sistema de ensino superior, conflitos estes

marcados pelas diferenças de expectativas dos atores em relação às finalidades
. . '." . !

das instituições, acesso ao conhecimento e papéis da educação e da .pesquisa
.' .

para a'sociedade e para a economia.
No caso específico da Região Metropolitana de São Paulo, a participação

limitada das instituições públicas consolidou uma matriz de oferta educacional

caracterizada pela forte predominância das instituições particulares de ensino
. . . :.' .

superior, que passaram a competir em bases' mercadológicas pelo contingente
. . .} .

de alunos não atendidos pela' educação pública, delineando um espectro de

instituições de .natureza diversificada e marcadas por fortes assimetrias em

relação ao porte, número de alunos. qualidade e' preço dos serviços

educacionais.
o presente estudo tem como objetivo efetuar uma análise ilustrada do

contexto do mercado de ensino superior da Região Metropolitana de São Paulo

com base nos dados proporcionados pela Sinopse Estatística e pelo Perfil da

Educação Superior do Ministério da Educação relativos ao ano de 2000, além de

dados complementares disponíveis no Cadastro das atuais Instituições e Cursos'

de Ensino Superior, também elaborado pelo Ministério.

As análises da matriz institucional da região e das características da oferta

educacional tomam como referência as influências das variáveis de natureza

sócio-econômica e política que contribuem para a diversificação tipológica das

instituições e suas mudanças de comportamento em relação às fínalídades

educacionais e da pesquisa. A questão pedagógica e da qualidade do ensino, em .

que pese sua importância para a efetividade do sistema educacional, não é

explorada nesta análise.
o trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: é apresentada

inicialmente uma fundamentação teórica sobre a valorização do conhecimento

instrumental no mundo do trabalho, a influência desta valorização sobre a
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massificação da. demanda por ensino superior e seus conseqüentes impactos

sobre sistemas de ensino e pollticas educacionais. A este conteúdo seque-se

uma apresentação sobre a permeabilidade das instituições universitárias às

forças .do mercado e as influências .destas forças sobre os modelos

organizacionais das instituições e seus comportamentos.
. .

Em seguida, são apresentadas as. linhas gerais da evolução do sistema de

ensino superior brasileiro de graduação e de pós-çraduaçâo e o surgimento do

sistema complementar de oferta educacional pública e privada, em .substituição

ao sistema paralelo de instituições públicas e confessionais que prevaleceu até a

década de 1960. Finalmente, são apresentadas'es llnhas g~rais do quadro
, .: .

normativo atual, consolidado após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de

1996 .

. Em seguida, são apresentadas as características. da Região Metropolitana .

de São Paulo e uma análise da matriz institucional e da oferta de ensino superior

na região referente aos anos de 2000 e de 2002, com base nos dados

secundários obtidos junto ao Ministério da Educação.

Parte fundamental desta análise. encontra-se limitada ao ano de 2000

devido aos dados referentes a 2002 serem oriundos do Cadastro das atuais

Instituições e Cursos Superiores, o qual não se constitui num censo educacional

e, portanto carece da confiabilidade atribuída aos dados referentes a 2000,

oriundos estes do Censo da Educação Superior realizado anualmente pelo

Ministério da Educação.
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1 O VALOR DO CONHECIMENTO NAS SOCIEDADES

CONTEMPORÂNEAS

-' A moderna teoria do capital humano consagrou o domínio de

competências gerais relacionadas à resolução de . problemas quotidianos,

comunicação interpessoal e capacidade de auto-aprendizado como formas de

saber valorizadas nas relações de trabalho,com ênfase para um pragmatismo

que reduz a importância doéonhecimento teórico e reflexivo, atribuindo-lhe o

caráter de acadêmico, lento, pouco prático e ineficiente diante dos desafios

impostos pela "era das transformações" e das demandas da nova' ordem

econômica,

A importância do conhecimento operante está associada a fatos como o

ritmo acelerado de modernização tecnológica e automação nos processos

produtivos, as demandas especializadas.de campos profissionais emergentes e

o aumento de. importância da pesquisa aplicada à produção. Estes fatores

determinaram a elevação do conhecimento ao status de fator fundamental de

competitividade das organizações, contribuindo para que o mesmo se tornasse

um bem comercializável, submetido a uma lógica de produção e de distribuição

semelhantes à de qualquer outro produto no mercado,

Os sistemas de educação superior se estruturaram como a principal

instância provedora destas categorias de conhecimentos nas sociedades

modernas, como resultado de uma ampla' diversificação das instituições de

ensino e de cursos, resultando na pluralidade educacional que caracteriza o

mercado de ensino pós-secundário.

Não é de estranhar, portanto, que o valor social da educação superior

tenha incorporado perspectivas fortemente pragmáticas em relação às suas

finalidades, com- valorização das competências gerais e específicas que

conferem aos seus portadores a almejada empregabilídade individual; entidade

abstrata, volúvel e sujeita à obsolescência como parece estar qualquer

conceito ou idéia no mundo das transformações, mas que emerge como a

senha de acesso às oportunidades de trabalho e como uma fugaz garantia

contra o desemprego e a exclusão.
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1.1 A sociedade do conhecimento e o mundo do trabalho

Há uma noção disseminada de que o conhecimento constitui o eixo

estruturante do desempenho de sociedades, nações e organizações,

constituindo um fator de crucial importância para a criação de valor. Dentro da

ordem econômica moldada pela valorização do conhecimento, cria-se a visão

de novas e excitantes oportunidades profissionais, com substituição do trabalho

físico e desinteressante da economia industrial por atividades mais dinâmicas e

intensivas de habilidades técnicas e cognitivas sofisticadas. Desenvolve-se o

conceito de trabalhador do conhecimento, com a promessa de superação de

sua condição de fator de produção da era moderna para uma nova categoria

profissional, voltada para a manipulação de símbolos e informações e

detentora, ela própria, dos meios-chave de produção: o capital intelectual, ou o

conhecimento em suas mentes.

Ainley (2002) define a sociedade do conhecimento como aquela que

sistematicamente aumenta as habilidades e conhecimentos de todos os seus

membros para explorar inovações tecnológicas e, deste modo, obter fronteiras

competitivas para seus serviços nos mercados globais em rápidas mudanças.

Este esforço requer uma força de trabalho dotada de capacidades de

manipulação, processamento e utilização de conhecimentos informatizados,

além das habilidades comunicacionais, numéricas e iiterato-funcionais,

composta por trabalhadores flexíveis e capazes de se adaptarem a novos

métodos de trabalho ao longo de suas vidas produtivas.

Embora empregados de forma rotineira, há poucas considerações

concretas ou consenso sobre o significado de termos como sociedade do

conhecimento, revolução do conhecimento e outros correlatos. O que não

impede, entretanto, que haja uma preocupação generalizada em relação aos

mesmos por parte de formuladores de políticas em diversas esferas da

economia e da educação, o que leva os governos a tomarem o conhecimento

como um dos eixos diretores de suas visões desenvolvimentistas (Nunn, 2002).

Como exemplos, o autor menciona a Lisbon Strategy da União Européia,

publicada em 2001, e sua meta de criar a mais dinâmica economia do mundo

6



baseada emconnecimemos e a crençado Primeiro Ministro da Inglaterra, Tony

Blair, segundo a qual a economia do conhecimento é omelhor caminho para o

sucessoe pere a prosperidade.

Em relação ao Brasil, Plonsky(2001) refere as orientações contidas no
. '

Plano' Estratégico Pluri~nual 2000-2003 (Àvança Brasil), o qual inclui

Informação' e Conhecimento como, uma das seis áreas qué ~brigam os
. ',- "

programas de desenvolvimento projetados para o período. O autor afirma que a

.capacidade de'gestãodo conhecimento é tão importante para a garantia de,

ccmpetttlvldade.quanto o domínio do conhecimento em si e acrescenta que a

,capacidade de aprimorar as competências de gestão do conhecimento é vital

para 'qlJe os, países 'possam atingir, patamares mais elevados de

desenvolvimento sustentável e inclusivo. Como exemplo, menciona o título do

Relatório do Desenvolvimento Mundial de 1998-1999 do Banco Mundial -

Conhecimento para o Desenvolvimento - e suas premissas básicas de que:

... países pobres - epessoas pobres -diferem dos ricos não apenas por
, '

,disporem de menos capital, mas também por terem menos conhecimentos
r.Ó,

ouporfazerem'uso dos mesmos de forma menos produtiva ,

Implícita nesta concepção encontra-se a visão de uma economia pós-

moderna e' pós-industrial como uma nova utopia, com trabalhadores

colaborativos e intrinsecamente motivados, num ambiente de prosperidade'

econômica e acesso democrático à informação,

Segundo Nunn (2000), o discurso da economia do conhecimento

representa uma tentativa de ocultar a realidade da-comoditização em outras

esferas da vida social além da educação, assim como mascarar mecanismos

de perpetuação das relações de trabalho da economia industriaL Acrescenta

que a reestruturação industrial tem sido uma tendência dominante nos países

desenvolvidos durante os últimos 30 anos, com a retenção dos segmentos

conhecimento-intensivos e de maior poder de agregação de valor da cadeia,

tais como pesquisa & desenvolvimento, marketing e serviços,
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A rotina da produção, por sua vez, é transferida para países

subdesenvolvidos ou emergentes, menos exigentes em relação aos custos

sociais e ambientais da produção e provedores de matérias-primas e mão de

obra de baixo custo. Por este prisma, a economia do conhecimento representa

a, continuidade do projeto de reestruturação daprodução que tem operado nos

países desenvolvidos durante as últimas décadas. Como resultado, a maioria

dos trabalhadores do conhecimento da nova economia continua simplesmente

desenvolvendo aspectos da produção tornados mais eficientes e produtivos

pela apltcação maciça dos avanços tecnológicos (Nunn, 2000).

Nesta nova economia, a preparação para o mundo do trabalho e a

capacidade de nele permanecer requerem do indivíduo um elevado grau de

flexibilidade, comprometimento e pragmatismo. As inovações tecnológicas

fazem com que o trabalho seja permeado por mudanças rápidas e contínuas, o

que leva as pessoas a serem freqüentemente submetidas ao aprendizado de

novos processos e ajustadas a novos procedimentos de ação. Estes fatos

contribuem para acentuar a percepção do indivíduo em relação às mudanças e

à conseqüente necessidade de ser flexível, como condição para adaptação aos

tempos incertos e problemáticos

Além disto, há uma expectativa implícita, por parte dos empregadores, de

que os empregados sejam auto-motivados, capazes de avaliar racionalmente a

sí.própnos e de aproveitar todas as oportunidades de desenvolvimento pessoal.

É a própria noção de aprendizado permanente (Iifelong learning) que marca a

interseção entre a abordagem do capital intelectual com as teorias de

desenvolvimento de recursos humanos, de desenvolvimento organizacional e

as práticas de accountability (Garrick e Usher, 2000).

A realidade do cenário econômico e empresarial é explorada de forma

recorrente na construção de argumentos destinados a corroborar a prevalência

do conhecimento na geração de riquezas e na promoção da mobilidade social, .

argumentos estes dotados de uma lógica que mostra como inequívoca a

emergência de uma nova ordem econômica fundamentada no saber

instrumentalizado / operacionalizado e no intelecto profissional. Exemplos:
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• Os países desenvolvidos são fortemente orientados para as

indústrias do conhecimento, na medida em que exportam patentes,

direitos autorais, resultados de pesquisas, educação, consultorias,

publicidades, redes de notícias e bases de dados, com ênfase reduzida

na exportação de produtos industriais. Há um consenso de que a

dominação exercida por estes países está inextricavelmente ligada às

indústrias do conhecimento;

• Empresas cujas atividades s~ baseiam no conhecimento,

especialmente nas áreas de software e tie comércio eíetrônico; possuem

valores de mercado muitas vezes superior à soma de seus ativos,

mesmo após o estouro da bolha das empresas de alta tecnologia;

•. Sill .Gates e outros empreendedores acumularam fortunas

exclusivamente com base em propriedade intelectual. Atividades

baseadas em conhecimentos como consultorias, produções de mídia e

gerenciamento de dados representam indústrias com rápido

crescimento, suplantando outras indústrias de serviços menos intensivas

de informações.

.A pesquisa médica e biotecnológica, o desenvolvimento de

drogas e medicamentos é conduzida a partir de financiamento

majoritariamente privado, cujos .investidores retém controle sobre os

resultados, não sendo incomum que conhecimentos sejam mantidos em

segredo, mesmo às custas de sofrimento e mortes humanas causadas

pela restrição de acesso às informações e produtos.

• Muitas empresas de sucesso comercializam exclusivamente

dados, coletados através de transações financeiras e comerciais (por

exemplo, leitura de códigos de barras em redes de superrnercados ou

bancos de dados de clientes). A quantidade e os detalhes das

informações são surpreendentes, e alimentam o florescente mercado de

"mineração de dados".
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Estes exemplos demonstram que o senso comum marca a valorização do
conhecimento e da informação na estrutura de poder das organizações, na

. reconfiguração do emprego,· na organização do trabalho e no modo de
.crescimento das nações, como reflexo de um acentuado deslocamento das
forças produtivas do fazer para o saber. Este deslocamento repercute no
aumentode produtividade do trabalho causado pela apropriação planejada e
sistemática de conhecimentos ao fazer,eom resultados em todas as vertentes

da vida social.

Convertido à categoria de elemento da produção, o conhecimento como
um valor em si é suplantado pelo conhecimento como uma commooity.
produzido Com o 'objetivo de troca para ser vendido e consumido. Em
conseqüência, as:relaçéesentre provedores e usuários de conhecimentos se
organizam segundo formas já assumidas nas transações entre produtores de
commodities e seus consumidores, ou seja, relações de compra e venda num

contexto de mercado (Carvalho e Kaniski, 2000).

Oàmbiente profissional na atualidade é percebido não apenas como local
em que se configuram novas formas de organização e de gestão do trabalho,
mas também como local de modelagem da subjetividade dos empregados, nos

.quais o valor do conhecimento e seus conteúdos são controlados por técnicas
de gestão do capital intelectual. Esta modelagem emoldura o termo intelectual

em concepções específicas, diretamente conectadas aos interesses da
acumulação flexível de capital, conexões estas que atribuem ao conhecimento
uma condiçãode commodity, seja como um produto de consumo, seja como

um fator da produção (Garrick e Usher, 2000).

A noção de comoditização do conhecimento, entretanto, não é produto da
época atual, e possui marcos históricos importantes como a popularização das
idéias de Ahiin Toffler em "O Choque do Futuro" e"A Terceira Onda" e de Jean-
François Lyotard em liA Condição Pós-Moderna" durante as décadas de 1970 e
1980. A hipótese central de Lyotard (1984) era a de que "o status do

conhecimento seria alterado à medida que a sociedade avançasse para a era

pós-industrial e as culturas avançassem para a era pós-moderna".

Quase duas décadas antes, em 1962, Fritz Machlup já havia desenvolvido
o conceito de sociedade do conhecimento, a partir de estudos ~obre a livre-
concorrência nos Estados Unidos, nos quais percebeu a emergência de um

.. '.
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novo' campo de atividades: o da produção de conhecimentos. Machlup 'afirmou
que. a produção e a difusão do conhecimento estavam se tornando em
indústrias de fato, nas quais este era comprado e vendido no mercado com

. t

base .no seu valor de uso (Carvalho e Kaniski, 2000) .

.Emsüa obra, Lyotard reconheceu que as transformações que resultavam
na mudança de status do conhecimento ocorriam desde os fins dos anos 50,

. embora afirmasse 'que o passo das mudanças fosse distinto entre regiões ou
países, ..resultando ·numa disjunção temporal que tomava difícil· um esboço

'. . '.' . . '"

geral.. .Antecipou que-as transformações tecnológicas teriam um impacto
. considerável sobre as formas de aquíslçêo.iclassiflcação, disponibilização é

.. utilizaçáo do conhecimento, que seria cada vez mais convertido em

quantídades de informação.

Para Lyotard, as máquinas de processamento de ínrormecõesexercenem
o terceiro e mais significativo efeito sobre a circulação do conhecimento, após o. .
·desenvólvlmento dos meios de comunicação e do incremento da circulação
·humana. A natureza do conhecimento não poderia psrmanecerimutéve! diante

" ..:. " : " . . . . ' . . . . ., , . -', " '. ~- - . . .

das' novas tecnologias oomuntcacionais, e' teria 'quese ajusiar aos novos
canais para que este pudesse se tornar transmissível e operacional, sob pena
de serabandonado. Neste processo, a noção de conhecimento provido pelo

, ',-' ..'. .' - - ,"

·Est~doficaria ca9~ .vez mais uttrapassada, pelo fortalecimento do princípio de
. que 6 proçressoda sociedade dependeria de mensagens circulantes' ricas em

infor~a~ões utilitárias.~ de fácil decodificação (Roberts,1998).

'Whitley (2000) argumerita que esta abordagem reduz a. concepção do
conhecimento a uma perspectiva funcionalista do mundo e acrescenta
perspectivas alternativas à sua concepção como uma simples commodity, ao
afirmar que nem . todas as formas de' conhecimento são passíveis de
armazenamêntoem sistemas digitalizados. Mostra que visões alternativas do
conhecimento podem contemplar naturezas. situacionais e locais. que

·demonstram a importância da interpretação humana dos conhecimentos
codificados e armazenados, assim como o papel do conhecimento tácito nas
situações em que as regras não são suficientes' para o desempenho de

determinadas tarefas ouprocedimentos.
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1.2 A Teoria do Capital Humano revisitada?

A gestão do capital humano nas organizações envolve o desenvolvimento

de sistemas capazes de armazenar e reter o conhecimento explícito e

quantificável, bem como abordagens gerenciais que favoreçam a conversão do

conhecimento tácito em conhecimentos explícitos, passíveis de serem

apropriados, sistematizados, institucionalizados e retidos pela organização

quando do desligamento ou dispensa de seus portadores.

Estas estratégias implicam na redução da alocação de capital em ativos

tangíveis em favor de investimentos em capital intelectual e humano, tais como

tecnólogos especializados, bancos de dados e gestão de relacionamentos

externos. Neste contexto, o capital intelectual dos empregados é construído de

uma forma tal que suas capacidades estejam coerentes e integradas com os

objetivos organizacionais.

Assim como a comoditização do conhecimento, o conceito de capital

humano não constitui um tema recente. Durante os anos 60, disseminou-se a

crença de que investimentos em educação superior poderiam contribuir de

forma significativa para a riqueza econômica. Naquela época, enfatizava-se a

importância dos investimentos em educação superior como premissa

indispensável para a competitividade da nação e melhoria do nível de vida das

pessoas (Torres, 2000).

Nos anos 70, a visão foi substituída pela crença pessimista de que a

educação superior havia se expandido mais do que o necessário, e que as

habilidades dos graduados não mais atendiam às necessidades do mundo do

trabalho. Nos anos seguintes, as contradições se acomodaram de forma um

tanto difusa, e o interesse sobre o assunto se desvaneceu.

Segundo Torres (2000), a terceira geração da Teoria do Capital Humano

passou a se preocupar com a circulação das informações e sua utilização na

tomada de decisão, enfatizando as distinções entre aquisição e utilização das

competências detidas pelos indivíduos. As principais mudanças na moderna
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Teoria do Capital Humano decorrem do fato de que a educação superior

passou a ser compreendida na perspectiva de seu valor para o indivíduo, como

bem de consumo e de investimento pessoal, em superação à visão de valor da

educação para o desenvolvimento nacional.

A valorização do capital humano individualizado e as exigências cada vez

mais complexas do mundo do trabalho contribuem para que a educação

supertotse tome cada vez mais comprometida com a formação de atitudes

coerentes com valores organizacionais (Estêvão, 20(1). O autor designa a

flexibilidade, a capacidade de abstração e o esforço individual próprios da

meritocracia como elementos valorizados pelo conjunto de expectativas

organizacionais em relação ao capital humano, encarregado de operar a

transformação das empresas em organizações que aprendem ou organizações

inteligentes, nas quais a qualidade emerge como um dos: imperativos

essenciais.

Na ótica empresarial, prevalece a noção de que os novos perfis

profissionais e os modelos de formação exigidos pelos paradigmas atuais da

produção podem ser expressos em dois aspectos: polivalênciae flexibilidade

profissionais; Esta expectativa se estende, com maior Ou menor amplitude,

para os .trabalhadores de todos os ramos e, conseqüentemente, para todas as

instituições educativas e formativas, especialmente as escolas e as

universidades.

O desenvolvimento dessa polivalência e flexibilidade profissionais inclui a

identificação de habilidades cognitivas e de competências sociais requeridas no

exercício das diferentes profissões, bem como nos diferentes ramos de

atividade. A difusão desse ideário de ressignificação da Teoria do Capital

Humano interfere diretamente no âmbito das políticas educacionais,

especialmente na reorganização do sistema de educação superior e nas

reformas curriculares (Catani et aI., 2001).
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1.3 Conhecimento e emprego

• As mudanças no mundo do trabalho e seus requisitos crescentes de

conhecimentos constituem um importante fator de impulso da massificação da

demanda por educação superior, que se soma às forças de universalização e

democratização do acesso universitário que operam desde os anos 60. A oferta

de ocupações tradicionais tem se tornado comparativamente menos

significativa, enquanto novas ocupações no setor de serviços, que

freqüentemente requerem habilidades mais sofisticadas e de nível superior,

têm se tornado mais importantes em termos de oferta. Atividades anteriormente

desempenhadas por pessoas sem qualificação ou semi-qualificadas são agora

assumidas por técnicos especializados de nível médio, e aquelas que, até

meados dos anos 80 se caracterizavam como ocupações técnicas, são agora

mais prováveis de serem ocupadas por graduados de nível superior (Scott,

1998).

As corporações passaram por profundas transformações em sua transição

para a lógica do mercado global. Os processos de reengenharia e

reestruturação dos anos 90 foram sucedidos por tendências de concentração

do número de empresas por setor, buscas de ganhos de escala e maior

complexidade das estratégias competitivas. Em decorrência,importantes

mudanças no paradigma do emprego estão em curso na economia mundial,

tais como a flexibilização do emprego formal e a expansão da informalidade, o

uso maciço de tecnologia e da automação, com aumentos significativos de

produtividade e a geração de menos empregos por unidade monetária

adicional investida em expansão. A expansão da oferta de trabalho se desloca

para setores emergentes de serviços, com demandas por novas competências

e habilidades, mudanças estas que estão implicando em profundas revisões

dos sistemas de ensino (Dupas, 1998).

Piva (1998) afirma que a corrida tecnológica no mundo do trabalho é

inevitável e sua velocidade é meteórica, o que leva ao desinteresse dos

14



empresários pela mão de obra sub-qualificada. Se a época atual vai

sacramentar a morte do emprego, o mesmo não irá acontecer com o trabalho,

pois haverá muitas coisas a serem feitas.A sociedade, entrementes, irá cobrar

a empregabilidade, advinda do conhecimento e da educação. O autor chega a

afirmar que:

.... "não haverá lei, regra ou sindicato que possa assegurar o emprego para

quem não consegue aprender continuamente e acompanhar esta evolução
,

...(e que)... a instituição educacional' deve transmitir ao aluno as

habilidades básicas para se tornar' um membro eficaz de uma

organização, transformando esta num instrumento de suas aspirações,

realizações e aplicações de valores".

Manifestações desta natureza refletem o grau em que as expectativas em

relação à instrumentalidade da educação superior podem ser ajustadas para o

suprimento de uma força de trabalho composta por indivíduos maleáveis e

dispostos a incorporar .os objetivos organizacionais como seus próprios

objetivos de vida. Em muitos casos, o indivíduo é responsabilizado pela

sustentação da empresa no jogo corporativo e compelido a assumira iniciativa

e os custos de sua educação continuada como requisito de sobrevivência

profissional. Esta atitude por parte das empresas contribui para reduzir os

investimentos em capacitação pessoal, assim como para evitar as perdas

decorrentes da evasão de profissionais investidos de qualificação e que se

tornam desta forma mais valorizados no mercado de trabalho.
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2 • AS INSTITUiÇÕES UNIVERSITÁRIAS NA SO~IEDADE DO

CONHECIMENTO

Embora sejam normalmente descritas como organizações conservadoras

e refratárias a mudanças, as instituições universitárias foram palco de

importantes movimentos reformadores em décadas passadas, decorrentes,

entretanto, de forças distintas daquelas que operam na atualidade. Em anos

anteriores, as reformas representavam demandas políticas internas das

instituições no contexto amplo de reivindicações de direito à cidadania,

apresentadas por segmentos ativos de alunos e professores, que viam na

universidade um elemento constituinte de regimes políticos e sociais injustos e

ineficientes, que deviam ser transformados.

o quadro hoje é muito distinto, pois a iniciativa das mudanças passou para

as mãos de governos, mercados, agências de financiamento e organismos

supra-nacionais. A racionalidade econômica aparece como um componente

importante das mudanças, determinando que as instituições devam otimizar o

uso de seus recursos financeiros, técnicos e humanos, de forma a utilizá-los

com mais competência e eficiência (Schwartzman, 1996).

As mudanças nas instituições universitárias se manifestam segundo

tendências semelhantes em todo o mundo, embora haja particularidades

específicas ao contexto de países, regiões ou mesmo instituições. As tendências

gerais das mudanças podem ser agrupadas em três grandes categorias: de nível

internacional, representadas pela ascensão do capitalismo e incorporação da

lógica de mercado nas políticas educacionais, de nível nacional, representadas

pela retração do Estado e por diretrizes orçamentárias restritivas dos

investimentos públicos em educação superior, e de nível institucional,

representadas pela crescente comoditização do conhecimento e sua valorização

como produto de troca no mercado profissional.
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Estas tendências podem ser identificadas como um processo de redução da

autonomia das instituições e a expansão de uma heteronomia que resulta da

combinação de um ambiente de atuação comercial e competitivo com políticas

educacionais liberalizantes e incentivadoras da diversidade, controladas,

entretanto, por ações normatizadoras, credencialistas, avaliadoras e

intervencionistas do Estado, que definem critérios e parâmetros para os

indicadores, de desempenho que avaliam a qualidade e a eficácia institucionais.

A conjunção destes fatores provoca conflitos entre as diferentes concepções

ideológicas de missão das instituições universitárias e as expectativas dos atores

externos às instituições; que procuram definiras funções da educação superior

com base em seus próprios interesses de conhecimentos e/ou de capital humano.

Enquanto parte da comunidade vê a universidade como uma espécie de empresa

a serviço de interesses educacionais e científicos de mercado e à qual devem ser

aplicados princípios da administração que visem promover a eficiência, outra

parte vê com horror as tentativas de conversão da universidade numa

organização de moldes empresariais e procura preservar a academia como um

templo da educação, da cultura e do conhecimento científico desinteressado.

Estes dilemas surgem não apenas de percepções opostas sobre o que seja a

missão da universidade, mas também sobre o modelo desejável de sociedade

(Singer, 2001).

Os impactos das mudanças são provavelmente mais evidentes nos sistemas

universitários de tradição acadêmica "pura", como aqueles originados a partir de

modelos europeus (principalmente francês e alemão), nos quais a proximidade

das instituições com o mercado e com a indústria era vista como uma ameaça à

sua identidade. Estes sistemas orientaram-se tradicionalmente para a produção

de conhecimentos científicos básicos e preparação de uma pequena elite de

profissionais portadores da alta cultura.

Não é este o caso, por exemplo, da universidade norte-americana, que

tradicionalmente opera num sistema de competição aberta por financiamento e

alunos, e que nunca hesitou em atender às demandas de governos e empresas.

A distância zelosamente mantida entre a universidade e o mercado nos modelos
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europeus nunca chegou a existir nos Estados Unidos e o crescimento da onda

neoliberal a partir dos anos 70 converteu o padrão universitário norte-americano

de massificação da oferta e de vínculos como mercado num modelo a ser

.imitado. (Singer, 2.001).

.Não é de estranhar, portanto, a existência de opiniões antagônicas quanto à

pertinência da aproximação .entre as instituições universitárias e o mercado,

assim como em relação à massificação do ensino superior e o declínio da

qualidade educacional, . financiamento público versus privado, avaliação,

eccoumeotlitv « outros temas polêmicos que permeiam o ambiente acadêmico

das instituições universitárias nas sociedades modernas .

.A transformação do ethos universitário, de um modelo acadêmico

tradicional para modelos. abertos às influências do mercado, refletiu-se em

mudanças nas concepções teóricas sobre as características organizacionais

universitárias. As metanarrativas de enfoque funcional e positivista

desenvolvidas durante as décadas de 1960 e 1970 cederam lugar, durante a

C:iécadade 1990, a concepções baseadas no paradigma da contingência;

substituindo a visão de estruturas únicas e altamente efetivas para todas as .

organizações.!::stes estudos produziram novas bases e conceitos sobre

estudosorganizaéionais universitários, com o desenvolvimento de abordagens

· que reconhecem a. existência do conflito, do dissensoe das operações de
. .

oodervern detrimento de abordagens apoiadas em suposições sobre a

natureza unitária e ordenada das organizações (Clegg e Hardy, 1999).

Na seqüência, são apresentadas as linhas gerais dos principais modelos

de organização universitária, das concepções funcionalistas tradicionais aos

· enfoques contemporâneos de abordagem contingencial, seguidas de

considerações sobre a aproximação entre as instituições universitárias e o

· mercado, e suas conseqüências para as instituições e seus atores. Ao final,

são desenvolvidas considerações sobre a ampliação dos mecanismos de

avaliação e controle do Estado sobre os sistemas educacionais, integrados às

.reformas educacionais em curso.
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2.1 Modelos organizacionais de instituições universitárias

As universidades representam uma das mais antigas formas de

organizações existentes, tendo muitos de seus aspectos se estruturado em

períodos anteriores aos antecedentes econômico-sociais que propiciaram o

surgimento da sociedade industrial. Sua origem remonta ao século XII, a partir

de movimentos de corporações de profissionais leigos que buscavam maior

autonomia perante a Igreja e o Estado, e que progressivamente se

estruturaram nas Universidades de BOlonha, Salerno, Chartres, Cantuária e

Paris. São desta época os primeiros registros dos termos universitas

magistrorum et scholarium, identificando a universidade como uma organização

estatutária e regimental, com graus hierárquicos, finalidades institucionais e

jurídicas, congregando uma corporação de traba.lhadores intelectuais que

vinculava estudantes e professores numa espécie de contrato de interesses

mútuos e práticas comuns (Nunes, 1999).

. Segundo o autor, a emergência da burguesia no período moderno viria

impulsionar o surgimento de novos modelos universitários, em que podem ser

identificados o modelo inglês, centrado no empirismo pragmático e no

desenvolvimento científico e tecnológico; o modelo francês, estatal e

politicamente controlado, e o modelo alemão, de uma universidade que refletia

a ambigüidade da modernização conservadora alemã, capaz de pensar uma

revolução metafísica sem congregar condições históricas de efetivá-Ias

hegemonicamente.

Na Inglaterra, exemplificada pela fundação e trajetória de Oxford, a

universidade vinculou-se aos interesses da burguesia emergente, assumindo

novos métodos de ensino e voltando-se para a investigação pragmática e

utilitarista do conhecimento em função das necessidades da burguesia

ascendente. A universidade francesa, surgida no seio do liberalismo francês,

incorporou a necessidade histórica de cooptar outras classes sociais do

Terceiro Estado contra a nobreza. Sua consolidação foi determinada pela
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direção política derivada das forças que controlam e impulsionam o Estado e

seus interesses. Segundo Nunes (1999), o último modelo de universidade

moderna a surgir foi o norte-americano, de caráter privado, essencialmente

profissionalizante e articulado aos interesses do mercado e da sociedade

liberal. Sua tradição estabeleceu uma estreita dependência do conhecimento

ao capital, atribuindo um caráter fortemente instrumental à ciência e ao

conhecimento.

A diversificação dos modelos universitários foi correspondente à expansão

e aumento da complexidade de seus papéis no âmbito social, científico e

tecnológico, com o desenvolvimento de um elevado prestígio social como locus

. por excelência de formação das elites científicas e intelectuais. Com as

mudanças de âmbito global ocorridas durante a segunda metade do século XX,

as universidades passaram a se confrontar com uma pluralidade acelerada de

novas demandas e expectativas, muitas delas contestadoras dos próprios

valores universitários e acadêmicos consolidados ao longo de décadas.

Compreender: os papéis das instituições universitárias no mundo

contemporâneo não é uma tarefa simples, especialmente porque não há um

consenso sobre quais sejam estes papéis; tampouco sobre o próprio

significado do que sejam estas organizações. É possível que, no limite, possam

ser vistas como remodelando seus objetivos para a reprodução das novas

ideologias dominantes, pela formação da força de trabalho requerida pelas

relaçõesde produção estabelecidas, num processo de "formação de indivíduos

cada. vez mais adaptados ao seu local de trabalho, capacitados, porém, a
modificar seu comportamento em função de mutações sociais" (Tragtenberg,

1978,apud Motta e Pereira, 1983).

As incertezas e ambigüidades não reduzem a importância das

universidades no mundo contemporâneo, seja para a ciência, para a economia

ou para a sociedade. As questões refletem a busca de novos fundamentos e,

possivelmente, de significados mais amplos que possam acomodar a

pluralidade de papéis destas instituições num mundo marcado, ao mesmo

tempo, pela diversidade e pela integração.
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A complexidade das instituições e sua pluralidade de papéis estabelecem

questões importantes relativas à sua organização, especialmente quando se

consideram as tendências de diversificação dos modelos institucionais e sua

fragmentação de papéis diante das demandas e pressões externas. As

questões não são apenas referentes ànecessidade de organizar, mas também

a como organizare com que propósito, procurando entender o que mantém

coesas estas fascinantes organizaçãese como torná-Ias mais efetivas em suas

funções (Peterson, 1991).

Sendo o 10cIJs por excelência da pesquisa, decorreu que a universidade

não pôde deixar de se interessar por si própria como objeto de investigação. O

interesse das pesquisas se desenvolveu segundo orientações e motivos talvez

tão diversos quanto os próprios papéis das instituições. Se couber alguma

generalização neste aspecto talvez seja a de que os eixos de interesse das

investigações parecem, ter se orientado majoritariamente para as funções

educacionais, com menor expressão relativa de interesse em relação às

funções de pesquisa, extensão e/ou serviços.

A estes, pode-se acrescentar uma outra dimensão de interesse, relativa

aos aspectos organizacionais e administrativos das instituições, cuja maior

expressão, pelo menos em termos de influências teóricas, encontra-se na

produção norte-americana, especialmente após os anos 70.

Uma revisão da literatura sobre aspectos organizacionais das

universidades realizada por Peterson (1991) revelou a existência, em 1974, de

cerca de 200 publicações baseadas em trabalhos originais de pesquisa. Os

trabalhos, entretanto, representavam principalmente estudos de caso ou

investigações descritivas, com poucos estudos longitudinais, comparativos ou

experimentos de campo. O autor afirma que a década de 1980 se caracterizou

tanto pela continuidade da expansão quantitativa quanto do aumento de

sofisticação das pesquisas, que contribuíram para a criação de diversas

concepções e modelos teóricos sobre as organizações universitárias.

É interessante notar que, além de objetos específicos de estudos

organizacionais as universidades foram utilizadas corno modelos para a

elaboração de teorias organizacionais de escopo mais abrangente, que
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buscavam englobar as características de organizações profissionais complexas

que não podiam ser explicadas por modelos de orientação burocrática Oucujos

processos decisórios não se enquadravam nos princípios da racionalidade e da
objetividade.

As pesquisas sobre as caracterlsticas das organizações universitárias

desenvolvidas no contexto norte-americano entre as décadas de 1970 e 1980

sebasearam em cinco modelos de orientação interna: 1) o buroCrático, com

sua conceituação tradicional fundada em Weber; 2) o profissional ..originado a

partir de modificações do modelo burocrático, como forma de acomodar a

coexistência entre uma autoridade baseada na posição e uma autoridade

baseada no conhecimento especializado; 3) o colegial, a partir da idéia de

existência de uma comunidade de letrados tcommunity of schollars), no quala

decisão se fundamenta no consenso, 4)0 político, em que as universidades

são representadas como sistemas políticos em miniatura, em que ínteraqern

grupos de Interesse numa perspectiva de negociações e conflitos e 5) a

anarquia orqanlzada, na qual o comportamento administrativo é visto como

não-protissfonal, em virtude das ambigüidades de objetivos, participação fluida

.e da complexidade dastecnoJogias adotadas (Hardy e Fachin, 1996).

De acordo com Peterson (1991), tratavam-se de modelos de orientação

mterna,. destinados a analisar os assuntos de governança institucional. Nos
-, .

anos seguintes, ségundo o autor,as discussões e pesquisas passaram a incluir

conceitos relativos a sistemas abertos, contingênCias ambientais, ciclos de vida

organizacional e modelos estratégicos, demonstrando o aumento de interesse

em relação às forças externas às instituições e às estruturas sociais
emergentes.

Na tipologia estruturalista de Etzioni (1980), as universidades são

consideradas instituições do tipo normativo, nas quais o poder encontra-se

fundamentado na existência de um consenso a respeito dos métodos utilizados

e dos objetivos a perseguir. Seus participantes, fortemente motivadOs, tendem

a atribuir valor ao seu trabalho na organização. O autor observa, entretanto,

que existe uma incompatibilidade entre as personalidades dos atores, o que

ocasiona um conflito institucionalizado de papéis e de tipos de autoridade na
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estrutura de poder. Identifica as diferenças entre a autoridade burocrática e a

autoridade especialista; a primeira baseada na racionalidade administrativa e a

segunda no domínio do conhecimento científico especializado. A autoridade

especialista se opõe ao princípio da administração, a qual pressupõe a

existência da hierarquia de poder, do controle e da coordenação superiores,

enquanto que a autoridade especialista se fundamentada no princípio da

liberdade acadêmica e nos modelos colegiados de decisão, refratários à
racionalidade burocrática das decisões administrativas.

Baldrige e colaboradores (1991) chamam a atenção para a importância do

modelo colegiado de Weber, como uma alternativa ao modelo burocrático, na

tentativa de caracterizar a universidade como organização: o poder é atribuído

a uma coletividade de pares, cujas esferas de poder competem diretamente e

nas quais as ações somente se tornam legítimas quando produzidas pela

cooperação entre os membros, de acordo com o princípio da unanimidade. As

interações entre os elementos burocráticos e colegiados seriam a principal

causa da complexidade das estruturas e pressões, e ajudaria a explicar os

limites das ações gerenciais.

Ainda segundo os autores, as instituições universitárias representam

organizações complexas, que possuem objetivos, sistemas e estruturas

hierárquicas, pessoas com atribuições específicas, .processos de tomada de

decisões e uma administração burocrática que conduz às atribuições rotineiras.

Exibem, entretanto, características distintivas e peculiares, entre os quais: a

ambigüidade de objetivos decorrente de sua pluralidade de funções, a

pluralidade de tecnologias, as dificuldades de avaliação de resultados, a

existência de um profissionalismo fragmentado e um elevado grau de conflitos

nos processos decisórios.

As universidades são interpretadas na perspectiva da teoria do conflito: a

participação no processo decisório é fluida e intermitente; os conflitos e a

fragmentação de interesses de grupos são comuns, juntamente com a

influência de grupos externos de interesse. O processo decisório é norteado

por parâmetros políticos, muitas vezes resultando em compromissos

negociados entre os diversos grupos, os quais limitam a autoridade formal por
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meio de pressões e influências. Ninguém detém a autoridade absoluta, a qual

se difunde ao longo de esferas sobrepostas de influências e poder.

De uma forma geral, os modelos burocráticos, colegiais e políticos foram

elaborados a partir de empréstimos de teorias pré-existentes e adaptadas às

características organizacionais universitárias. Pelo menos dois outros modelos,

entretanto, foram elaborados primariamente para definir o contexto

universitário: o modelo de anarquia organizada de Cohen e March (1974) e o

modelo de sistemas frouxamente acoplados de Weick (1976).

O modelo de anarquia organizada de Cohen e March (1974) difere dos

modelos de burocracias organizadas ou mesmo dos modelos colegiados de

decisões consensuais. Refere-se a uma estrutura que permite às pessoas

tomarem diferentes direções em suas ações, sem umacoordenação central de

autoridade. Os objetivos são ambíguos e as decisões são produtos colaterais

de atividades com pouco ou nenhum planejamento. Nesse ambiente fluido, os

administradores servem principalmente comofacilitadores ou catalisadores dos

processos. Eles não .comandam, mas negociam; não planejam de forma

compreensiva, mas tentam aplicar soluções pré-existentes aos problemas

emergentes.

O modelo representa um desdobramento do garbage can modeJ (modelo

da lata de lixo) de Cohen, March e Olsen (1972), sobre modelos de decisão

que não se enquadram na moldura geral do homem econômico e racional. As

decisões não são tomadas de forma intencional, mas determinadas por

ausência de ação ou por acidente: os problemas não são necessariamente

resolvidos por escolha, e as soluções desenvolvidas são respostas que

buscam ativamente por perguntas a serem respondidas. Nas organizações em

que o modelo se mostra pertinente, as decisões são separadas em seus

componentes básicos. O problema, a solução, os participantes e a

oportunidade para a tomada da decisão não interagem com a lógica observada

nas decisões racionais. Em qualquer situação de resolução de problemas, há

um numero elevado de fatores irracionais, não previsíveis e incoerentes que

influenciam o modo como as soluções são encaminhadas
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De acordo com Briand (2000), é possível que o modelo da lata de lixo

possa explicar muito do que acontece nas organizações universitárias. Devido

à sua complexidade e quantidade de problemas, seria de esperar que algum

tipo de paralisia impedisse a realização de quaisquer objetivos nestas

organizações, o que de fato não acontece. Pelo contrário, elas não apenas são

efetivas em suas atividades como continuam a se expandir no mundo moderno,

ainda que as decisões subjacentes, ou pelo menos muitas delas, não possam

ser explicadas pela racionalidade objetiva. Na opinião do autor, esta

complexidade faz das universidades um ótimo exemplo de local em que o

modelo da lata de lixo parece funcionar.

Para Baldrige e colaboradores (1991), é possível que o modelo represente

um quadro exagerado das ambigüidades e conflitos existentes nas instituições

universitárias, mas tem a seu favor o fato de romper o tradicionalismo formal

que reveste as racionalizações sobre o processo decisório e propor formas

mais fluidas de interpretar as organizações, como alternativa às concepções

rígidas e hierarquizadas dos modelos burocráticos.

A descrição de Weick (1976) sobre as organizações universitárias como

sistemas frouxamente acoplados toma como base uma característica distintiva

destes sistemas, ou seja, o fato de um acontecimento numa determinada parte

da estrutura ter pouco ou nenhum efeito imediato sobre outras partes. Nestes

sistemas, não apenas pode haver descontinuidades no acoplamento entre as

partes, mas também elas próprias podem apresentar preconceitos e

expectativas que variam ao longo do tempo. Os elementos são responsivos,

mas retém características de separação e de identidades próprias. Apresentam

poucas variáveis em comum ou, quando ocorrem, são pouco significativas.

Numa reconceitualização posterior de sistemas frouxamente acoplados,

Orton e Weick (1990) resgatam que as características do sistema são

evidentes quando cada elemento afeta o outro de forma súbita, ocasional,

negligível e eventual. A falta de especificidade destas características e suas

imprecisões levantaram diversas controvérsias contra o modelo. Os autores

argumentam, entretanto, que esta falta de especificidade pode repre:sentar um

meio para a investigação de problemas conceitualmente complexos, embora
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percebam que o conceito de sistemas frouxamente acoplados tenha sido usado

para simplificar complexidades organizacionais numa escala maior do que
haviam pretendido.

A produção teórica sobre organizações universitárias posterior aos anos

de 1980 sugere um esgotamento em relação à elaboração de metanarrativas

que pudessem agregar novos pontos de vista sobre as características gerais

das instituições, além daqueles descritos pelos modelos estrutural I

funcionalistas apresentados.

Segundo Thorne-Beckerman (1999) as universidades, na qualidade de

instituições integradas aos sistemas econômicos, políticos e sociais, são

atualmente analisadas tomando como referência a moldura da pós-

modernidade. Neste cenário, elas são mostradas como mais responsivas às

dimensões complexas e fluidas de suas próprias estruturas. As análises

passam a se fundamentar na rejeição dos modelos de orientação positivista da

racionalidade científica e não objetivam construir uma nova teoria, mas facilitar

os processos permanentes de avaliação crítica. Seu discurso oferece uma

alternativa conceitual que pode contribuir na melhoria da prática cotidiana e

promover a participação dos atores nos processos de reestruturação.

Para Clegg e Hardy (1999), a idéia de que os estudos organizacionais

devam compreender um conjunto paralelo de opções não relacionadas, de

menus diferentes e conversações desconectadas, tornou-se parte de um

debate extremamente influente durante os anos 80, em que a publicação de

Sociological Paradigms of Organizationa/ Ana/ysis (Burrel e Morgan, 1979) foi

o primeiro passo. Afirmam que há três décadas, um consenso ortodoxo parecia

estar emergindo da teoria organizacional a respeito do papel do funcionalismo,

definido como uma abordagem apoiada em suposições sobre a natureza

unitária e ordenada das organizações. Em anos recentes, uma mudança

radical no pensamento social e político emergiu sob a rubrica de pós-

modernismo. As abordagens pós-modernas desafiam e invertem as suposições

funcionalistas: nenhuma grande narrativa marca o desenvolvimento das

histórias humanas; são histórias, não a história. Deve-se atentar para o local,
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para as especificidades fragmentadas, para as narrativas das vidas diárias: as

totalidades são meramente artefatos teóricos, e a diversidade veio para ficar,

" Motta (2001) relaciona as universidadesmodernas entre as organizações

tipo sistema orgânico, caracterizadas por um ajustamento contínuo ao

ambiente, redefinição continuada de tarefas" valorizaçã,odo saber
. I

especializado e o alto grau de engajamento dos atores com os fins da
. .: .

organização como um todo: As variáveis co:ntextuais mais significativas na
f'

determinação das estruturas, neste caso, seriam a tecnologia, o tamanho e a
, . '-:

interdependência. Acrescenta que as universidades operam em ambientes

. relevantes altamente diferenciados, o que explicaria o suceesc de instituições
i

com estrutu ras flexíveis e pluralistas, corri maíor ênrase na coordenação do que

no controle. Acrescenta, entretanto, que objetivos de produção em massa de

diplomas levam à' tigidez processual, o que seria uma aproximação aos

sistemas mecânicos, em oposição aos sistemas orgãnicos.

:Apluralização de modelos organizacionais universitários e a diversificação

.de seus objetivos .acentuou as assimetrias entre as ínstítuíçõésrelanvas à

estrutura e distrib~ição do poder, ampliando o espectroque abranqe desde os
, ,

rnodeloscoíeçlados de decisão fundamentados nos princípios acadêmicos até

as estruturas centralizadas de poder, fundamentadas na racionalidade

econômica e funcional das instituições .

.' " Esta diversificação, entretanto, não ocultou um aspecto subjacente à
instituição universitária que é papel do educador / pesquisador como o principal

agente das atividades-fim das instituições, o qual, a despeito da desvalorização

monetária de suas atividades, ainda se beneficia do valor e da utilidade social

reconhecidos de seu trabalho.

As situações são diversas e a noção de honra pode derivar tanto da

percepção de desempenhar um trabalho e não apenas ter um emprego quanto

do orgulho legítimo pela Instituição a que pertence. Esta noção de valor

contribui para que o profissional preserve seu peso na estrutura de poder das

instituições, a despeito da fragmentação e das descontinuidades

administrativas que permeiam O processo de diversificação institucional na

atualidade.
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2.2 A conformidade dos sistemas de ensino superior à lógica do
mercado

No espaço de poucos anos, em especial após os anos 1970, o ensino.
. .

superior se tornou global e assumiu uma importância sócio-econôrnica

crescente em função de seu estreitamento de vínculos com o mundo do

. trabalho, convertendo-se numa indústria que vem experimentando mudanças

. significativas em função de variáveis macroeconômicas, políticas e sociais.

Por volta dos anos 1960, as instituições universitárias operavam num

ambiente previsível de financiamento e de captação de estudantes, com pouca. .. .

.competição aberta entre as instituições. A educação superior se identificava

com uma missão cu ttura I dótada de sólida legitimidade e de um caráter

essencialmente público. Sua força residia, em parte, em sua natureza

altamente seletiva, que representava uma barreira' contra as demandas
. . .

excessivas e limitava seus custos para os governos.
. .

o ensino universitário se justificava pelo prestígio dos diplomas que
. .

conteria e por' representar uma fonte de mobilidade social para os grupos .

médios emergentes. No período que correspondeu ao surgimento da prírneira

fase da Teoria do capital Humano as instituições chegaram a se identflcarcom

os' estados-nações, na qualidade de promotoras .do desenvolvimento, da

modernização e daindustrtahzaçáo das sociedades.

o esgotamento deste modelo se tornou evidente no final dos anos 70,

quando os componentes associados ao mesmo viram alteradas suas posições

e seu reconhecimento nas diferentes sociedades. A educação superior, como

era concebida, passou a ter ameaçada sua legitimidade como promotora do

desenvolvimento. O próprio Estado mudou suas dimensões frente ao setor

privado e o mercado passou a ocupar um lugar mais decisivo para o

desenvolvimento das nações. A cultura que tradicionalmente havia justificado a·

produção estatal dos serviços públicos se debilitou e cedeu lugar a uma

. concepção baseada na privatização dos serviços, diversidade de ofertas,

eficiência competitiva e controle de custos (Bradford, 1999).
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Para Apple (1998), embora a educação superior tenha sua história e sua

dinâmica relativamente autônomas, ela se encontra conectada às profundas

transformações que operam na atualidade, de modo que suas mudanças

devem ser analisadas no.quadro geral dos amplos processos de reestruturação

econômica que permeiamas sociedades e as nações. Em linhas gerais, esta

reestruturação foi marcada pelo estabelecimento da hegemonia do modelo

neo-liberal a partir dos anos 70, coincidindo com a dissolução dos regimes

socialistas que culminaria com o fim da União das Repúblicas Soviéticas nos
anos 1980.

De acordo com Bradford (1999), no período entre o final da 11 Guerra e o

final dos anos 1970, o capitalismo ocidental se baseou em paradigmas que

representaram variações de princípios Keynesianos da social-democracia edo

Estado de bem estar social. COI}1 a recessão econômica que se seguiu ao

choque do petróleo da década de 70, sucedeu a emergência de um paradigma

de orientação de direita, fundado nas ideologias do neo-liberalismo e neo-

conservadorismo.

Esta transição da social-democracia para o neo-liberalimoinvocou

princípios de laissez-faire econômico, que operam segundo a máxima

econômica clássica do livre-mercado, incorporam o individualismo competitivo,

a intervenção mínima do Estado e advogam o modelo de livre-mercado como o

mais eficiente mecanismo para reconstruir a acumulação de capital e a

economia das nações. Sob a democracia social, o Estado era um árbitro em

assuntos econômicos e sociais. No neo-hberaüsrno, seu papel é diminuído a

uma dimensão que, em sua forma ideal, intervém apenas em questões de lei e

ordem. Esta retração reflete-se no aumento do ativismo e da influência política

por parte das empresas e corporações privadas. As associações de negócios

adquirem uma influência crescente sobre a formulação de políticas de

desenvolvimento, o que inclui as políticas educacionais.

No modelo da social-democracia, a educação era vista como a base para

uma sociedade democrática e coesiva, constituindo, .deste modo, um bem

público. No modelo neo-liberal, a educação passou a ser vista como um bem
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privado queo indivíduo 'pode converter em capital econômico e, deste modo,

em ganhos pessoais em longo prazo. A moderna teoria do capital humano

. articulada à educação superior tornou-se individualizada em sua lógica. Cada

indivlduo atua no sentido de seus próprios objetivos por meio da educação e do

trabaíhó; resultando numa economia nacional forte baseada no consumo, nos

lucros e lia acumulação contínua de capital (Bradford, 1999).

, No. fluxo destas tendências, os sistemas de ensino superior se ,viram

, impe:lido§ ,~. convergir, pará rnodalldades desce~tralizadas de orçanizaçáo e

'trábalho,tomandcr:semàis sensíveis às demandas eócio-eccnômícas e

, aceitando ~mlÍ1aior grau de participação de agentes externos, espectaímente

'econômicos.rem seus processos' de decisão. De um ethos de' bem público,

patrocínio estatal e tradiçôes acadêmlcas, ás instituições universitárias

ilieorporaramumcoiTlportaniento que passou a justificar e reconhecer, em

graus variáveis, a participação e o financiamento privados, o sentido

, ,empresarial, as redes contratuais e uma diversidade de missões e propósitos

institucionàis que repercutem as demandas do mundo do trabalho, bem como

~a$ expectativas da sociedade em relação à instrumentalidade do ensino.

, Estastransformações lançaram as instituições universitárias numa arena

ambígua; com nítidas características de um mercado competitivo'. Os novos

ambientes. de .atuaçãc :' desencadearam mudanças profundas no

.comportamento das instituições, que atualmente buscam diferentes formas de

orqaruzação.flnanciamento e gestão, parcerias, estratégias de posicionamento

e d'emarketíng, assim como um portfolio diversificado de oferta de produtos e

serviços educacionais, corno formas de adaptação a estas novas condições,

típicas do mundo dos negócios, mas relativamente pouco familiares no

ambiente universitário,

As instituições são cobradas a justificar seus gastos e exortadas a elevar

seus padrões de' desempenho científico e educacional como formas de

demonstrar ganhos de eficiência, num contexto de competição por alunos e por

profissionais que as leva a operarem na' condição de mercado. O

gerenciamento dos acadêmicos e de suas atividades se toma mais comum, por

meio de técnicas administrativas usualmente associadas ao mundo dos
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negócios, entre elas o monitoramento da eficiência e efetividade por meio de

medidas de desempenho individual e, de grupos, com valorização, do

empreendedorismo eda buscá de objetivos de curto prazo (Deen, 1998).

O sentido 'das mudanças é fortalecido pelas políticas estabelecidas por

organismos supranacionais, que repercutem o ideário de uma nova educação

em suas recomendações e exortam os governos dos diferentes países a
, .

instituírem reformas profundas em seus sistemas educacionais, com base nos

princípios modernos da Teoria do Capita'l Humano. Um exemplo é o

pronunciamento do Relatório Final da Conferência Mundial sobre Educação

Superior da UNESCO (1998 - pago25):

"...Devido ao escopo e à velocidade das mudanças, a sociedade

tomou-se incrivelmente baseada no conhecimento, de modo que a
educação superior e a pesquisa ,atuam como componentes

, essenciais do desenvolvimento cultural, sécio-econõmtco e ambiental

, sustentável de, indivíduos, comunidades e nações. A Educação

Superior é confrontada com desafios formidáveis e deve proceder à

.mais radical mudança e renovação que foi jamais requerida a fazer'.

Nesta abordagem, a ênfase do aprendizado se desloca dos cânones

tradicionais da pedagogia para a apropriação de conteúdos comoditizados e

métodos de ensino centrados nas escolha individuais e no pragmatismo, mais

congruentes com a flexibilidade dos processos de trabalho, mercados, produtos

e padrões de consumo que caracterizam os processos pós-fordistas de

acumulação de capital (Garrick e Usher, 2000), A flexibilidade, neste caso, não

se refere apenas aos modos de aprendizado, mas também aos conteúdos

aprendidos, o que justifica e legitima as iniciativas de reconfiguração que

afetam as instituições universitárias e os princípios educacionais tradicionais,

tais como os currículos baseados em disciplinas e os cursos com definição

temporal fixa de início e de fim
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Os professores são orientados a responder aos padrões de demanda dos

estudantes mediante sistemas de remuneração baseados em avaliações de

desempenho efetuadas pelos próprios alunos. Estes, por sua vez, se tornam

extremamente utilitários em suas expectativas de aprendizado. O estudo se

oonverte na aquisição das habilidades-chave pessoais e transferíveis para o

·trabalho, por meio da acumulação de informações e sua repetição em testes e

provas. Termos como marketisation, americanisation e the Coca-Cola society

tem sido usados para descrever a modalidade de educação superior na qual os

professores percebem seus estudantes como instrumentais, consumistas,

competitivos, calculistas, pragmáticos e orientados pelas demandas do trabalho

(Ainley, 2002).

Na opinião de Rowland (2001), percepções deste tipo não representam,

necessariamente, um desencantamento em relação à educação, mas a

constatação de um novo posicionamento que é adotado por estudantes,

professores e instituições sobre os propósitos da educação superior.

Acrescenta que políticas governamentais contribuem para modelar este

posicionamento e cita como exemplo a atitude do Ministro da Educação

Superior do Reino Unido, o qual descreveu a educação superior em termos de

necessidades da economia global, atribuindo-lhe um papel de treinamento dos

graduandos em habilidades que possam atender aos mercados globais.

O autor contesta a noção de que a educação possa atuar como

modeladora da economia global e apresenta um quadro inverso, em que a

economia global atua como o principal modeladora da educação superior na

atualidade. Os estudantes, na condição de clientes, têm liberdade de escolher

entre módulos distintos de aprendizagem. O processo educacional é convertido

na distribuição de pacotes curriculares por recursos humanos gerenciados,

mediante a promessa de que estes podem ser trocados por remuneração no

mercado de trabalho.

As influências da moderna teoria do capital humano sobre as instituições

universitárias vão além das mudanças nos currículos e métodos de ensino, e

contribuem para que estas assumam um novo papel estrutural na economia,

por meio do estreitamento de relações com a indústria e na promoção de
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pesquisas financiadas pelo capital privado, voltadas para o desenvolvimento de

tecnologias aplicáveis à produção. A universidade assume um caráter de

empreendedorismo na medida em que a finalidade de promover o

desenvolvimento econômico é crescentemente adicionada à missão das

instituições, com conseqüências por vezes dramáticas para as estruturas

acadêmiças tradicionais de educação e' pesquisa. Neste cenário, o Estado

assume um papel majoritariamente regulatório, ao mesmo tempo em que

incentivador desta nova ordem por meio de pólíticaseducacionais

estrategicamente alinhadas às metas desenvolvirnentistas (Leydesdorff e
.Etzkowitz, 2001).

As restrições de financiamento público para a pesquisa encorajam a busca

do financiamento privado e a celebração de parcerias de cooperação que

possam resultar na transferência de conhecimentos e tecnologias para a

indústria. De forma recorrente, empresas de alta tecnologia, interessadas em

conhecimentos e na formação de mão de obra qualificada para suas

necessidades, estabelecem vínculos de apoio e financiamento às instituições

universitárias, buscando assegurar que as habilidades transferidas aos

estudantes venham atender às suas necessidades organizacionais.

Paralelamente, estratégias de marketing, práticas de gestão de desempenho e

programas de qualidade total assumem o papel de regulação das atividades

universitárias, com redução de espaço e de oportunidades para as práticas

'educacionais e de pesquisa desinteressadas da aplicabilidade econômica

(Rutherford, 2002).

Os cortes orçamentários e a massificação da oferta acarretaram a

dissolução do vínculo unívoco entre educação superior e excelência acadêmica

que caracteriza a concepção tradicional e elitista das instituições universitárias.

A educação superior transcendeu o próprio sentido de universidade, na medida

em que passou a ser proporcionada por instituições não universitárias, com '

doisefeiíos principais. O primeiro, já apresentado anteriormente, foi a

dissolução do ethos tradicional da universidade, que rompeu seu isolamento

acadêmico e estabeleceu novos e diversificados vínculos coma sociedade e

com a economia,
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o segundo foi a diferenciação institucional, incentivada tanto por políticas

educacionais e planejamento do Estado como porrespostas estratégicas das

instituiçãesàs demandas de mercado.

'Para Scott (1998), a' previsão para os próximos 50 'anos é de uma

aceleração de ambos os processos. A educação superior deverá atingir novos

e meiselevaoos patamares de eficiência (inclusive com maiores pressões para

que os estudantes cOntribuam no financiamento), maior accountability, maior

, diferenciação, inter e intre-msntucíonaf. Acrescentá que os' sistemas

.ecucectonaís deverão assistir ao incremento da competição entre as

instituições na identificação de nichos de mercado, na medida em que a

educaçãosuperíor.venha a se tornar ainda mais relevantecomoinvestirnento e

mais pragmática emsues finalidades.

,'2.3 Conflitos entre c ethos universitário e o modelo de mercado

A convergência para um comportamento de mercado afeta as noções de

igualitarismo estabelecidas na concepção universitária' clássica, num
. ,"

movimento que busca priorizar departamentos e programas institucionais que

se mostrem coerentes.com os novos objetivos estratégicos. Este movimento

, desencadeia o surgimento de ambigüidades e conflitos entre pressões internas

e/oucorporativasque buscam preservar os valores acadêmicos estabelecidos

e as' pressões sociais e econômicas que impelem as instituições para um

comportamento estratégico e empresarial.

Buarque (1994) afirma que o mercado representa um elo de

aprisionamento da universidade, desde que esta se transformou num elemento

da produção e passou a se organizar de forma a produzir a mão de obra

deseJada pelo mundo do trabalho. Segundo o autor, ela abandonou seu papel

de formar pensadores e optou por formar profissionais e teóricos programados

para cumprir papeis específicos na cadeia de produção. Este papel utilitário

funcionou enquanto o sistema socio-econômico evoluiu de forma satisfatória.

Quando o sistema entrou em crise e o mercado deixou de retratar as
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aspirações sociais,a universidade demonstrou sua fragilidade e ineficiência.

Em vez de enfrentar os problemas decorrentes da estrutura sócio-econômica,

entretanto, continuou prisioneira das exigências do mercado ineficiente -

situação que se agrava nas sociedades desiguais, onde o mercado ignora os

problemas das grandes massas.

Santos (1995) comenta sobre a concepção da universidade como "o lugar

onde, por concessão do Estado eda sociedade, uma determinada época pode
- " .

cultivara mais, túcia«. consciência de si, pr6pria~', concepção esta que teria
, "

originado objetivos tidos como perenes, a saber: .a investigação, a promoção

da cultura e o ensino. O autor argumenta que estes objetivos foram abalados a

partir da' década de 1960 diante de pressões sofridas por demandas sociais e
, "

, do mundo do trabalho.

, Em nível abstrato, à formulação de objetivos nas instituições uníversitánas

permaneceu em conformidade com suas finalidades de ensino, pesquisa e

'serviços. Houve,', entretanto, um atrofiamento da dimensão cultural e a

ampliação da cirnensão utilitário / produtivista da pesquisa e da educação. Por

outro lado, ,a explosão" da população ,estud~ntil, o aumento do número de

instituições e a expansão dos campos do saber resultaram na incorporação de

, novas funções pelas instituições, que passaram a se caracterizar como
. - . . . .'

orqanizações multifuncionais e,complexas, com o surgimento de contradições

entre a perspectiva tradicionallelitista e a de instituição de ensino de massas.

No campo da pesquisa, a natureza da investigação básica se tomou

problemática 'devido às limitações de financiamento. A centralidade da

investigação, antes contabilizada como benefício, passou a ser contabilizada

como custo. Empresas passaram a criar seus próprios centros de investigação

e o Estado adotou critérios de produtividade na alocação de recursos,

privilegiando as instituições com maior produção e visibilidade. Como

conseqüência, as universidades seestratíflcaràrn: algumas poucas produzem

conhecimentos; outras apenas os sintetizam e/ou disseminam. O que não

impede, entretanto, que o universo simbólico da universidade continue povoado

pela prioridade da investigação e do mérito. decorrente, pessoal e institucional

(Santos,1995.).
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, '. As' ambigüidades emergem tanto no ambiente interno das instituições

. quanto nas tentativas de avaliação de seu desempenho, uma vez que as

medidas objetivas peculiares ao ambiente de.negócios, tais como lucros ou o

.retornosobre investimentos, não são aplicáveis às atividades de produção e
.' -

disseminação de conhecimentos, de modo quea avaliação do posicionamento

de uma.Insfltuíçáo e de suas vantagens competitivas depende principalmente

. de fatores subjetivos. Neste processo, a gestão da imagem institucional se

tornou uma estratégia crítica (Gloiae'Thornas, 1996).

A noção de racionalidade implica em que as instituições universitárias

devam otimizar o uso oe seus recursos financeiros, técnicos e humanos, de

formaa utilizá-los com mais competência e eficiência. A questão problemática .

. éque .esta orientação tende a convergir o foco das práticas administrativas

acadêmicas. para a mensuração de resultados, sem levar em conta que

aspectos relevantes para a efetividade das instituições universitárias mostram-

se resistentes a análise quantitativas; racionais. Além disto, dificuldades
.... •. . . ,,' . - .

encontradas nas tentativas de mensuração podem contribuir para que

dímensõesintançlveís e no entanto importantes da efetividade educacional e

ci~ntíficasejam omitidas nas análises fundamentadas na racionalidade,. .'.. . -

contribuindo para reduzira percepção das variáveis que representam o valor

mtrtnsecc do ensino e da pesquisa .

. ..Sa~toS(1995)compara este tipo de organização. àquela que rege o

funcionamento das redes de test tocas, em que pode haver os mais diversos

tipos de empresas atuantes e nas quais não se questiona o direito do cidadão-

consumidor à livre escolha das mercadorias. Estas são produzidas de forma

rápida, com normas e regras de controle de. eficiência e produtividade,

oferecendo qualidade, serviço e preço. De forma a operar neste ambiente, as

instituições universitárias devem definir estratégias competitivas para atuar no

mercado, conquistando nichos que respondam de forma específica à
diversidade existente nas demandas de consumo por educação. Conceber a

educação nestes moldes supõe pensar a universidade como uma instituição

flexível, que deve reagir aos estímulos e sinais emitidos por um mercado

educacional altamente competitivo.
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Nesta concepção a educação superior desempenha um papel que visa

sobretudo manter as pessoas na esfera do trabalho eda economia; um dever

para os trabalhadores, que pouco contribui para a sua qualificação social. A

supremacia da competência, que faz do indivíduo o principal responsável pela

aquisição e valorização do seu portfolio de habilidades, reflete esta valorização

do coletivo em favor da lógica individualista. Esta lógica converte a educação

num meio útil para responsabilizar' o indivíduo pela sua permanente boa forma

no mercado, ou seja, pela sua manutenção em estado de empregabilidade que

corresponde a "manter-se em estado de competência" (Estêvão, 2001).

As mudanças desencadeiam pressões sobre os acadêmicos para que

reinventem seus cursos, seus interesses de pesquisa, suas publicações e

inclusive a si próprios, como commodities vendáveis. São requeridos não

apenas a abraçar mudanças tidas como inevitáveis, mas também a capitalizar

sobre elas. São chamados aser empreendedores, orientados para o ambiente,

e incentivados a suplementar seus salários no mundo real do comércio e dos

negócios (Meadmore, 1998). As mudanças afetam todos os aspectos da rotina

acadêmica, na medida em que os interesses das instituições se orientam para

atividades geradoras de receitas, como serviços e consultorias, cursos com

potencial de apelos aos estudantes, mais práticos e menos teóricos, com maior

flexibilidade na oferta. Segundo a autora, estes processos compõem um

conjunto amplo de mudanças que, em última análise, conduzem a um estado

de desintelectualização da idéia de universidade.

2.4 A expansão do controle do Estado sobre as instituições de
ensino superior

A aproximação entre a educação superior e o mercado ocorre de forma

concomitante ao incremento do controle governamental sobre os sistemas

educacionais, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento. Este

aumento de controle encontra-se associado às reformas de orientação

neoliberal e aos movimentos de retração do Estado, com a implantação de um
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sistema de mercado desregulamentado e liberalizado, assim como a adoção de

uma lógica baseada nas relações custo-benefício, competitividade e

empreendedorismo na prestação de serviços públicos (Grosjean e Grosjean,

2000).

• A retração do Estado desencadeia a necessidade de um maior grau de

supervisão e normatização sobre atividades sociais e de interesse público que

passam para o setor privado, resultando na criação de um arcabouço

orientador para o estabelecimento de uma estrutura reguladora coerente,

juntamente com a adoção de incentivos adequados que possam viabilizar o

envolvimento dos atores na implementação de estratégias de médio e de longo

prazo (Wilheim, 2001).

Segundo Ibarra-Colado (2001), as políticas governamentais para a

educação superior buscam transformar a universidade em reposta às

demandas econômicas, sociais e simbólicas derivadas do processo de

integração global, incentivando mudanças e ações baseadas em medidas de

mercado, com o. propósito de eliminar a cultura de dependência que fora

encorajada pelo Welfare State. Esta nova identidade e modelada juntamente

com o aumento da capacidade de controle pelo Estado, por meio de

tecnologias diversas de coordenação e avaliação.

No centro destas orientações encontra-se a prática da avaliação,

elaborada como um processo de demonstrar o alcance dos objetivos

institucionais, pautados por estratégias de diferenciação de produtos,

identificação de nichos de mercado e atendimento de expectativas dos

consumidores / clientes (Deen, 1998). Em conseqüência, modificam-se as

relações entre a Universidade eo Estado por meio de novas formas de controle

à distância, sob os princípios da competição de mercado e da autonomia

regulada.

A imposição de sistemas normativos eregulatórios resultou num estado

avaliativo caracterizado pela adoção de indicadores quantitativos de

desempenho institucional e do alunado, com ampla divulgação dos resultados

na sociedade. Esta situação representa uma tendência disseminada em escala

global, a qual, juntamente com expansão dos sistemas educacionais para o
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atendimento de demandas de massa, resultam numa convergência de fatores

que levam ao surgimento de forças ísomórficas entre os sistemas educacionais

de diversos países, ainda, que os diferentes sistemas educacionais nacionais
. . - ~.- .', - .

possam comportar tendênciaadiverqentes no que diz respeito à maior ou

menor centralização do controle pelo Estado'(Grosjean e Grosjean, 2000).
- ,..', "), .

Afonso (1999; 2001) associa a expansão do estado avaliativo à .transíção

de uma forma de regulação burocrática das instituições universitárias para uma

'forma,'de regulação hlbnda, que conjugajo' controle pelo Estado com

estratégias, de autonomia' e autó-requlaçêo' desenvolvidas no âmbito das
'. . .

instituições: o autor destaca que uma das características do estado avaliador, '

reside na ,ênfase simultânea atribuída, por uma lado, à áutonomia institucional

e, 'p.oroutro, ao desenvolvimento de um tcorpo reçuratórío. externo que. '

condicioriaa ação institucional. Este modelo de regulação, para ,além da

retórica fundada' na autonomia institucional e na crença do controle da

qualidade pelo mercaoocontrioui, segundo o autor, para a maior presença da

administração central das instituições nos processos de tomada de decisão e

na modelagem de uma cultura, orqanizacional orientada para a lógica

,pragmático-produtivista da educação e da pesquisa,

, , . .;-

2.5.0s Sistemas de Ensino Superior latino-americanos e brasítelro no

contexto das mudanças

As ,informações apresentadas ao longo dos capítulos precedentes,

representàm uma síntese de tendências identificáveis nos sistemas de

, educação superior de diversos países, que apontam para a expansão e o,

fortalecimento de modelos organizacionais universitários com bases

empresariais, nos quais a produção e a disseminação do conhecimento são

pautados por uma racionalidade peculiar ao mundo dos negócios. Estas

mudanças são, na maioria dos casos, analisadas em macro-perspectivas, o
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que deixa em aberto a questão de como os acadêmicos e administradores

universitários,ei'n locais distintos, interpretam e respondem às mudanças e às

.crescentes .,pressões extemas (Ylijoki, 2001), de modo que interessa

..circunscrevera análise em limites geográficos e sócio-políticos mais definidos,

antes de considerar o caso específico brasileiro.

Com referência específica à. América Latina, Brunner (1995, 2000)

desenvolve uma ampla análise sobre as mudançasdos sistemas educacionais

no contexto político e econômico dos países da regiãO. O autor ressalta dois

,fatos de, importância neste processo: primeiro, a reimplantação de sistemas
,:", ' .

democráticos em diversos países, sistemas estes que puseram fim (pelo·. . .... . - . .

menos aparente) ao ciclo de caudilhos, regimes autoritários guerras internas e. ." ; '. . . -. .' .

ensaios revolucionários que 'alimentaram a instabilidade' política do continente

desde o começo da Guerra Fria.

Como-segundo, fato, menciona a gradual adoção de economias de

mercado abertas ao comércio internacional, que aparecem ,como condição para

o oesenvolvimentoda região. A globalização é considerada a força chaveque

impulsiona estas transformações, abrangendo não apenas . o movimento

transnacíonál de bens e serviços, mas também de pessoas, investimentos,

idéias, valores e tecnologias.
. . .,

O perfil da educação superior na região se deslocou de uma provisão de
. , .

. elites para uma provisão de massas, seguindo as tendências glObais de

democratização de acesso descritas em capítulo precedente. O crescimento foi

mais intenso no sistema particular do que na oferta de educação pública,

resultando, em diversos países, em índices de participação da iniciativa privada

superiores 50% do alunado. Em termos de organização e de oferta

educacional, os. sistemas educacionais passaram por processos de

diferenciação horizontal e vertical, dando origem a novas formas de mstituições

universitárias e não universitária_se novos programas de ensino.

Outro aspectocomum aos sistemas educacionais latino-americanos é que

os governos enfrentam dificuldades crescentes de financiamento da educação

superior, com condições cada vez mais limitadas de financiar, por si próprios, a

educação superior massiva. Esta dificuldade não é exclusiva de países da
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América Latina, pois encontra-se manifesta em declarações da propna

UNESCO segundo a qual, na atualidade, um país dificilmente é capaz de

financiar plenamente um sistema de educação superior com recursos públicos,

sendo improvável que esta tendência venha a reverter-se nos próximos anos

(Brunner, 2000).

Frente a estas tendências, os governos tem adotado estratégias em geral

mal recebidas pela comunidade acadêmica, tais como: organizar parte das

atividades universitárias sob financiamento e gestão privadas, repassar parte

dos custos para os alunos e suas famílias (no caso de instituições públicas) e

modificar os critérios de repasse de financiamento às instituições, mediante

sistemas de avaliação de desempenho e de produtividade.

Com relação ao mercado de trabalho na América Latina, Schwartzrnan

(1995, 1996 1,2 , 2001) afirma qu~ as ocupações tradicionais na indústria estão

sendo eliminadas e repostas por tecnologias pouco intensivas em trabalho, o

que aponta para um crescimento pouco significativo da mão de obra qualificada

num futuro próximo. A maior parte das ocupações estão sendo criadas no setor

de serviços, algumas delas com requisitos que requerem educação superior

especializada nas áreas de saúde, direito e administração, ao lado de outras

com requisitos de competências genéricas, no setores de comércio, turismo e

serviços pessoais.

Segundo o autor, as desigualdades de qualidade e conteúdo educacional

observadas na educação superior latino-americana são coerentes com as

demandas assimétricas do mercado de trabalho, o que resulta em sistemas

educacionais em que coexistem padrões de ensino com elevados níveis de

competência científico/tecnológica e programas de formação semi-

profissionais, voltados para o fornecimento de habilidades e atitudes genéricas

dissociadas de base acadêmica. Estas incluem habilidades de leitura e escrita,

interpretação de dados e capacidade de participação em atividades

colaborativas.

Esta modalidade de ensino semi-profissional desempenha uma função

importante, uma vez que agrega conhecimentos e informações a estudantes
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provenientes de bases educacionais limitadas, proporcionando credenciais que

podem abrir novas oportunidades de colocação profissional. Cursos desta

natureza possuem freqüentemente qualidade precária, o que aumenta a

insatisfação de estudantes frustrados diante da impossibilidade ing(essar nas

profissões desejadas. Este descompasso entre o grau obtido e a colocação

profissional é previsível, uma vez que estes cursos se limitam a proporcionar

uma educação geral, em vez de competências especializadas.

Para Schwartzman (1996, 2001), a expansão das oportunidades

educacionais nos países latino-americanos não é isenta de distorções, ainda

que sirva, de qualquer modo, para transmitir conhecimentos e hábitos de

trabalho que de outra forma não existiriam. O saldo positivo poderá ser uma

população mais exposta à educação superior e a substituição dos mecanismos

tradicionais de compartimentalização do mercado de trabalho profissional por

benefícios associados de forma mais explícita ao desempenho e à
competência. O que não impedirá, entretanto, que a cultura universitária

continue fragmentada, e que tenhamos que aprender a conviver com esta

realidade.

No caso específico brasileiro, as mudanças implementadas no sistema de

educação superior após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996

refletem uma orientação de expansão regulamentada das instituições, com

estímulo à diversificação institucional e dos programas e métodos de ensino,

juntamente com a adoção de um sistema complexo de avaliação e

credenciamento.

As tendências apontam para restrições no financiamento da educação

publica, reforçando o aumento da participação do segmento privado na oferta

educacional, desencadeado após a reforma. universitária de 1968. As

tendências demográficas, por sua vez, apontam para mudanças nos padrões

de demanda, caracterizados por um amplo contingente de pessoas com baixo

poder aquisitivo, pouco prováveis de arcar com custos elevados de educação

superior.

As metas do Plano Nacional de Educação (2000), aprovado pela Lei

Federal NQ 10.172 de 9 janeiro de 2001, são ambiciosas no que refere à
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cobertura do sistema e à elevação do percentual de pessoas com formação de

nível superior. A se concretizarem os resultados esperados, admite-se um

crescimento sustentado da ordem de 8% ao ano do setor nos próximos dez

anos, o que representa um forte atrativo para investimentos corporativos em

educação, dada as reconhecidas limitações do financiamento público para a

educação superior pública e a canalização prioritária dos recursos para a

educação básica.

As variáveis do processo, entretanto, mostram-se complexas quando são

consideradas as caracteristicas regionais dos diferentes mercados e o perfil

sócio-econômico da demanda. Em conjunto, estes fatores deverão determ if"!ar

o fortalecimento do etbos de mercado já estabelecido nas instituições

particulares, com o delineamento de características mais nítidas de

segmentação de mercado, produtos, estratégias de posicionamento

competitivo, ganhos de escala e marketing institucional.

Nos anos que se seguiram à reforma universitária de 1968, a participação

do ensino privado. na oferta de educação superior atingiu patamares médios da

ordem de 65%, considerado o sistema de ensino superior de forma ampla.

Áreas geográficas específicas, como a Região Metropolitana da Grande São

Paulo, mostram uma participação ainda mais evidente da iniciativa privada na

oferta. de ensino superior, com !f"!dices médios de participRc;Ao ORordem np.
90% ou superiores, A concentração se manifesta na distribuição do alunado

entre as próprias instituições particulares, com a consolidação, nos últimos

anos, de grandes empreendimentos educacionais que reúnem contingentes

superiores a 20.000 alunos, operando em sistemas empresariais, fortemente

competitivos e em bases de mercado.

Considerando os números absolutos da oferta, o mercado de educação

superior particular da Grande São Paulo assume uma dimensão ímpar no

cenário nacional, com características mercadológicas semelhantes às de

outros grandes segmentos da economia, no que refere ao comportamento das

instituições e suas estratégias de competição, posicionamento, oferta de

produtos e serviços, segmentação e marketing.
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Aos .aspectos mercadológicos, somam-se os demais .fatores: de ordem

educacional descritos noscapítul.os precedentes, que conduzem as instituições
, . - .

a redeflnirem suas finalidades de ensino e pesquisa em função das variáveis
,"

macro-~conômicase sociais que estabelecem os parâmetros da moderna

teoria docaottat humano.
" .

Antes de considerar especificamente as características do mercado de

ensino superior daGrande Sâo Paulo, interessa apresentar as linhas gerais da

ex~ans~odosistema particular de "ensino "superior brasjleiro, como forma de

"melnorcompreenderosfetcree que contribuíram para definir as características,

.a dírnensão deste segmento ede suas instituições no .sístemanacional de

ensino superior.
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3 ..•. A EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE . EDUCAÇÃO SUPERIOR

BRASILEIRO

A universidade brasileira possui uma história recente se comparada com a

de instituições européias ou mesmo sul-americanas. Os conquistadores

espanhóis implantaram universidades na América desde o século XVI,

enquanto' o' Brasil optoupelo ensino supertcroroüssíona! somente a partir do
,

. séculoXlx, ainda que planos para a criação d~ uma universidade tenham feito
O," ,. .' ' :

parte9ós ideais da Inconfidência Mineira.

Em seus primórdios, a educação superior brasileira foi instituída como um

conjunto de tacutdaoese escol és estatais isoladas, inspiradas na concepção

napoleônica de escolas profissionais, devotadas a criar quadros técnicos e

pollticos de elite ..' Sua,concepção' esteve ligada ao processo. de

desenvolvimento do país,comoparte do projeto de construção do Estado
" - .

nacional pela elite política do primeiro império (Teixeira, 1989) .

.A despeito .de .tentativas de criação' de uma uníversídadedurante o

primeiro e o segundo impérios, esta só viria a Ser oficialmente criada em 1920,

com a implantação da Universidade do Rio de Janeiro, Seu decreto de criação,

p.ntrp.t~nto.~rp.ri~~ sstabeleceu uma ligação jurídica entre faculdades já

existentes, sem que uma universidade de fato fosse criada. Esta.viria a surgir
. .
p.m 19::34 com a r.ri~Q~o da Universidade de São Paulo, inspirada no modelo

prussiano (Humboldtiano). de pesqlJis~ p. da ampla lihp.rd~rtp.~rJ3dp.mir.::iaos

docentes sob a proteção do Estado, definindo um novo paradigma para a

universidade brasileira (Schwartzrnan p.f~I . 19A4)

No contexto latino-americano, o sistema de universidades públicas

brasileiras consolidou sua f!1J~lid~dp.~r.::idp.mir~ ao longo do ~p.r.lJlo XX.

torn~~do-~p.rp.~ron~:!ivp.1ror carca dp.90o/n da pasquisa r.ip'nt.ificae tecnológica-

do país, ainda que etapas recentes desta consotidaçâo tp.nh~m ocorrido sob ~

égide política do regime militar e seus sonhos de "Brasil Potência", que

justificaram pesados investimentos pelo Estado no desenvolvimento da

pesquisa .e da pós-graduação.
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Ao priorizar o ensino e a pesquisa de alto nível, entretanto, o sistema

público não.se preocupou igualmente com a expansão de vagas na graduação,
. . ~ .... ' . ,

abrindoo caminho para a consolidação de um sistema misto de oferta pública e

privada de educação superior. Oficialmente, a abertura da educação superior

ao setor privado fora instituída mesmo antes da criação da primeira

universidade brasileira, mais precisamente pela Constituiçêo da República de

1891, a qual descentralizou o ensino superior do poder federal, delegando a

ofertaaos governos provinciais e permitindo a criação de instituições privadas.
. ( . . . - , ..'

A expansão-do sistema privado, entretanto, somente se consolidou no final dos
.; . . . '. .' .

anos 60 .
.ç-

. No período que se estendeu entre o final da " Guerra Mundial e os

meados da década de 60, fatos como a expansão industrial norte-americana e

européia, a recuperação econômica do Japão e as pressões da Guerra Fria

sobre o desenvolvimento tecnológico repercutiram amplamente sobre a

demanda por ensino superior; desencadeando um processo de massificação

da oferta e .de .díssctuçãedo caráter elifistatredicional das universidades em

diversospaíses ..

o momento crítico de contestação do eJitismo universitário foram as

. rebeliões estudantis de 1968 na França, Alemanha e .Estados Unidos, cujas

repercussões. no Brasil fizeram emergir a problema latente da demanda
-'.' .

reprimída por ensino superior, gerada pela combinação de um excesso de

contingente com a limitação da oferta educacional pelas instituições públicas e

particulares, ambas com orientação para as elites.

o ano de 1968 representou um importante ponto de inflexão na rolíti("~ P.

na orqanizaçáo do sistema de ensino superior brasileiro, tanto pela implantação

de urnaarnpta rp.form~ unívarsltária quanto pp.lo rlp'5;p.n("~rlp.~mp.ntorlp. 11m

processo expansionista de matrículas sem precedentes na história do país,

expansão esta que consolidou a participação majoritária do segmento partir:lIl~r

na oferta da educação superior.
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3.1A expansãodo ensino superior particular no Brasil

por volta de 1900, as instituições' particulares de ensino superior

. existentes no paiseram principalmente o resultado da iniciativa.confessional

católica ..e,em menor extensão,. de grupos ou elites laicas regionais que

buscavam criar estabelecimentos em suas áreas de interesse ou de influência

política.

Dados apresentados por Sampaio (1999) mostram que em 1933, época

em que. foram elaboradas as primeiras. estatísticas educacionais no Brasil, o
.' .

setor privado respondia por 64,4% dos estabelecimentos e por 43,7% das

matrículas de ensino superior. Em 1945, a participação das matrículas do setor

privadocheqava a quase 50,0% do total que, à época, abrigava cerca de 40 mil
. " .'

estudantes. A despeito desua partícípaçáo expressiva no sistema educacional,
. .. "

. osestabelecimentos particulares de então, tanto conressíonaís como laicos,

representavam instituições,isoladas e de pequeno porte .:

. ,,·A criação da primeira Pontifícia Universidade Católica no Rio de Janeiro;

em 1,944,marcou o início das instituições universitárias particulares com maior

expressão na oferta educacional, embora esta expansão não tenha significado

um .aumento significativo da .iniciativa particular no sistema, uma vez que a
. .' .

criação da rede de universidades católicas ocorreu num contexto de expansão

da rede pública de ensino superior, especialmente. da rede federal e das
. .

iniciativas estaduais. Embora tenha buscado seuspróprios caminhos, a rede de

universidades católicas se estabeleceu mais como um setor semi-

governamental do que estritamente privado pois, a exemplo do que ocorria em

outros países, usufruíram, ainda que em determinados períodos, de um

sistema de financiamento pelo Estado (Sampaio, 1999).

A este período, seguiu-se uma fase de relativa desconcentração regional

das instituições particulares, com a criação de estabelecimentos na Bahia,

Minas Gerais, Paraná e Goiás, assim como de interiorização dos mesmos nos
. '

Estados em que o sistema privado já se encontrava instalado, como São Paulo,
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Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Neste processo, a abertura de cursos de

formação de professores, especialmente nos estabelecimentos do interior, veio

se somar à oferta tradicional de cursos profissionais como Odontologia, Direito

e Medicina, "respondendo ao surgimento de urna clientela motivada pelas novas. "

oportunidades de acesso ao ensino superior e de carreira no magistério.

Por se" tratarem de cursos com poucos requerimentos técnico-

taboretonats.mostravem-se também adequados como estratégiade expansão

dos .estabelecimentos dotado.s de pouccsrecursoe ünancetroe, inaugurando"

"""uma tendência que persiste até os dias atuais, de maior concentração de

cursos das áreas .de humanidades nas instituições particulares (Durham e

Sampaio, 1995; Sampaio, 1998).

.A ausência de políticas específicas de educação superior até os anos"

1950 foi suprida, em 1961, por uma Lei de Diretrizes de Bases da Educação

com caráter regulamentador e eminentemente pragmático, que reconhecia a
. ."

"Organização do sistema em moldes não universitários, legitimando a pouca
. . . .

sem~lhança das instituições existentes com o modelo de universidade

concebidona criação da Universidade de São Paulo na década de 30. A Lei

definiu mecanísmos para a regulamentação e controle da expansão do ensino

superior e suas relações com o mercado, o que não evitou, entretanto, a

concessão de favorecimentos ao segmento educacional privado pelo então

recém-criado Conselho Federal de Educação (Sampaio, 1998).

Por esta época, as novas relações entre" a universidade, a sociedade, a

economia eo poder que se delineavam empaíses da Europa e especialmente

nos EUA mostravam-se ainda incipientes no Brasil,adespeito das políticas

desenvolvimentistas que haviam marcado o então recente" govemo de

Juscelino Kubitscheck. Estas novas relações pressionavam a reorganização da

educação superior em favor da massificação da oferta e da dissolução do

caráterelitistada universidade, em consonância com a emergência da Teoria

do Capital Humano e a crença de que investimentos em educação superior

poderiam contribuir de forma significativa para a riqueza econômica dos países.

O ideal de fortalecimento econômico e estratégico nacional das potências

ocidentais da época pode ser mais bem compreendido considerando-se o
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quadro referencial mais amplo da Guerra Fria e o projeto de consolidar a

supremacia do mundo capitalista frente à ameaça soviética, projeto este que se

desenvolveu numa pluralidade de frentes que abrangeram as políticas de apoio

econômico, político e militaraos países em desenvolvimento, especialmente da

América Latina (Programas USAID - United States Agency for International

Development). É neste contexto que, pouco tempo após o golpe militar de

1964, o sistema de educação superior brasileiro viria a se submeter a uma

profunda mudançaern sua orientação política e de expansão.

No período entre junho de 1964 e janeiro de 1968, o Ministério da

Educação firmou doze acordos de cooperação com a USAID, entre os quais o

desenvolvimento de um estudo analítico sobre a educação superior brasileira.

O estudo foi desenvolvido por Rudolph Atcon, membro da USAID, a convite do

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUS) e do Ministério da

Educação, e seus resultados, pub!i('.arfo~ Am 1966 (Relatório Atcon) viriam

subsidiar a reforma universitária de 1968. Atcon apresentou propostas para a

reformulação pretendida, nas quais defendia que a Universidade deveria

adquirir uma forma de autonomia que lhe proporcionasse desvinculação

completa dos controles administrativos e financeiros do Estado. Propunha que

sua organização administrativa assumisse o contorno de uma empresa privada

em vez de uma estrutura de serviços públicos, por entender que a universidade

autônoma deve ser compreendida como uma organização empresarial, e não

como uma repartição estatal.

Este modelo, segundo Atcon, asseguraria o domínio dos controles internos

e a aceleração dos processos institucionais, bem como desencadearia um

conseqüente aumento da autonomia. Aos administradores universitários,

caberiam atribuições bem delineadas e desligadas da formulação das políticas

universitárias. Estes administradores não deveriam ser membros do corpo

docente, mas sim técnicos em administração, de preferência contratados da

indústria, que trouxessem à universidade hábitos gerenciais já estabelecidos no

meio empresarial (Sguissardi, 1997).
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A Lei 5.540/68, que instituiu a reforma universitária, criou modificações.' .
como adepartarnentalização, a matrícula por disciplina eo regime de créditos.

O departamento, e não mais o curso, passou a representar o vínculo básico

entre professores e alunos. e a universidade, sob a orientação da racionalidade

ada efi6iência propostas peio Relatório. Atcon. A reforma também implantou o
. . ' . . ' . .

exame vestibularclassifiçatório para acesso à educação superior, numa

tentativa de "mascarar". o problema dosexcederites, que ficou, entretanto,

.distante de ser resolvido.'

À época da reforma de 1968, o segmento privado da educação superior

era· representado majoritariamente pelarede de oito universidades católicas

·implantadas a partir década de 1940, além de uma instituição de denominação

presbiteriana, as quais se.mostravam reticentes em promover a multiplicação

de suas' instituições diante da demanda crescente. Esta resistência foi

associada a uma preocupação pedagógica em relação ao comprometimento da

qualidade do ensino quepoderia resultar da massificação da oferta.

Razões econômicas mais profundas, entretanto,parecem ter orientado

estecomportamento, uma vez que o "esptrltodas reformas universitárias na
. ~. . .

época, sob influência dos acordos com a USAID e do Relatório Atcon,

apontavam para o estabelecimento de uma orientação empresarial nas

instituições universitárias, com a decorrente restrição de. financiamento pelo

Estado à expansão ou criação de novos estabelecimentos particulares.

O regime militar se mostrou, de fato, pouco inclinado a alocar recursos

financeiros sighificativos para o setor educacional privado, a despeito dos

discursos sobre a importância dos Investimentos na educação que

sustentavam a Teoria do Capital Humano e das pressões oriundas das

mobilizações que se faziam em torno da questão do contingente de

excedentes. Esta conjunção de fatores converteu a educação superior num

terreno atraente para investimentos da iniciativa privada não confessional, que

passou a deslocar seus recursos para a expansão e, principalmente, criação de

novas faculdades e universidades. Estava iniciado um processo que, no

.espaço de poucos anos, resultaria tanto na superação numérica das

universidades confessionais pelas instituições laicas como na consolidação da
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iniciativa privada como a principal provedora.à frente da rede pública, de oferta

na educação superior ..

Outro fator a· ser considerado dentre os que impulsionaram a expansão
. '.' . .

das instituições particulares não confessionais foi a questão da opção pelo

modelo de' indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa ·na reforma

'.. universitária' de 1968, com o resultado de urnaestrutura de custos que limitou a
. . -. :

expansão dosístema público (Braga, 1996).;

Segundo a autora, este fato contribuiu; para a abertura do sistema à
. "'O:. • . \ -,'

expansão das instituições particulares não cbnfessionais no atendimento da

demanda reprimida, ainda que a índlssociabifidade fosse também um

pressuposto aplicável às universidades emergentes ou que viriam a surgir em
\ .

anos' posteriores. Estas, entretanto, se estruturaram basicamente como
. . : . .

. .' .

instituições de ensino de massa, voltadas principalmente para formação na

área de humanidades, com expressão marginal em termos de produção

científica .
.A.expansão do ensino superior particular após a reforma de 1968 contou

com o apoio do Estado, por meio de uma lÓgicaque se justificava na ampliação
. . . .

das chances educacionais das camadas médias urbanas, sem a necessidade

de investimentos públicos em educação superior. Este processo contou com

.sustentação política pelo Conselho Federal de Educação o qual, após 1961,

havia assumido as responsabilidades deliberativas sobre a abertura de

Instituições de Ensino Superior, ficando o Ministério com a função. de

unicamente homologar as decisões. Esta mudança representou uma vitória dos

interesses da iniciativa privada, pois assegurou a sua igualdade com as

instituições públicas no que .referia à distribuição de recursos e a

representatividade nos órgão de deliberação educacional, entre os quais o

Conselho Federal de Educação (Braga, 1996).

Nos anos que se seguiram à reforma de 1968, a expansão do setor.

particular ocorreu principalmente por meio de pequenas instituições,

especialmente as faculdades isoladas. A partir da segunda metade dos anos .

70, a tendência se deslocou para a fusão das pequenas escolas e o surgimento

das grandes universidades. Em poucos anos, as instituições particulares em
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sua.totsfldace (considerando as universidades e faculdades) viriam a superar

asmst'tuíções públicas, tanto em número de estabelecimentos quanto em

relação às matrículas. Suas estratégias de expansão se orientaram

príncipalmente. para a formação de recursos humanos que pudessem atender

às .demandas profissionais e intelectuais que a situação do país exigia,

adaptando .:seus cursos. e atividades àé políticas. de desenvolvimento

empreendidas pelo governo .

.'o empreendimento foi legitimado como alternativa educacional, uma vez

que o Estado' eas instituiçõesconfessionais não foram capazes ou não se

interessaram em atender ágrande demanda de educação superior (Sampaio,

1999) ..Segundo a autora, a expansão quantitativa do segmento particular não

. correspondeu a melhoria qualitativa do sistema. O caráter desordenado da

expansão e a ausência de mecanismos de controle da qualidade pelo Estado

levaram à proliferação de programas com reduzida efetividade· educacional,

concentradosem áreas com poucas necessidades de investimentos e com

baixa qualificaçâo geral do corpo docente .

.o destaque concedido à expansão do sistema privado não deve ofuscar

a significâtivaexpansão do sistema público entre os anos de 1967 e 1980.

Neste período, as matrículas nas instituições públicas passaram. de cerca de

90.000 para um número próximo de 500.000, o que representou um
. .

crescimento da ordem 450%. Este crescimento representou u~a situação

singÚlar do Brasil em comparação com outros países latino-americanos, nos

quais· a imposição de regimes autoritários de governo resultou no

esvaziamento das universidades públicas (Klein e Sampaio, 1994) .

.Embora apresentando crescimento concomitante, os sistemas público e

privado adotaram orientações distintas no que refere às características do

ensino oferecido. O sistema público, em decorrência do princípio da

indissociabilidade do ensino eda pesquisa, contemplou majoritariamente a

formação com características acadêmicas, modelo este que, conforme

mencionado, apresentava, como ainda apresenta, uma estrutura de custos

pouco compatível com a lógica empresarial das instituições particulares. Estas,

por sua vez, orientaram sua expansão para o atendimento da demanda
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excedente do sistema público, por meio de uma oferta educacional voltada

para cursos com poucas demandas de investimento e mais sensíveis às

demandas do mundo do trabalho.

Estabeleceu-se, deste modo, um sistema de complementaridade entre o

ensino superior público e o privado; o primeiro, em linhas gerais, mais seletivo

em termos acadêmicos e sociais e direcionado para a pesquisa; o segundo

voltado para a obtenção de lucros e mais dinâmico no atendimento da clientela,

com corpo docente menos qualificado e dedicado majoritariamente à docência.

Esta estrutura de complementaridade veio superar o paralelismo de

modelos entre o sistema público e o particular confessional que prevaleceu até

meados da década de 60, ambos voltados para o modelo acadêmico

tradicional. Cabe acrescentar que, nas fases de maior expansão das

instituições particulares no período 1968 - 1980, as universidades católicas e

algumas instituições particulares de elite preservaram suas características

acadêmicas de ensino e pesquisa, assim como uma limitação de oferta que

contribuiu para manter o caráter seletivo de sua clientela e a continuidade uma

produção científica de alto nível, inclusive com a oferta de programas de

mestrado e doutorado de elevado conceito.

o ímpeto de crescimento do setor privado, altamente promissor durante

a década de 70, foi revertido no início dos anos 80, resultando na diminuição

do número absoluto e na participação relativa das matrículas do setor no

conjunto do sistema de ensino superior. Nos anos seguintes a 1985, ocorreram

alternâncias entre penedos de crescimento e de estabilidade dos

estabelecimentos particulares. O quadro geral, entretanto, foi de estagnação,

em comparação com os resultados de anos anteriores, pois o crescimento

geral mostrou-se negativo no qüinqüênio 1985-1990, seguido de um

crescimento de 1% no período de 1990 a 1994. De acordo com Sampaio

(1999, 2000), a estagnação do sistema de estabelecimentos particulares, sem

uma desaceleração correspondente das matrículas das instituições públicas, foi

resultante de uma diminuição da demanda global por ensino superior no País

nesse período, decorrente de um estrangulamento do número de concluintes

no ensino médio.
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Durante o governo Collor, o projeto político para a Educação Superior foi

pautado num discurso de modernizaçãó, que atribuía às instituições de ensino

superior a responsabilidade pela formação de recursos humanos demandados

por um mercado emergente, que decorria da inserção do Brasil no chamado

Primeiro Mundo. Este programa tinha como pressupostos a existência de

distorções significativas no sistema de ensino superior, tais como a formação

de profissionais não voltada para a geraçãode riquezas, a pequena proporção

de profissionais graduados na área de ciências exatas e o gasto excessivo com

.o ensino superior em detrimento dos demais níveis do ensino.

Esta situação seria decorrente da expansão desordenada ocorrida na

década de 1970, da pequena proporção de universidades no conjunto de

instituições existentes e da baixa institucionalização da pesquisa e da pós-

graduação, aliada à pulverização das fontes de financiamento (Corbucci, 2002)..

O projeto político de Collor previa o maior estímulo ao desenvolvimento de

pesquisas entre universidades e empresas, assim como a ampliação do acesso

ao ensino superior. O resultado concreto, entretanto, foi uma redução da

matrícula nos cursos de graduação no período 1990/1992.

No governo Itamar Franco, o então Ministério da Educação e da Cultura

se propôs a realizar a "verdadeira revolução" na educação. As medidas

apresentadas, entretanto, guardavam estreita sintonia com os discursos que

haviam marcado oçovemo Collor cuja tônica era a ampliação/qualificação da

formação de mão-de-obra para atender ao crescimento econômico.

Em anos posteriores a 1994, tanto as matrículas quanto o número de

Instituições de Ensino Superior, consideradas todas as dependências

administrativas, retomaram um crescimento sustentado, o qual, num período de

6 anos (1994 a 2000), foi pelo menos três vezes superior ao crescimento

observado no período de 15 anos compreendido entre 1981 e 1994, com um

número total de 2.694.245 matrículas em 2000 (Sinopse Estatística da

Educação Superior - INEP, 2000).

No âmbito político, o Plano Plurianual do Governo Fernando Henrique

Cardoso para o período 1996/1999 destacava dois pressupostos que deveriam

nortear as ações na área do ensino superior: (a) a importância dosetor para a

melhoria da qualidade do ensino; e (b) a importância da formação de recursos
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humanos qualificados para a modernização do país. O projeto político revelava

também a .preocupação com a necessidade de se criar um sistema de

avaliação da qualidade dos serviços ofertados pela esfera privada (Corbucci,

2002). A política de FHC para a educação superior beneficiou-se de medidas

adotadas na gestão de Itamar Franco, notadamente a extinção do Conselho

Federal de Educação, o que permitiu ao MEC reassumir o comando da

expansão do ensino superior pela via privada, resultando na expansão

significativa do setordurantea segunda metade da década de 1990.

.Com relação ao número de instituições, os últimos dados publicados

pelo INEP na Sinopse Estatística da Educação Superior, apresentados na

Tabela 1, mostram que, em 1980, de um número total de 65 universidades

credenciadas no país, 20 constituíam-se em estabelecimentos privados

(30,7%). Em 2000, a relação havia passado para 85 universidades privadas

num universo de 156 instituiçôes públicas e privadas credenciadas como tais.

É também significativo o número de140 faculdades integradas e centros

universitários existentes em 2000, sendo 137 no âmbito da iniciativa privada.

Destes, 49 instituições correspondem a centros universitários; modalidade

institucional de especial interesse em relação à diversificação da oferta

educacional, pelo fato de deter a autonomia universitária, com finalidades

específicas de ensino.
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'. '. - . . . .
Tabela 1 • Número de instituições de ensino superior no Brasil por organiZação acadêmica e dependência administrativa entre 1980 e 2000

--_._--_. __ ._---_. -----_._.- --.:.--_.

UNIVERSIDADES FACULDADES INTEGRADAS E . FACULDADES ISOLADAS E '. TOTAL DE
CENTROS UNIVERSITÁRIOS ESCOLAS TÉCNICAS INSTITUIÇOE~f----- _.- r---' --- ---- ..------ ..--- ~--

Ano TOTAL PÚBLICAS PAR1ICULARES TOTAL PÚBLICAS' PARTICULARES .TOTAL. PÚBLICAS PARTICULARES Total-- r-- .
1980 65 45 20 20 1 19 797 154· 643 882
1981 65 45 20 49 2 47 762 212 550 876
1982 67 47 20 51 2 49 755 210 545 873
1983 __ 67 47 20 . 57 1 56 737 198 539 861.._._- _. -~f--.------ f----- -------._----- 1------- ---·1984 67 47 20 59 1 58 721 190 531· 847

. 1985 68 48 20 59 1 58 732 184 548 859

. 1986 76 49 27 65 2 63 714 . 212 502 855
1987 82 53 29 66 O 66 705 187 518 853._. ----_. 7'.------------,.- f---

1988 83 52 31 67 1 66 721 180 541 871
1989 93 54 .39 64 O 64 745 166 579 902·
1990 95 55 40 74 O 74 749 167 582 918
1991 99 59 40 85 3 82 709 160 .549 893 .
1992 106 60 46 84 3 81 703 164 539 893
1993 114 61 53 88 3 85 671 157 514 873

·1994 127 68 59 87 3 84 637 147 490 851
1995 135 72 63 111 10 101 648 128 520 894
1996 136 72 64 143 11 132 643 128 515 922---_._------- t-------1997 150 7T 73 91 1 90 659 133 526 900
1998 153 77 76 93 O 93· 727 132 595 973
2000 156 71 85 140 3 137 884 102 782 1180~- --

Fontes: Sinopses Estatlslicas da Educação Superior 1998 e 2000 - MEC/INEP
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Com relação às matrículas na educação superior (graduação), os

resultados consolidados publicados pelo MEC - INEP (2000) referentes ao

período 1984- 1999 são mostrados nas tabelas 2 e 3:

Tabela 2: Matrículas no ensino superior no Brasil por
Dependência Administrativa entre 1981 e 2000

i . NUMERO DE MATRICULAS

ANO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA

j TOTAL FEDERAL' ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA

I 1981 1.386.792 313.217 129.659 92.934 850.982

1994 I 1,661.034 363.543 231.936 94.971 970.584..
1996 j 1.868.529 388.987 243.101 ' I 103.339 1.133.102 I
1998 I 2.125.958 I 408.640 274.934 121.155 1.321.229 II

I

i 1999 2.377.715 442.835 303.178 87.080 1.544.622

2000 I 2.694.245 482 -.750 ~ 332.104 72.172 1.807.219
.. -Fonte. Sinopse Estatística da Educaçao superior 2000 - MECIINEP

Tabela 3: Taxa de Variação da Matrícula por Dependência Administrativa (Brasil) entre
1881 e 2000

TAXA DE VARIAÇAO DO NÚMERO DE MATRíCULAS
-------

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA. PERíODO

:
i i, i

i 1981 a 1994 19,8% I 16,1% I 78,9% 2,2% 14,1% I, i-
1994 a 1999 , 43,1% 21,8%

I
30,7% -8,3% 59,1%

I

1994 a 1996 ; .12,5% 7,0% I 4,8% I 8,8% 16,7%

1996 a 1999 i 27,3% 13,8% 24,7% -15,7% 36,3%

1998 a 1999 : 11,8% 8,4% 10,3% -28,1% 16,9%

1999 a 2000 i 13,3% I 9,0% 9,5% I -17,1% 17%,
-

TOTAL FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA

Fonte ..Sioopse Estattstica da Educação Superior 2000 - MECIINEP
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Especificamente parao Estado de São Paulo,os dados consolidados

pelo INEP, referentes à.matricula na graduação, são apresentados nas tabelas

4e 5:

Tabela 4: Evolução da matrícula no ensino superior por Dependência Administrativa
, (Estado de São Paulo) de 1981 a 2000

Dependência
1981 1994 1996 1998 1999 2000

Administrativa

I Federal 3.800 I 5.238 6.058 6.609 6.754 7.114
: i
j Estadual 48.818 I 69.882 73.271 76.651 79.499 80.564 II ,-

I Municipal 35.070 i 39.735 37.396 39.497 35.162 37.875
!,

Particular 361.401 i 425.861 491.360 555.949 619.579 692.751! II· Ii

I Total 449.089 i 540.716 608.085 678.706 740.994 818.304
, . -Fonte. Sinopse Estatlstica da EducaçaoSupenor 2000 - INEP

Tabela 5: Taxa de variação da matrícuíapor no ensino superior Dependência
Administrativa (Estado de São Paulo)de1981 a 2000

!, De,p~~dên~iall. 1981 a 1994,'119, 94 a 199911994, a 1996/199,6 a 199,91, 1998 a 199,9,~1,'1999 a 200;1
1

; Admlnlstratrva' I' , I J
Federai---I---- 37 8°A' 28 gOA --15 7o/c~'--11-5o/c - 1--2 i'!c- ----5 3oit---j, o

i
, o i , ° 1

, o I , ° , o II
. Estadual I 43,1% I 13,8% I 4,8% I 8,5% 3,7% 1,3% I, I I
I Municipal 13,3% I -11,5% I -5,9% I -6,0% I -11,0% 7,7%

i
Particular 17,8% j, 45,5% _1_5,4~26,1% 11,4% 11,8%

--t--~4% - - 37,0% -- ---------_.
Total 12,5% 21,9% 9,2% 10,4%

i i
Fonte. Sinopse Estatlsttca da Educação Superior 2000 - INEP
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3.2 A expansão da pós-graduação

A expansão da educação superior brasileira, especialmente após a

década de 80, colocou o sistema educacional diante do desafio de garantir uma

massa crítica de professores I pesquisadores qualificados que possam

sustentar a expansão quantitativa de instituições e cursos ao mesmo tempo em

que garantir os padrões de qualidade acadêmica indispensáveis para a

efetividade educacional. A manutenção de pessoal qualificado nas instituições

é requisito essencial para a qualidade dos cursos de graduação e pós-

graduação, projetos de extensão com alcance social, cultural e econômico e

desenvolvimento da pesquisa, além representar um dos principais critérios

adotados pelo Ministério da Educação na avaliação de cursos e instituições de

ensino (Rocha, 2000).

De fato, a regulamentação da educação superior na atualidade

estabelece critérios e parâmetros específicos paraos processos de autorização

/ reconhecimento de cursos e de avaliação das condições de oferta

educacional pelas instituições, com peso significativo do índice de Qualificação

do Corpo Docente (IQCD) como indicador de qualidade, o que demonstra a

elevada importância atribuída pelo Ministério da Educação à qualificação do

corpo docente como condição necessária para a competência científica e/ou

educacional das IES.

A qualificação de professores para o ensino superior e para a pesquisa

apóia-se amplamente no sistema de pós-graduação Stricto-Senso das

universidades públicas (especialmente as estaduais e as federais), situação

esta decorrente da dicotomia que se estabeleceu durante a evolução recente

do sistema de ensino superior brasileiro, marcado por um distanciamento das

instituições particulares' em relação à oferta de programas de mestrado e de

doutorado.
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Os requisitos de credenciamento institucional para as universidades

abrangem, além de índices mínimos de qualificação do corpo docente, a

institucionalização da pesquisa e o desenvolvimento de programas de pós-

graduaçãoStricto-Senso, tanto em instituições públicas quanto particulares. O

cumprimento destas normas pelas Instituições, bem como o rigor do Ministério

em sua aplicação nos processos de recredenciamento institucional, deverão

contribuir para uma possível redução na assimetria entre as universidades

públicas e particulares no que refere à oferta de programas de qualificação de

mestres e doutores.

Esta redução, entretanto, não deverá ser significativa, uma vez que a

tendência de diversificação do sistema de ensino superior deverá acentuar a

estratificação entre as instituições, com maior expansão daquelas voltadas

para o atendimento da demanda de massa pelo ensino (por exemplo, os

centros universitários e as faculdades integradas), devendo os programas de

pós-graduação Stricto-Senso permanecerem concentrâdos nas instituições

públicas e nas particulares com maior tradição acadêmica, a exemplo do que

ocorre nas universidades católicas.

3.2.1 A implantação do Stricto-Senso

Assim como o ensino de graduação, a pós-graduação brasileira foi

marcada por uma significativa expansão após a reforma universitária de 1968.

A reforma transformou os departamentos em unidades mínimas do sistema e

modificou a carreira do magistério superior a partir do princípio da

indissociabilidade entre ensino e pesquisa. A política das reformas na pós-

graduação visou à formação de recursos humanos de alto nível de qualificação,

como forma de satisfazer a dois quesitos fundamentais: 1) a necessidade

futura de mão de obra especializada para atender à demanda que viria a ser

criada a partir do desenvolvimento econõmico que era previsto ocorrer e, 2) a

necessidade de estimulara formação de cientistas, técnicos e docentes que
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fossem aptos a gerar novos conhecimentos, condição esta considerada

indispensável para alcançar as mudanças de rumo então propostas para o

futuro do país.

Estes princípios foram impulsionados por forte inspiração na teoria do

capital humano então dominante e forneceram o embasamento para o

desenvolvimento da política do sistema nacional de pós-graduação, a qual

passou a ser financeiramente viabilizada pelo apoio direto das agências

governamentais de fomento, tais como CAPES, FINEP, CNPq e FAPESP,

entre outras.

De acordo com Souza (2002), a legislação educacional brasileira até a

década de 60 era ambígua no que refere ao ensino de pós-graduação. Os

cursos eram agrupados segundo critérios diversos, sem qualquer padrão que

levasse em consideração a natureza, objetivos e metodologias dos programas.

A primeira normatização, fortemente inspirada no modelo norte-americano de

pós-graduação, veio a surgir em 1965, por meio do Parecer 977 do Conselho

Federal de Educação. O parecer definiu a pós-graduação em duas

modalidades: o Stricto-Senso, que agrega os cursos de mestrado e doutorado,

e o Lato-Senso, que agrega os cursos de especialização e de aperfeiçoamento.

O autor afirma que, embora a normatização date de 1965, somente a

partir de meados da década de 70 os cursos de pós-graduação começaram a

ser valorizados como instrumento de incentivo funcional na carreia de

magistério superior. Na época, foi implantado o Primeiro Plano Nacional de

Pós-graduação, correspondente ao período 1975-1979. O Plano teve como

objetivo principal reforçar o sistema universitário pela formação de recursos

humanos qualificados nos programas de pós-graduação Stricto-Senso. As

principais conseqüências advindas deste plano foram: 1) a implantação do

Plano Institucional de Capacitação Docente de 1976 o qual, por meio da

concessão de bolsas de estudos, proporcionou aos docentes universitários a

possibilidade de realização de cursos de mestrado e doutorado nos principais

centros de excelência existentes no país e no exterior; 2) a criação de um

original e sofisticado sistema de avaliação dos cursos então existentes. O êxito
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deste sistema de avaliação foi incontestável e seu sucesso representou um dos

principais fatores que viriam a impulsionar as polltícas de avaliação do ensino

de graduação implementadas em anos subseqüentes.

o Segundo Plano Nacional de Pós-Graduação, correspondente ao

período 1982-1985,enfE:\tizou a consolidação do plano anterior, por meio de

ref6rç~s nos mecanismos de acompanhamento e avaliação dos programas,

vtsandovmelhorias de qualidade dos mesmos' e a racionalizàção dos

Investírnentos no setor.

oTerceiro Plano Nacional de Pós-Graduação, correspondente ao período

'1986-1969, voltou-se para o incremento das relações entre as universidades, a

pós-praduaçâoe o setor produtivo, tanto no que refere à participação privada
, ,

no financiamento quanto à aplicação das pesquisas e à mobilização de estudos

, ,aplicados àtecnologia e à produção.

Em 1995, a >CAPES baixou a portaria 472 de 17/10/95 instituindo o

mestrado' ,Strict6-Senso' profissionalizante, como forma de incentivar a
.. '

formação de profissionais -para o mercado de trabalho. Esta modalidade

rompeu a hegemonia do modelos, acadêmicos tradictonais ao incentivar

aspectos como: a participação .de profissionais de empresas privadas 'no

quadro de docentes, as parcerias entre universidades e empresas interessadas

, naqualiflcação de' seus funcionários, a organização de estruturas curriculares'

adequadas a um menor tempo de titulação, a utlüzação do ensino à distância

como recurso didático, o autotínanciamento do curso e formatos alternativos à
, '

dissertação como trabalho de final de curso (Vargas, 1999)

Segundo a CAPES, o mestrado profissional compreende os programas

que enfatizam estudos e técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um

alto nível de qualificação profissional, sendo esta a única diferença em relação

ao modelo acadêmico. Desta forma, confere idênticos grau e prerrogativas,

inclusive para o exercício da docência, com validade nacional do diploma

condicionada, entretanto, ao reconhecimento prévio do curso. Ainda segundo a

CAPES, esta modalidade ...
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"...responde a uma necessidade socialmente definida de capacitação

profissional de natureza diferente da propiciada pelo mestrado

acadêmico e não se contrapõe, sob nenhum ponto de vista, à oferta e

expansão desta modalidade de curso, nem se constitui em uma

alternativa para a formação de mestres segundo padrões de exigência

mais simples ou mais rigorosos dó que aqueles tradicionalmente

adotados pela pós-graduação. " (www.capes~gov.br).

De acordo com Vargas (1999), a pós-qraduação brasileira na atualidade

encontra-se orientada por uma política de reforma de Estado, que busca a

transformação das universidades públicas em organizações sociais

(organizações públicas não estatais). A questão do financiamento da pesquisa

se coloca no centro dos objetivos, diante da crise que limita a capacidade de

investimento de recursos nas universidades. No âmbito da reforma do Estado,

as fontes de financiamento se deslocam para os organismos financeiros

internacionais como Banco .Mundial,. Banco Interamericano de

Desenvolvimento e outros em menor escala. O objetivo destas mudanças é a

descentralização da alocação de recursos e a redução da mediação estatal no

processo, além de injetar nas funções públicas os valores e os critérios de

mercado, tendo como meta a auto-suficiência financeira.

De acordo com Martins (2000), a expansão da pós-graduação stncto-
Senso na atualidade é uma necessidade que deriva tanto das demandas do

mercado como da política educacional vigente. O autor sustenta sua opinião

com base nos rumos para a pós-graduação fixados pela Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 e pelo Plano Nacional de

Educação para o desenvolvimento do ensino superior, a saber:

• A expansão da oferta de ensino superior, como forma de alinhar o

sistema educacional brasileiro com as necessidades e demandas da

sociedade, assim como para corrigir a baixa taxa de escolarização

superior do país. A meta é atender a 30% da população jovem até o ano

2006 - cerca de seis milhões de estudantes;

63



• A diversificação da oferta de ensino superior, com vistas aoatendimento

da demandas nacionais e regionais por recursos humanos qualificados

decorrentes das transformações profissionais impostas pelos avanços
. . .

. do conhecimento epetas ínovaçõestecnolóqicas:

.•.. A qualificação. dos recursos humanos - docente, técnico e

administrativo - que atuam na educação superior;

• . A institucionalização da produção intelectual, tanto do ponto de vista

científico e cÚltural,quanto regional e nacional, assim como elevação dó

"OCD (um terço do corpo docente, com titulação acadêmica de mestrado
. . . - .

" < •• e .doutorado) e ampliação dá proporção de docentes em regime de

tempo integral nas instituições (um terço do corpo docente em regime

. integral),

O autoracrescenta que a acelerada expansão do ensino superior prevista

para. os próximos anos coloca a questão crucial da qualificação do corpo

docente comocondiçáoviabilizadora do crescimento da oferta e como principal

variável determinante da qualidade do ensino: Por esta razão.vafirma, as

pollticas PÚblicas~legéram a formação de docentes como um eixo estratégico
. .

paraçarantia desta expansão e promoção da melhoria da graduação, bem
.' . .

corno.para o desenvolvimento da pesquisa e a implantação da pós-graduação,

Conforme mencionado anteriormente, a participação das IES·particulares

na oferta. de ensino de pós-graduação. Stricto-senso é pouco expressiva,

Exceção feita às de denominação confessional que preservaram a.tipologia de

universidades. de pesquisa (por. exemplo, as Pontifícias Universidades
. .

Católicas) poucas instituições particulares demonstram interesse na

tmplantação destes cursos e a motivação para a criação dos programas parece

se dever principalmente à necessidade de cumprimento das normas de

credenciamento universitário e de qualificação dos docentes,

As razão deste distanciamento. possui relação direta com a posição

estratégica adotada pelas instituições particulares criadas após a reforma de

1968 e que se voltaram para a exploração do mercado educacional emergente

da graduação e da pós-graduação Lato-Senso, seguramente mais lucrativos e
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com menores custos de implantação e manutenção do que os programas de

mestrado e de doutorado acadêmico.

Conforme salienta Martins (2000), outros fatores vieram se somar ao

desinteresse mercadológico das instituições particulares em relação ao Stricto-

Senso. O autor relaciona características organizacionais destas instituições,

que contribuem para as dificuldades de implantação de cursos de mestrado e

doutorado na atualidade, a saber:

Estrutura concentrada de poder: este tende a estar concentrado no topo da

administração superior controlada pelos mantenedores ou proprietários das

instituições, o que ocorre tanto nas organizações de gestão familiar como

naquelas que adotam a administração profissionalizada. A colegialidade <;10
processo decisório é reduzida o~ suprimida" e freqüentemente as instâncias

decisórias participativas servem tão somente à legitimação e homologação de

decisões superiores. Esta forma de gestão pode conduzir a conflitos entre o

interesse financeiro e o acadêmico, dificultando a proposição de projetos de

cursos de mestrado ou de doutorado acadêmico;

Limitada capacidade de pesquisa: com" exceção de algumas instituições

confessiónais,o sistema privado de ensino superior tem sido historicamente

vocacionado para o ensino, com pouca tradição de pesquisa, uma vez que esta"

não se constitui num objeto de demanda da clientela em função da qual o

sistema se organiza e seviabiliza economicamente. A falta de uma base de

pesquisa construída e estruturada previamente ocasiona dificuldades para a

implantação de programas de pós-graduação Stricto-Senso.

Como fatores adicionais, o autor menciona: a predominância de

professores em regime de trabalho de tempo parcial, a improvisação na

constituição dos quadros docentes com vistas ao atendimento de requisitos

legais, a vinculação exclusiva dos docentes ao ensino de unia disciplina, a

Carência de lideranças" científicas experientes e conceituadas, a 'pouca

articulação entre a pós-graduação e a iniciação científica na graduação eas

"~" 65



elevadas exigências para o reconhecimento dos cursos de pós-graduação

implantados pelas instituições. " , ,
. .' . .

'As d,i_ficuld~desencontradas petas Iêêpartlculares podem sem mais

bem.avaliadas ao se considerar que a implantação da pós-graduação stncto-
" ..

Senso neste setor vem percorrendo uma trajetória distinta da pós-çraduação

'desenvolvi~a nas universidades publicas a partir dos anos 60, as' quais

passaram ,por 'um' processo lento de maturação de seus programas,

'sustentáqos - por um vigoroso e' continuado' sistema de fomento e

,financiamento,' Atualmente,' as instituições publicas constituem' o referencial

'. que 'estabelece os quesitos e parâmetros de qualidade para o reconhecimento.
. . ' , .;.'

o que dificulta, nas instituições particulares, 'o gradualismo de desenvolvimento

dos programas que caracterizou o processo de consolidação do Stricto-senso

nas instituições publicas durante as ultimas três décadas.

" . .

-~;'._Atabela 6e os gráficos 1 e 2 mostram o numero de programas de pós-
,~. .' , .' . .

graduação Stricto-Senso por modalidade de curso e por dependência

-adrninistrativádas-instituiçóespara o ano de 2001 (dados da Estatística da

Pós-Graduação), Observa-se. que as Instituições publicas encontravam-se. . . ;. .

responsáveis por 86,3% do total de cursos, concentrados majoritariamente nas

,instituições federais e estaduais.

- A' tabela 7 e os gráficos 3, 4 e 5 mostram o número de alunos
: . . ,'. .

matriculados, alunos novos e titulados em cursos reconhecidos de' pós-

graduação Stricto-Senso em 2001, por modalidade de curso e pordependência

administrativa das instituições.

Em todos os casos, é evidente a participação majoritária das instituições

públicas no que refere ao número de cursos, de alunos ativos e detitulados.



Tabela 6 - Número de cursos de p6s-graduação Stricto-senso em 2001,
por tipo de curso e por dependência administrativa das instituições

Dependência Total M D M/D P MlP D/P M/D/P
Administrativa
Estadual 470 121 15 325 6 O O 3
Federal 863 388 15 423 9 3 O 25
Municipal 4 3 O 1 O O O O
Particular 212 127 1 66 14 2 O 4
Total 1.549 639 31 815 29 3 O 32
Ano Base: 2001
Legenda: M = Mestrado, D = Doutorado, P = Profissionalizante. Fonte: CAPES/MEC

Gráficos 1 e 2 - Distribuição dos cursos de pós-graduação Stricto-senso em 2001
por tipo de curso e por dependência administrativa das instituições

Número de Cursos Stricto-Senso por dependência
administrativa

1
[] Inst. Estaduais
.Inst. Federais
[] Inst. Municipais
[JInst. Particulares

Fonte: CAPES/MEC

- ..•.".
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Tabela 7: Número de alunos (matriculados e novos) de pós-graduação Strieto-senso e de titulados em 2001,
por tipo de curso e por dependência administrativa

Dependência Matriculados no inicio do ano Alunos novos Titulados
Administrativa M O P M O P M O P

Estadual 19.545 15.599 361 7.735 3.964 233 6.015 3.037 22
Federal 30.129 14.071 1.135 13.681 4.140 921 10.346 2.470 216
Municipal 129 17 O 76 10 O 54 1 O
Particular 10.501 3.044 460 4.691 899 508 3.215 534 118
Total 60.304 32.731 1.956 26.183 9.013 1.662 19.630 6.042 356

- - -Legenda. M - Mestrado,D - Doutorado, P - Prcãssionàãzante - Fonte. CAPESIMEC

Grãficos 3, 4 e 5: Distribuição de alunos matriculados, novos e de titulados em cursos de
pós-graduação Strieto-senso em 2001, por dependência administrativa

Matrículas ern 2001

50.000 .

40.000

C Municipais

li] Particulares

Fonte: CAPESlMEC
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Titulados em 2001
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Um balanço apresentado por Neves (2002) mostra que a Pós-graduação

no Brasil vem alcançando de forma bastante positiva seu principal objetivo: a

formação de recursos humanos altamente qualificados para o ensino e para a

pesquisa. Segundo o autor, embora se faça necessária uma revisão profunda

dos mecanismos de funcionamento, houve uma real expansão do sistema, com

uma progressiva descentralização.

Permaneceram, entretanto problemas graves: ainda que os números da

expansão possam oferecer uma aparência otimista a respeito da produção de

pesquisadores e docentes de nível superior detentores de titulação formal, o

êxito não foi alcançado para o conjunto das universidades brasileiras, que se

encontram em patamares distantes de países como os EUA, Alemanha ou

Japão, tanto no que refere ao número quanto à velocidade de formação. O

Brasil apresenta um grande déficit de doutores relativamente à sua densidade

populacional: nospaíses citados o número de doutores representa 0,4% da

população, enquanto que a porcentagem no Brasil é de 0,02%. Além disto, a

expansão ocorreu e continua ocorrendo comtortes assimetrias de oferta e em

níveis diferenciados de qualidade, com desequilíbrios regionais e institucionais

e elevados índices de evasão em algumas áreas.

Dados atuais apresentados pela Capes (setembro de 2002) referentes à
distribuição da pós-graduação Stricto-Senso no Brasil permitiram compilar

todos os programas reconhecidos (a estrutura dos dados não é oriunda da

estatística da pós-graduação, como no caso dos dados de 2001). O número de

cursos é 67,7% superior em relação ao de 2001, embora possa haver limites

para comparação entre os mesmos, devido a possíveis diferenças estruturais e

metodológicas de coleta das informações.

Os dados revelam fortes assimetrias na oferta de cursos entre as

diferentes regiões do país, conforme demonstram as tabelas 8 e 9 e os

Gráficos 6 e 7. De um total de 2.598 programas Stricto-Senso reconhecidos

(considerados todos os níveis e modalidades), 948 são oferecidos no Estado

de São Paulo, o que representa 36,5%% da oferta. Em conjunto, os.Estados da

Região Sudeste são responsáveis por 1.587 cursos, ou 61% do total.
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Tabela 8: Número de cursos de pós-graduação Strieto-Senso reconhecidos em
setembro de 2002, por regiões geogrãficas e por tipo de curso

REGIAO TOTAL DE NUMERO DE CURSOS
GEOGRÁFICA CURSOS MESTRADO DOUTORADO PROFISSIONALIZANTE

Sudeste 1587 907 630 50
Sul 477 311 148 18
Nordeste 345 237 95 13
Centro Oeste 133 93 34 6
Norte 56 42 13 1
Brasil 2.598 1590 920 88
Fonte. CAPES (www.capes.gov.br)

Grãfico 6: Distribuição dos cursos de pós-graduação Strieto-Senso
reconhecidos em setembro de 2002, por 'regiões administrativas

Distribuição dos Cursos Stricto-Senso
por regiões geográficas em set/2002

mSudeste
_Sul
oNordeste
O Centro-Oeste
• Norte

Fonte: CAPES I MEC (www.capes.gov.br)

Tabela 9: Número de cursos de pós-graduação Strieto-Senso reconhecidos
em setembro de 2002, por Unidade da Federação

Unidade da Federação Número de cursos Unidade da Federação Número de cursos
São Paulo 948 Pará 35
Rio de Janeiro 391 Goiás 30
Rio Grande do Sul 259 Amazonas 18
Minas Gerais 231 Mato Grosso do Sul 18
Paraná 136 Espírito Santo 17
Pernambuco 99 Alagoas 12
Santa Catarina 82 Maranhão 9
Distrito Federal 79 Sergipe 6
Bahia 70 Mato Grosso 6
Ceará 60 Piauí 5
Paraíba 45 Roraima 2
Rio Grande do Norte 39 Acre 1
Fonte: CAPES I MEC (www.capes.gov.br)
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3.2.2 A implantação do Lato-senso

No início dos anos 80, a carência de professores titulados para o

magistério superior e a incapacidade dos programas Stricto-Senso da época

em suprir a demanda desencadearam umconjurito de reformas da pós-

graduação Lato-Senso, que viriam ase consolidar com resolução 12/83 do

Ministério da Educação. Esta resolução estabeleceu critérios em relação aos .

requisitos de funcionamento dos cursos, definindo uma carga horária mínima

de 360 horas e a obrigatoriedade das disciplinas de Didática do Ensino

Superior e de Metodologia da Pesquisa Científica.

Nos anos que se seguiram, a pós-graduação Lato-Senso não foi integrada .

aos processos de credenciamento e avaliação implementados pela CAPES, os

quais se restringiram aos programas Stricto-Senso. Progressivamente, os

cursos de especialização perderam suas características originais de suprir

pessoal docente para o ensino superior, na medida em que a expansão dos

programas Stricto-Sensopassou a atender à demanda de forma mais

consístente; e converteram-se em cursos voltados para a qualificação técnica

de mão de obra para campos profissionais específicos, o que levou à
progressiva supressão dos conteúdos de Didática e de Metodologia Científica

anteriormente obrigatórias nos currlculos ..

A modalidade se revelou como um produto promissor do mercado

educacional em termos de retorno financeiro, passando a ser explorado

major.itariamente pelo segmento privado, de forma concomitante ao

fortalecimento da pós-graduação .Siticto-Senso nas instituições do sistema

público de ensino superior. Paulatinamente, a modalidade também.passou a

ser explorada pelas instituições públicas, que viram nas especializações a

possibilidade de uma nova fonte de receitas tanto para seus departamentos

quanto para seus docentes, o que levou a uma expansão rápida e

descontrotade destes cursos nas IES em geral.

72



As regulamentações mais recentes relativas à pós-graduação adotaram

tratamento diferenciados em relação às duas modalidades. A criação e a oferta

da pós-graduação Lato-Senso se tornou mais flexível e menos sujeita a normas

de verificação e de avaliação das condições de oferta, assim como em relação

~ trtulação do corpo docente, ao mesmo tempo ·em que um maior rigor foi

adotado em relação à criação e oferta 'de cursos de pós-graduaçãoStricto-

.Senso, no que refere à titulação dos professores e obrigatoriedade de

comprovação da existência préviade grupo de pesquisa consolidado na(s)

área(s) de atuação pretendida(s).

3.30 quadro normativo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

A expansão do sistema de ensino superior após 1996, compreendendo a.

graduação e a pós-graduação, ocorreu sob a égide da Lei 9294/96 - Lei de

Diretrizes de Basés da Educação. Denominada "Lei Darcy Ribeiro" a pedido do

Presidente da República Fernando Henrique Cardoso,estabeleceuos

parâmetros para a organização de todas as etapas e modalidades do sistema
. .. . . . ~.

educacional brasileiro. Incorporou uma visão expandida da educação e'

reafirmou os vínculos entre esta e o mundo do trabalho (Niskier, 1997),

conforme expresso em seu artigo 1°:

Art. J o A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida

familiar. na convivência humana. no trabalho, nas instituições de ensino e

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas

manifestações culturais.

§ 10 Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve,

predominantemente. por meio do ensino, .em instituições próprias.

§ 20 A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática

social.
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Comparativamente ao quadro legislativo anterior, a Lei introduziu diversas

modificações na organização do sistema de ensino superior, do que resultou

uma complexa multiplicidade de regras, estruturas normativas e avaliativas que

estabelecem um amplo controle do Estado sobre as instituições universitárias.

Este quadro normativo reflete as tendências anteriormente apresentadas

relativas à expansão do controle governamental sobre os sistemas

educacionais que acompanham os movimentos de redução da participação do

Estado na oferta educacional, do que resulta a necessidade de um maior grau

de supervisão e normatização sobre as ativi~ades educacionais de interesse

público que passam para o setor privado.

o mérito deste novo quadro normativo encontra-se em sua potencial

capacidade de garantir a qualidade educacional num contexto de expansão e

de diversificação da oferta de ensino superior.

Seu aspecto problemático, entretanto, reside na rigidez dos critérios e

parâmetros avaliativos do sistema, os quais submetem instituições e projetos

educacionais diversificados a um conjunto homogêneo de indicadores de

. qualidade, tanto nos processos de credenciamento institucional e de

reconhecimento de cursos como na avaliação de resultados do processo

educacional por meio do Exame Nacional de Cursos.

No que refere às relações entre a educação e o mundo do trabalho, a Lei

é explícita em reconhecer a qualificação profissional como uma das finalidades

do processo de ensino-à parte do desenvolvimento humano e do preparo para

a cidadania, conforme salientam os Art. 2° e 3°:

Art. 20 A educação. dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de

liberdade e nos ideais de solidariedade humana. tem por finalidade ·0 pleno

desenvolvimento do educando. seu preparo para o exercício da cidadania e sua.

qualificação para o trabalho.

Art. 30 O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

... XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
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A intenção da Lei de reestruturar o sistema de ensino superior em

modelos educacionais e organizacionais mais diversificados resultou em

modificações que romperam paradigmas estabelecidos desde a reforma

universitária de 1968 ou mesmo anteriores, o que provocou, como continua

provocando, discussões amplas sobre a pertinência e a qualidade de modelos

organizacionais e de ensino não alinhados aos valores acadêmicos

tradicionais. Na parte específica referente à educação superior, a Lei

reconhece, no Artigo 43, uma das finalidades do processo educacional como a

de:

..formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimentos, aptos para a

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;

As finalidades da educação superior estabelecidas no artigo citado,

entretanto, são amplas o suficiente para contemplar dimensões menos

pragmáticas do processo educacional, tais como a criação cultural, o

desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo e sua difusão

para a comunidade, o que impede considerara Lei como um instrumento de

redução das finalidades educacionais às demandas do mundo do trabalho.

Dentre as inovações no sistema de ensino superior introduzidas pela LOS e

regulamentações subseqüentes, destacam-se:

• A criação dos Centros Universitários; modelo organizacional dotado da

autonomia didático-pedagógica das universidades e voltados para as

funções de ensino;

• À autorização para a criação de universidades especializadas em

campos do saber, em substituição à obrigatoriedade de campos do

modelo anterior;
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-
• A criação dos cursos seqüenciais, em duas rnodafldades: de formação

específica e de complementação de estudos, em acréscimo aos cursos

de graduação, pós-graduação e extensão;

• A criação dos cursos de graduação à distância;

• A limitação dos prazos de autorização e reconhecimento de cursos e de

credenciamento institucional, com renovação periódica mediante

processo de avaliação;

• A substituição dos currículos mínimos pelas diretrizes curriculares;

• Implantação do Exame Nacional de Cursos.

Outras modificações .incidiram sobre os processos seletivos,

aproveitamento e abreviação do tempo de estudos, oferta de ensino não

presencial em cursos de graduação e seqüenciais, expansão do número de

vagas por instituições não universitárias mediante condições estabelecidas e

condições mais específicas para oferta de cursos fora da sede da instituição.

Tornou-se obrigatória a apresentação de um Plano de Desenvolvimento

Institucional nos processos de credenciamento institucional, no qual devem

estar estabelecidas as metas de expansão para períodos determinados e as

condições de oferta pretendidas. As metas estabelecidas no Plano tornam-se

os limites para a expansão das instituições no período, bem como os

parâmetros a serem adotados nos processos de avaliação.

Em termos operacionais, os procedimentos de credenciamento, avaliação,

controle e acompanhamento dos processos atingiram um elevado grau de

informatização, em especial com a implantação do sistema SAPIEnS1 com uso

via Internet.

Uma ampla gama de dados quantitativos e qualitativos sobre a educação

superior, condições de oferta das Instituições e seu desempenho nos

processos avaliativos tornaram-se de domínio público, mediante bases de

1 . Sistema de Acompanhamento de Processos das Instituições de Ensino Superior, instituido pela Portaria
MinisterialnO 323/2002de 31/01/2002.
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dados informatizadas oferecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisas Educacionais (INEP) via Internet, o~ quais contribuíram para a maior

transparência do sistema, bem como para a sistematização de dados históricos

sobre o mesmo e sua evolução.

Um quadro semelhante é observado em relação à pós-graduação, cuja

sistemática de avaliação e controle encontra-se sob responsabilidade da

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

(CAPES). A CAPES já havia implementado um eficiente sistema de avaliação e

controle da pós-graduação em período anterior ao atual quadro normativo da

LDS de 1996, sistema este reputado como responsável pelos avanços

qualitativos da pós-graduação brasileira após os anos 70. Sob a égide da nova

LDS, a CAPES renovou a estrutura normativa da pós-graduação e implantou

um sistema informatizado de acesso aos dados do sistema, que inclui séries

estatísticas, resultados de desempenho e descrição dos programas

reconhecidos e recomendados.
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4 O MERCADO DE 'ENSINO SUPERiOR NA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO PAULO

o. Censo da Educacão Superior de 2000 revelou uma ociosidade média
• . "!' •

de 3Ó% das vagas oferecidas pelas Instituições- de Ensino Superior públicas e

privadas no Brasil, Paradoxalmente, esta ociosidade foi acompanhada por um

"significativo áumento oa base de ca-ndidatos ao ensino superior, decorrente do

aumento do número de matrículas e de egressos do ensino médio durante as

últimas décadas. -o aumento da matrícula tem sido da ordem de 11 % ao ano

desde 1'99_5,o que elevou o número de alunos no ensino médio de 4,5 milhões

para 10,7 milhões em 2002.

,Estudos realizados pelo I,PEA (Corbucci, 2002), revelaram que, no

período de 1990 a 1999, arelação candidato/vaga nas universidades públicas

aumentou de 5,69 'para 8,26, O que representou um crescimento de 45%. No

mesmo período, esta taxa diminuiu de 2,94 para 2,26 nas, mstituições

particulares, o que representou uma queda de 23%, a despeito da significativa

expansão do número de egressos do ensino, médio durante o período. O'

, mesmo .estudo revelou que a média de aproveitamento das vagas ofertadas

-manteve-se baixo entre as instituições privadas do país (78,9%), ao passo que

a média entre asinstituiçães públicas aproximou- se do limite máximo (96,3%).

Estes dados, segundo Corbucci (2002), sugerem que o atual modelo de

expansão do ensino superior, centrado na ampliação da oferta educacional

pela rede particular: encontra seus limites estruturais no poder aquisitivo de sua

clientela potencial. O quadro indica que a ampliação da oferta de vagas não

représenta condição suficiente para assegurar a democratização do acesso ao

ensino superior, uma vez que o processo de seleção tem início muito antes do

momento em que se realizam os exames vestibulares, sendo em geral ditado

pela desigualdade de renda entre as famílias.

A questão da expansão da rede particular de educação superior frente à ,
oferta da educação pública e os I,imites estruturais desta expansão se revelam
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de particular interesse na Região Metropolitana de São Paulo, cujas

características de ofertaeducaciona! permitem identificá-Ia como o maior e

mais diversificado mercado de ensino superior particular da América Latina. Os

números são expressivos, não apenas em seus valores absolutos, mas

também como valores relativos à oferta total de educação superior no país.

4.1 Caracterização da Região Metropolitana de São Paulo

Como caracterização da Região, é utilizada aquela apresentada pela

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA

www.emplasa.sp.qov.br). De acordo com informações obtidas no site

institucional da empresa, são tdenfíflcadas três grandes regiões metropolitanas

no Estado de São Paulo: as regiões de Campinas, da Baixada Santista e do

Município de São Paulo propriamente dito. Em conjunto, estas regiões

representam o terceiro maior aglomerado urbano do mundo, depois de Tóquio

e da Cidade do México. No presente estudo, será considerada apenas a

Região Metropolitana do Município de São Paulo, doravante referida como

Região Metropolitana de São Paulo (RM.S.P.). A região é formada por 39

municípios, descritos na tabela 10.

A RM.S.P. (Figura 1) possui área de 8.051 km2
, correspondente a

menos de um milésimo da superfície brasileira e a menos de 4% do território

paulista. São dimensões territoriais semelhantes à de países como o Líbano

(10.452 krn') e Jamaica (10.991 km"). A áreaurbanizada corresponde a cerca

de 2.139 km2. Sua população estimada é de 18.475.723 habitantes (estimativa

em tempo real realizada pela EMPLASA).
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Figura 1: Região Metropolitana de São Paulo

Fonte: Emplasa (www.emplasa.sp.gov.br)
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Tabela 10: Municípios Integrantes da Região Metropolitana de São Paulo

j
27.Ribeirão Piresi 1 Arujá 14 Guararema

! 2 Barueri 15 Guarulhos 28 Rio Grande da Serra
, _._--,
13 Biritiba •.Mirim 16'ltapevi 29 Sales6polis

iL~Cejarnar 17 Itaquàquecetuba 30 Santa Isabel

1-5 Caíeíras -18 Itapeceríca da Serra 31 Santana de Parnaíba
I

!6 Carapicuíba 19 Jandira 32 Santo André
I

20 Juquitiba 33 São Bernardo do Campoi 7_CotlaI __ ---_ .. --

18 Diadema 21 .Mainporã 34 São Caetano do Sul

i 9 Enibu, '
!22 Mauá 135 São Lourenço da Serra I

: 10 Embu-Guaçu 23 Mogi das Cruzes 136 São Paulo - I
;-11-Ferraz de Vasconcelos 240sasco 137 Suzano .i 1
12 Francisco Morato 125Pirapora do Bom Jesus 38 Taboão da Serra 1 _

.! 13Franco. da Rocha 126 Poá - _ J39 Vargem Grande Paulista I
-Fonte::Em-piása (www_emplasa_sp_go~_b-r-) -------------- ---~------ ------------- )

A Região representa o maior pólo de riqueza nacional. Seu Produto

Interno Bruto-atingiu, em 2000, valores próximos deÜS$ 99,1 bilhões, o que

corresponde a cerca de 16,7% do PIB total brasileiro.

A renda per ceolts anual"atinge US$ 5. 545. A região detém a centralização do

comando de significativa parcela do capital privado, pois concentra as sedes

brasileiras dos mais importantes complexos industriais, -comerciais e

-financeiros que controlam as atividades econômicas privadas no País. Tais

fatos fizeram surgir e condensar na Região Metropolitana de São Paulo uma

série de serviços sofisticados, definidos pela íntima dependência da circulação

e transporte de informações.

o sistema educacional na R.M.S.P., considerados todos os níveis de

abrangência, apresenta um conjunto de características gerais que ~ão diferem

daquelas observados nas demais regiões metropolitanas - do país: a

81



precariedade da educação básica pública (ensino fundamental e médio), a

despeito das melhorias do nível de cobertura do sistema, a preponderância da

oferta particular de ensino superior frente à oferta pública e uma estratificação

.social que permite a uma parcela economicamente favorecida da população

usufruir uma rede de estabelecimentos privados de educação fundamental e

básica de qualidade", adquirindo desta forma condições vantajosas na disputa

pelas vagas no ensino superior público e gratuito.

4.2 Fontes de dados

Na presente análise, os dados referentes à educação superior na Região

Metropolitana de São Paulo foram consolidados a partir de duas fontes

distintas proporcionadas ..pelo Ministério da Educação - INEP: a primeira

corresponde ao Perfil da Educação Brasileira juntamente com a Sinopse

Estatística da Educação Superior, ambos referentes ao ano de 2000 e

. elaborados a partir dos resultados do Censo da Educação Superior de 2000 .

. O Perfil da" Educação Brasileira, "disponível para consulta no site

institucional do INEP (www.inep.gov.br)t apresenta dados estatísticos relativos

ao ensino básico e.superior, contemplando as condições de oferta, acesso e

participação, eficiência, rendimento e "contexto sócio-demográfico. As

informações são agrupadás por municípios, unidades da federação, região

geográfica e Brasil.

Os dados consolidados a partir do Perfil da Educação Brasileira são

interpretados como um quadro acurado dos números da educação superior na

Região Metropolitana de São Paulo em 2000. Os dados do Perfil são

resultantes do Censo Educacional, realizado com base em respostas

fornecidas pelas próprias Instituições de Ensino. Deste modo, admite-se que a

confiabilidade do quadro da R.M.S.P. seja equivalente àquele do Censo

Educacional, no qual é relacionado o número de instituições que se omitiram
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no fornecimento dos dados. Não há registro de instituições de municípios da

R.M.S.P. que não tenham, respondido ao censo.

Dados desta natureza sobre o ensino superior brasileiro eram

absolutamente desconhecidos há menos de 10 anos, de modo que os registros

disponibilizados pelo INEP constituem,. sequrarnente, a melhor fonte de

informações sobre a educação no Brastl.: considerados os seus limites

intrínsecos de precisão que, no entanto, não impedem de considerá-los

acurados e válidos para as finalidades da presente análise.

Não há dados consolidados no Perfil.daEducaçâo Brasileira referentes à

Região Metropolitana de São Paulo como um todo. Para a consolidação, foram

efetuadas consultas individuais para todos .os municípios da região, com

posterior agregação dos resultados para a totalização dos indicadores (número

de instituições, cursos, vagas, ingressos e qualificação docente, por município

e por dependência administrativa).

A Sinopse Estatística da Educação Superior de 2000, disponível para

download juntamente com dados referentes a anos anteriores,constitui um

extenso documento com indicadores relativos ao número de instituições,

organização e dependência administrativa, recursos humanos (docentes e

técnico-administrativos), número de cursos e de oferta educacional, matrículas

e conclusões, agrupados por regiões e por unidades da federação. A Sinopse

foi utilizada para obter dados relativos ao Estado de São Paulo e ao Brasil.

o segundo grupo de dados foi consolidado a partir do Cadastro das

Instituições e de Cursos de Ensino Superior do Ministério da Educação -INEP.

O cadastro é constituído por uma base para consultas on-line sobre cursos e

instituições de ensino superior de todo o Brasil. Encontra-se disponível nos

sites institucionais do Ministério da Educação e do INEP, constituindo, segundo

o Ministério, um registro atualizado de dados sobre cursos e instituições de

educação superior de todo o país

O cadastro permite obter informações sobre cursos superiores

(graduação e/ou seqüenciais) e instituições de ensino, classificados por
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município, unidades da Federação ou regiões geográficas. A busca retoma

dados .diversos sobre cursos e instituições, incluindo a situação legal de

ambos, endereço e formas de contato, bem como a denominação de seus

responsáveis. Adicionalmente, permite consultas diretas sobre. os resultados

obtidos no exame nacional de cursos e sobre as condições de oferta

educacional das instituições.

Assim como no caso do Perfil da Educação Brasileira, não existem

dados agrupados para a Região Metropolitana de São Paulo como um todo.

Para consolidação dos mesmos, foram efetuadas consultas para todos os

municípios da região, que permitiram relacionar, para cada caso individual, as

instituições existentes e os respectivos cursos atualmente oferecidos. As

tabelas em formato HTML foram convertidas para o programa Excel,

possibilitando a totalização do número de instituições e de cursos por município

e, posteriormente, para a Região Metropolitana de SãoPaulo .

.Ao se efetuar a Consolidação de dados do cadastro, teve-se em mente

que os mesmos não devem ser interpretados como resultados de um censo

educacional, como é o caso dos dados obtidos no Perfil da Educação

Brasileira. O serviço disponibilizado pelo Ministério é compreendido como um

sistema de apoio ao estudante interessado em informações sobre cursos e

instituições de ensino superior, cumprindo a função adicional de proporcionar

maior transparência para a sociedade em relação à situação legal e de

desempenho de cursos e instituições de ensino superior.

Adicionalmente, o fato de um curso estar relacionado no cadastro não

implica, necessariamente, no seu funcionamento pleno, dado que o registro

pode ocultar realidades diversas como número reduzido de alunos ou de

turmas, cursos com oferta suspensa ou mesmo em processo de encerramento.

Restrições são também impostas ao se interpretar o significado do

número de cursos existentes, Uma vez que determinados registros representam

diferentes habilitações de um mesmo programa ou ainda cursos de uma

mesma instituição oferecidos em campi ou em períodos distintos. Devido a

estas restrições e diante da provável variabilidade de critérios de coleta de

dados entre o Perfil da Educação Brasileira de 2000 e o Cadastro das atuais

Instituições e Cursos, as comparações entre os conjuntos de dados se
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restringiram ao número de instituições e dependência administrativa das

mesmas, por se entender que não haveria contlabitidade para a formulação ~e

comparações relativas ao número de cursos.

Oínteresse na utilização dos dados do cadastro, entretanto, reside no

objetivo de identificar o grau de diversidade da atual oferta educacional e não

.ria sua quantificação precisa, razão pela qual adrntte-se a vatidade de uso dos

mesmos. para interpretações de ordem qualitativa na presente análise, ainda

que consideradas as restrições mencionadas.

4.3 Conceitos utilizados

As definições relativas ao tipos de instituições e de cursos superiores

utilizadas na apresentação dos dados seguem aquelas 'estabelecidas pelo
. . . . . .

Ministério da Educação na regulamentação do sistema de ensino superior

brasileiro, e são descritas a seçuír:

4;3.1 Tipos de Instituição:

Universidades: instituições pluridisciplinares, públicas ou privadas, de

formação de quadros profissionais de nível superior, que desenvolvem

ativldadesrequtaresde ensino, pesquisa e extensão (inclui as universidades

especializadas por campos do saber).

Centros Universitários: instituições de educação superior, públicas ou

privadas, pluricurriculares, que devem oferecer ensino de excelência e

oportunidades de qualificação ao corpo docente e condições de trabalho à
comunidade escolar (inclui os centros universitários especializados por campos

do saber).
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Faculdades Integradas e Faculdades: instituições de educação superior

públicas ou privadas, com propostas curriculares em mais de uma área do

conhecimento, organizadas sob o mesmo comando e regimento comum, com a

. finalidade dê formar. profissionais de nível superior, podendo ministrar cursos

nos vários níveis (seqüenciais, de graduação, e pós-graduação e de extensão)

e modalidades do ensino. A denominação "Faculdades Integradas" se refere a. . . .' . .

um conjunto de faculdades regidas por um estatuto e regimento unificados.

Institutos Superiores ou Escolas Superiores: instituições de educação

superior, públicas ou privadas, com finalidade de ministrar cursos nos vários

níveis (seqüenciais, de graduação, de pós-graduação e de extensão).

Centros de Educação Tecnológica: instituições especializadas de educação

proüsstonet, públicas ou privadas, corria finalidade de qualificar profissionais

em cursos superiores de educação tecnológica para os diversos setores da

economia e realizar pesquisa e. desenvolvimento tecnológico de novos

processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores

produtivos e a sociedade, oferecendo, inclusive, mecanismos para a educação

continuada.

4.3.2 Tipos de curso

O sistema de ensino superior brasileiro, que tradicionalmente teve na

graduação (bacharelado, licenciatura e tecnologia superior) a forma tradicional

ensino pós-secundário, foi acrescido dos cursos seqüenciais de formação

específica e de complementação de estudos. Os primeiros, com carga

horária mínima de 1.600 horas e 400 dias letivos conduzem a diploma.

São cursos que abrangem segmentos específicos de conhecimentos de

um curso de Graduação e sua denominação deve, obrigatoriamente, diferir do

curso aos quais estão (também obrigatoriamente) vinculados. As prerrogativas

profissionais dos egressos são objeto de regulamentação pelos diversos
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.. '

Conselhos Profissionais e usualmente diferem daquelas concedidas aos

.egressos dos cursos de graduação. Os concluintes podem prosseguir estudos

na rnodalidade Lato-Senso (especíaltzação), não sendo permitido o ingresso

nosproqramas-Smcrc-Senso (mestrado e doutorado). '

O!? ~ursos~eqüenciais. decomplementaçãode estudos conduzem a

certíflcado.e compreendem conjuntos diversificados de disciplinas e atividades

em. áreas específicas, vinculadas ou não aos cursos de graduação, sem carga

h~râriâ'n:,inima ou d~r~çã'o'~egulan1~nt~das..Não é perrniüdo aos ~gressos a

C()~~i~~i.dade·'de ':estudos.em qualquer :modalidáde. de PÓS-gradu~ção. Esta

modalidáde não foi considerada no presente·estudo. Para 'informações'

,dét?lIíédassobre os cursos seqüenciais, verVadas (2002) .

. .'.'

. :." .
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5 - RESULTADOS

5.1. Número de Instituições na R.M.S.P.em 2000 e em 2002

Os dados referentes ao número de Instituições de Ensino Superior

mostram que a R.M.S.P. concentrou 147 instituições em 2000, considerada a

totalidade de estabelecimentos públicos e privados, o que representou 39,4%

das 373 Instituições do Estado de São Paulo e 12,45% das 1.180 Instituições

brasileiras, conforme a tabela .11 e o gráfico 8. Os dados não permitem

especificar o número de instituições por organização administrativa.

Embora o número absoluto de instituições na R.M.S.P. seja elevado, o

mesmo deve ser interpretado no contexto demográfico da região, uma vez que

a mesma representa, juntamente com as regiões de Campinas e da Baixada

Santista, o terceiro maior conglomerado humano do mundo. No ano de 2000,

segundo dados da EMPLASA, a população residente da R.M.S.P. era de

17.833.511 habitantes, frente a uma população de 169.544.443 habitantes no

país, o que representa 10,51% do total dà população brasileira.

Considerados estes dados, observa-se que, em relação ao ano de 2000,

a proporção do número de instituições de ensino superior na região em relação

ao total do país (12,45%) não mostrava assimetrias significativas em

comparação com a proporção demográfica da região em relação à população

brasileira.
O número absoluto de instituições, entretanto, possui pouco significado

analítico, em decorrência da diversidade organizacional entre as mesmas e,

principalmente devido às assimetrias de porte, uma vez que na região

coexistem pequenas instituições com oferta reduzida de cursos e grandes

universidades, empresariais ou públicas, com contingentes superiores a 20.000

alunos. No caso da R.M.S.P., o número absoluto de instituições apenas indica

uma correspondência com proporção demográfica representada pela regiãono

contexto da população do país.
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Tabela 11: Número de Instituições de Ensino Superior nos municípios da
R.M.S.P., no Estado de São Paulo e no Brasil em 2000 e em 2002

Município Total de Instituições em 2000 Total de Instituições em 2002

~ão Paulo 102 138
São Bernardo do Campo 10 9
!Santo André 10 9
Guarulhos 7 10
!São Caetano do Sul 4 6
Moji das Cruzes 3 3
IOsasco 3 5
Mairiporã 2 3
Ribeirão Pires 1 1
Cotia 1 3
lVargem Grande Paulista 1 2
!Suzano 1 1
Mauá 1 2
Diadema 1 2
trotal da R.M.S.P. 147 194
Estado de São Paulo 373 497

Brasil 1180 1782

Fontes: (Tabela 11 e Gráfico 8): Peifil da Educação Brasileira de 2000 e Cadastro das Instituições e Cursos de
Ensino Superior MEC -INEP.

Gráfico 8: Número de Instituições de Ensino Superior em 2000 e 2002
naR.M.S.P., Estado de São Paulo e Brasil
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Em relação a setembro de 2002,' o levantamento do número de

instituições existentes na R.M.S.P., efetuado a partir do Cadastro das

Instituições e Cursos de Ensino Superior, permitiu relacionar o total de 194

instituições, considerados todos os municípios da região, conforme a tabela 11

e o gráfico 8.

Ao se efetuar a compilação dos dados no cadastro" tomou-se a

precaução de verificar a possibilidade de eventuais sobreposições decorrentes
.:

da existência de instituições "multicampi", tepresentadasem mais de um
. . . '

'município. 'Esta sobreposição não foi veríflcada, uma vez que o cadastro

considera apenas a sede principal da lnstltuição, de modo que o resultado pode

ser interpretado como uma' representaçãoprecise do, total de instituições

existéntes na região (posteriormente é \ ' analisado o significado da

, representatividade das instituições mutticemol).

Conforme mencionado anteriormente, as comparações entre os dados

obtidos no Cadastro daslES e aqueles obtidos a partir do Perfil da Educação

de 2000 são limitadas, devido a prováveis diferenças estruturais e

metodológicas de coleta de dados entre os mesmos. Estas limitações,

entretanto, podem ser suplantadas no caso do número de instituições, pelo fato

de' o cadastro representar o conjunto de estabelecimentos oficialmente

reconhecidos e.leqahzados pelo Ministério da Educação.

Deste modo, observa-se atualmente na R.M.S.P. um aumento de 32%

no 'número de instituições em relação ao ano 2000, o que corrobora o destaque

da região em termos de dimensão do mercado de ensino superior. Vale

lembrar queo número de instituições, considerado isoladamente, não permite

,considerações sobre aspectos qualitativos da oferta educacional, sendo

necessário correlacionar a expansão com 'outros parâmetros, como a

dependência e a organização administrativa das instituições, assim como o

número de cursos. Apenas a título de ilustração, o aumento estimado da

,população da R.M.S.P. no período foi de 3,51%, segundo dados da EMPLASA.

Em termos comparativos, o aumento do número de instituições na R.M.S.P. foi

semelhante àquele observado no Estado de São Paulo durante o mesmo

período, que foi de 33,2%. A expansão foi menor, entretanto, em comparação

com o crescimento observado no Brasil, que foi de 51%.
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5.2 Dependência administrativa

Com relação à dependência administrativa, os dados mostram que de

um total de 147 instituições existentes em 2000 na R.M.S.P., 140 eram de

administração privada, o que representa uma proporção de 95,2% frente a

4,8% de instituições públicas; consideradas em conjunto as federais, estaduais

e municipais. Esta proporção se mostrou superior àquela observada no Estado

de São Paulo e no Brasil durante o mesmo período. Em relação ao Estado, 334

das 373 instituições existentes em 2000 eram de dependência administrativa

privada, o que representa 89,5% do total. Para o Brasil, de um total de 1.180

instituições, 1.004 eram de dependência administrativa privada em 2000, o que

representa 85% do total. Estes dados, apresentados na talbela 12 e no gráfico

9, são significativos para a caracterização do mercado de ensino superior da

R.M.S.P., devido a dois aspectos principais .

.o primeiro é o seu significado frente ao numero absoluto de instituições

da região. A proporção entre instituições públicas e privadas é de pouco valor

anaHticoem mercados restritos, mas assume um valor significativo devido à

dimensão do mercado da R.M.S.P. O segundo aspecto é que, embora os

dados referentes a 2000 não permitam identificar nominalmente as sete

instituições publicas, sabe-se que apenas uma dentre estas, a Universidade de

São Paulo (USP), possui significado expressivo (quantitativo e qualitativo) em

termos de oferta educacional.
As duas outras instituições estaduais em 2000 eram representadas pela

. Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) e pela Faculdade de

Tecnologia de São Paulo (FATEC). A UNESP, com forte presença em diversos

municípios do Estado, possui um pequeno campus no município de São Paulo

e número reduzido de cursos, concentrados na área de educação artística (três

cursos atualmente) e a FATEC é vocacionada na oferta de ensino superior

tecnológico (10 cursos atualmente).
No conjunto de dados de 2000, o ensino federal na região era

representado pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) a qual,

embora expressiva em termos de produção acadêmica e no ensino de pós-
"Ó:» "
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graduação, oferece ensino de graduação vocacionado na área médica e da

saúde, com expressão limitada de oferta (5 cursos atualmente, com diferentes

opções 'de horário)

. AS demais Instituições publicas existentes na R.M;S~P. em 2000, de

. âmbito municipal, eram representados pelo Centro Universitário Municipal de

,São Céletano do Súl (20 cursos atualmente), pela Faculdade de Ciências da

Fundação Institúto Tecnológico de Osasco (10 cursos atualmente) e pela
.. v. .

Faculdade .de Direito de São Bernardo do Campo (um curso atualmente).

, Embora classificadas como instituições públicas municipais, não há gratuidade

. .de ensino nas mesmas, com oferta de ensino pago e valores de anuidade em
. " .

,nívels.demercado..

"Este detalhamento permite melhor avaliar o significado da proporção

entre lnstítuíções públicas e particulares na RM.S.P" por -.' mostrar ás.

assimetrias de dimensão institucional existentes entre as primeiras. O fato de .

apenas uma instituição pública possuir expressão significativa de oferta, tanto
. .

em diversidade quanto em número de cursos, reforça a dimensão do segmento

partlcuíar no conjunto de instituições da região. Acresce o fato de que a maioria

dos cursos oferecidos pela Universidade ele São Paulo .. encontra-se

. concentraca num único campus, o que significa um elemento qualitativo
. '. .

adicional para reforçar a assimetria entre a proporção de instituições públicas e

partic.ulares, devido às dificuldades inerentes de deslocamento e acesso dos

, estudantesnuma metrópole de dimensões como São Paulo.

Por outro lado, embora todas as instituições tenham sido consideradas

uma única vez na contagem, algumas instituições particulares possuem
, ,

múltiplos campi distribuídos em pontos de localização estratégica da região,

usualmente próximos de.centros comerciais ou financeiros e/ou comfacilidade

de acesso via transporte de massa, o que, na pràtica, reforça o significado da

hegemonia numérica das instituições particulares na região (a título de

exemplo, uma das instituições particulares relaciona atualmente em seu slte

institucional a existência de dezoito campí localizados na RM.S.P.).
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Tabela 12: Número de Instituições de Ensino Superior
nos municípios daR.M.S.P., no Estado de São Paulo e no Brasil

em 2000, por dependência administrativa.

Município Total de Instituições Instituições Instituições Instituições
Instituições Federais Estaduais Municipais Particulares

São Paulo 102 1 3 O 98
~ão Bernardo do Campo 10 O O 1 9
~antoAndré 10 O O O 10
Guarulhos 7 O O O 7
~ão Caetano do Sul 4 O O 1 3
Moji das Cruzes 3 O O O 3
Osasco 3 O O 1 2
iMairiporã 2 O O O 2
Ribeirão Pires 1 O O O 1
Cotia 1 O O O 1
Vargem Grande Paulista 1 O O O 1
Suzano 1 O O O 1
Mauá 1 O O O 1
Diadema 1 O O O 1
TotaldaR.M.S.P. 147 1 3 3 140
!Estadode SãoPaulo 373 3 14 22 334

Brasil 1180 61 61 54 1004
..Fontes. Censo da Educaçao Supenor 2000 e Perfil da Educaçao Brasileira 2000 - INEP (www.mep.gov.br)

Gráfico 9: Distribuição percentual das Instituições de Ensino Superior na
R.M.S.P. em 2000 por dependência administrativa

Instituições de Ensino Superior na R.M.S.P em 2000
por dependência administrativa

1%2% 2%

o Instituições Federais
IiIlnstituições Estaduais
OInstituições Municipais
O Instituições Particulares

95%

Fonte: Perfil da Educação Brasileira 2000 - INEP (www.inep.gov.br)

93



Com relação ao ano de 2002, os dados obtidos no Cadastro das

Instituições de Ensino que mostram 186 das 194 instituições existentes na

R.M.S:P. representam instituições particulares, o que corresponde a 95,8% do

total, frente a aInstnuíções públicas, que representam 4,2% do total. Esta

proporção permaneceu superior àquela observada no Estado de São Paulo e

no Brasil durante o mesmo período. Em relação ao Estado, 457 das 497

instit~ições, existentes em 2002 são de dependência administrativa privada, o

querepresenta 91,9% do total. Para o Brasil, de um total de 1.782 instituições,

,1.592 sãç, dedependência administrativa privada, o que representa 89,3% do

.totat, .contormea tabela 13 e o gráfico 10..
, O~ dados referentes à R.M.S.P; mostram que o aumento do número de

instituições ~ntre2000 ,e 2002 ocorreu majoritariamente entre as particulares

(de 140 'para '186), reforçando a forte assimetria entre, a proporção de

instituições públicas e particulares na região observada em relação ao ano

2000. A única instituição pública criada durante o período foi o CEFET - Centro

Pederat.de.êouceçêoTecnotóaíca. que atualmente oferece três cursos em

áreas de tecnologia .

. ·Em termos comparativos, o perfil de expansão na R.M.S.P. durante o
, '

perfodo 2000-2002 se mostrou semelhante àquele observado em relação ao -

Estado de São Paulo, onde a expansão' observada de 33,2% ocorreu

rnejontariarnente entre 'as ínstrtuições particulares, ~om o surgimento de

apenas duas instituições públicas. Unia destas foi o CEFET, mencionado no

parágrafo anterior.

, Cabe lembrar que este ponto da análise trata do número absoluto de

instituições, oque limita as consideraçõesreletivasà oferta educacional, uma

vezique a expansão, não decorre apenas, do aumento numérico das

instituições. Não dei~a de ser significativo, de qualquer modo, o fato de se

observar a criação de apenas um estabelecimento público não universitário de

pequenas dimensões na RM.S.P., num período marcado pela explosão da

demanda por educação superior no país.

, ,Em relação ao país, ainda que a "expansão das instituições tenha

ocorrido em grande parte nosistema particular, há que se notar o aumento de

61 para 76 instituições de administração federal.
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Tabela 13: Número de Instituições de Ensino Superior
nos municípios da R.M.S.P., no Estado de São Paulo e no Brasil em 2002,

por dependência administrativa

Município Total de Instituições Instituições Instituições Instituições
Instituições Federais Estaduais Municipais Particulares

~ão Paulo 138 2 3 O 133
Guarulhos 10 O O O 10
!São Bernardo do Campo 9 O O 1 8
~antoAndré 9 O O O 9
~ão Caetano do Sul 6 O O 1 5
Osasco 5 O O 1 4
Cotia 3 O O O 3
Moji das Cruzes 3 O O O 3
Mairiporã 3 O O O 3
Mauá 2 O O O 2
lVargemGrande Paulista 2 O O O 2
Diadema 2 O O O 2
!Suzano 1 O O O 1
Ribeirão Pires 1 O O O 1
~otal da R.M.S.P. 194 2 3 3 186
Estadode São Paulo 497 4 15 21 457

Brasil 1782 76 62 52 1592
..Fonte: Cadastro das Instãuições de Ensino Supenor (www.lnep.gov.br)

Gráfico 10: Distribuição percentual das Instituições de Ensino Superior na
R.M.S.P. em 2002 por dependência administrativa

Instituições de Ensino Superir na R.M.S.P.em 2002
por organização administrativa

95%

[!] Instituições Federais

Iillnstituições Estaduais

O Instituições Municipais

o Instituições Particulares

Fonte: cadastro das InstituiçõeS de Ensino Superior (www.inep.gov.br)
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Esta característica da expansão se mostra coerente com as tendências

apresentadas em capítulos precedentes observadas nos sistema educacionais

dos países em âmbito global, marcadas por um distanciamento do Estado em

relação à expansão da oferta e por diretrizes orçamentárias restritivas aos. .
investimentos públicos em educação superior, resultando na ampliação do

espaço ocupado pelas instituições particulares nos sistemas de ensino.

O perfil de expansão, centrado nas instituições particulares, é também

coerente coma :aproximação entre a educação superior e o mundo do trabalho

e coma no~o de pragmatismo que permeia o valor da educação no contexto

dasociedade do conhecimento. Neste contexto, o valor da educação se

desloca da noção de benefício. social de .longo prazo para a noção de

investimento individual com retorno em curto prazo, mediante a

empregabilidade e a permanência no mundo do trabalho. Não se pretende

afirmar uma contradição entre estes aspectos: o segmento particular da

educação superior, por sua própria natureza e racionalidade fundamentadas na

lógica econômica, vincula-se a finalidades educacionais que convergem para o

conhecimento comoditizado e comercializado mediante relações de compra e

venda num contexto de mercado.

Emoutr'as palavras, o segmento particular da educação se expande na

medida. em que existe um mercado e. uma demanda crescente por seus

produtos e serviços. O que não implica em Contradição com a noção de

benefício social da educação superior provida pelo Estado; trata-se de um

espectro de finalidades diferentes atendidas por instâncias diferentes.

Não é simples estabelecer categorias em relação a este aspecto, pois o

grupo de instituições consideradas como de dependência administrativa

privada abrange desde as instituições comunitárias e filantrópicas (de fato) até

aquelas constituídas com finalidades lucrativas, nos termos do Decreto 2306 de

19 de agosto de 1997. As filantrópicas e comunitárias cumprem um conjunto de
. . .'

funções sociais na educação superior que mostra semelhanças com aquelas

desempenhadas pelo Estado, ainda que mediante oferta de ensino pago, na

medida em que as escolhas das atividades educacíonats, extensionisas e de

pesquisa se vinculam a projetos de desenvolvimento regional ou para áreas de
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interesse social, e não apenas para o atendimento de demandas do mercado e

busca de retorno monetário sobre investimentos.

A questão, no caso da R.M.S.P. é que a expansão do setor privado de

ensino superior, coerente com a expansão do mercado que lhe é inerente,

acabou por se sobrepor amplamente à oferta de ensino público e a representar,

em muitos casos, a única opção de educação para amplos contingentes de

população, com as conseqüentes ineqüidades agravadas pela estratificação

social e de acesso à educação básica de qualidade, o que diferencia o acesso

dos candidatos à educação superior pública com base nos patamares de renda

familiar dos estudantes.
Acresce que, em sua maioria, as instituições particulares localizadas na

região são constituídas com finalidades lucrativas, de forma explícita ou não

em seus estatutos, o que converge as escolhas educacionais para a oferta do

ensino de massa requerido pelo mercado ou para a identificação e exploração

de nichos diferenciados ou emergentes de demanda, como base de estratégias

de posicionamento e de competição interinstitucional.

As diretrizes para as possíveis soluções destas questões devem se

voltar para uma profunda reflexão sobre os.modelos institucionais alternativos

que podem ser adotados pelas instituições públicas, e não para a expansão do

atual modelo de universidades, expansão esta sabidamente restrita devido às

limitações da capacidade de financiamento pelo Estado.

Ao se considerar a questão orçamentária, é importante que não se

interprete a redução de investimentos públicos em educação superior apenas

com base em interpretações fundamentadas nas intervenções políticas de

organismos supranacionais como a UNESCO, o Banco Mundial e o FMI,

embora sejam claras as recomendações destes organismos aos governos para

a adoção de reformas educacionais fundamentadas na moderna Teoria da

Capital Humano, especialmente no que refere à aproximação entre a educação

e o mundo do trabalho por meio do desenvolvimento de competências

relacionadas ao empreendedorismo, à capacidade de auto-aprendizado e à

comunicação interpessoal.
O modo como os diferentes governos interpretam estas

recomendações, entretanto, repercutem de forma diversificada sobre os
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diferentes níveis de ensino. No caso. específico brasileiro, as políticas

governamentais para a educação durante os mandatos de Fernando Henrique

Cardoso se voltaram para o fortalecimento da educação básica (ensino

fundamental e médio) com a conseqüente canalização de recursos para o

setor, o que contribui para explicar a pequena participação do Estado na

expansão da educação superior durante o período, pelo menos no que refere à
R.M.S.P.

São incontestáveis os avanços obtidos; pelo Ministério da Educação no

fortalecimento da educação básica, que ~e traduzem principalment~ na

.. ampliação da Cobertura do sistema, a despeito dos déficits de qualidade. O
! .

próprio Ministro Paulo Renato Souza considera a universalização do acesso à
educação básica a principal realização de \ sua gest.ão e sustenta que o

. ~
Programa Bolsa Escola Federal, com sua meta de atender a 5,8 milhões· de

famílias nobiênio 2001-2002, se tornou o maior programa de distribuição de

renda oa.htstória do país, com alocação de recursos da ordem de R$ 2 bilhões .

por ano.

Um outro aspecto, ~e caráter não orçamentário, que pode contribuir para

.explicara pequena participação das instituições públicas na expansão da oferta

de ensino superior se refere à concepção de modelo institucional e educacional

das mesmas, pautado por uma hegemonia do modelo de universidades de

. pesquisa epeloprinéipio da indissociabilidade entre o ensino ea pesquisa. O

exemplo dos centros universitários justifica esta opinião.

Os Centros Universitários constituem um modelo organizacional recente

no sistema federal de ensino superior, criado com a Lei de Diretrizes e Bases

da Educação de 1996 e regulamentado por legislação subseqüente (Decreto

n.O2.306, de 19 de agosto de 1997, Portaria n.0·639, de 13 de maio de 1997 e

Portaria n<!2.041 de 22 de outubro de 1997). São instituições voltadas para as

atividades de ensino, não obrigadas ao desenvolvimento' de pesquisa

tnstitucionatizada, como no caso das universidades, mas com as mesmas'

prerrogativas que estas no que refere à autonomia para a criação de cursos e

aumento do número de vagas.
O cadastro das instituições de ensino superior relaciona a existência de

69 centros universitários particulares no' país em 2002, e apenas dois centros
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universitários de dependência administrativa pública: um deles, já mencionado

no texto, éo Centro Universitário Municipal de São.Caetano do Sul (R.M.S.P.)

e que oferece ensino pago. O outro, de administração federal, é a Escola de

Farmácia e Odontologia de Alfenas (MG), atualmente com cinco opções de

curso. Em outras palavras pode-se afirmar que, em termos práticos, o sistema
. . .

de institulções federais e estaduais não mostrou interesse por este tipo de

organizaçãoinstitucional,·e não parece haver indicações de diretrizes ou de

planos de ação que apontem para quaisquer mudanças neste aspecto.

No limite, é possível que grande parte das universidades particulares e

até mesmo. algumas . universidades públicas .possam ser mais bem

caracterizadas. como centros universitários, devido à pouca expressão da

pesquisa e concentração das atividades. em 'torno do ensino. No início, a

criaçãc dos centros suscitou debates sobre o. significado destas instituições,

incorretamente. interpretadas como "universidade.s de segunda linha" no

modelo único de qualidade ditado pelas universidades de pesquisa.

Não são incomuns opiniões de que o credenciamento de uma instituição

como centro universitário constitui um "prêmio de consolação" pela não

obtenção do status de universidade, ou mesmo que estas instituições

constituam "univérsidades embrionárias", no sentido de que haveria uma

hierarquia de mérito e uma evolução natural desejada entre os modelos.

Os centros universitários constituem um modelo organizacional que

poderia ser adotado pelo Estado para a expansão das instituições públicas e

ampliação da oferta educacional, por associarem os elevados requisitos de

qualidade e de titulação acadêmica requeridos para o corpo docente a uma

estrutura operacional, adrnínlstrativa e .de custos menos complexa e onerosa

do que aquela das universidades de pesquisa, devido à concentração das

atividades em-torno do ensino.

Diante da prevalência de centros universitários particulares, cabem a

questões: será que o Ministério da Educação concebeu os centros como uma

forma organizacional destinada apenas à expansão das instituições privadas?

Ou seriam os centros universitários um casuísmo articulado pelas

representações de interesses das instituições particulares como forma de obter
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a autonomia eas prerrogativas universitárias sem as implicações decorrentes

de desenvolvimento da pesquisa?

Ainda que fossem estes os casos, o fato é que sistemas de ensino

·superior de diversos países desenvolvidos são fortemente estruturados com

base em instituições voltadas exclusivamente para o .ensino. Schwartzman

(1996) cita o exemplo dos-Estados Uhidos, que possuem um sistema de ensino

supenorabranqente e no qual pesquisa está altamente concentrada em um

·pequeno numero.de "research universities",enquanto que a grande massa de

escolas profissionais e "colleges" são essencialmente instituições de ensino. .

O fato é que, no espaço de poucos anos, as mantenedoras das

instituições . particulares. foram efetivas em ocupar .as oportunidades

estratégicas de expansão abertas pela criação dos centros untversitários.tanto

no que refere às vantagens decorrentes da autonomia universitária quanto ao

status mercadológico dos centros, os quais, se preteridos em relação às

universidades, são seguramente mais valorizados em.relação às faculdades e
. .. .

escolas. isoladas, devido ao "atestado' de maioridade" representado pela

autonomia universitária e suas prerrogativas .

. 'O,papel destas instituições deve ser também.analisado no contexto de

diversificação do sistema de ensino superior, pois, pela primeira vez na história

recente da educação superior brasileira, houve o reconhecimento de um fato

· patente; o de que a qualidade do ensino universitário não obedece,

obrigatoriamente, ao princípio da indissociabilidade com a pesquisa. o. Plano

Nacional de Educação (2000) do Ministério da Educação é explícito em relação

ao "mito da indissociabilidade" ao estabelecer que:

.....Deve-se ressaltar, também. que as instituições não vocacionadas para a

pesquisa, mas que praticam ensino de qualidade e, eventualmente, extensão, têm

um importante papel a cumprir no sistema de educação superior e sua expansão,

devendo exercer inclusive prerrogativas e autonomia. É o caso dos centros

universitários ".

A dimensão pedagógica, entretanto, é complexa, e não comporta

reducionismos simplificadores como afirmar que não há pesquisa em centros
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universitários e que o ensino nestas instituições se reduz à "mera repetição de

conteúdos". A pesquisa deve ser incentivada nos centros, ainda que de forma

nãoinstitucionalizada, ou associada à iniciação científica. Além disto, uma

proporção mínima de professores titulados é requerida em qualquer tipo de

instituição de ensino superior, ainda que dentro de parâmetros distintos em

relação àcada modelo organizacional. No caso dos centros universitários, os

critérios para credenciamento e recredenciamento institucional estabelecem

diversos parâmetros de exigência ém, relação à titulação do corpo docente,

experiência no magistério, .aderência da formação às atividades ~ regime de

trabalho em tempo iritegral, o que, em tese, garante o contato dos estudantes

co,m educadores I pesquisadores qualificados para a adoção do método

científico como instrumento pedagógico.

Finalmente, 'há que se considerar um aspecto histórico da educação

superior pública no Estado. de São Paulo, e conseqüentemente na R.M.S.P.,

que é a existência de um sistema estadual de universidades estaduais (USP,

, ,UNICAMPe UNES.P) que .se consolidaram sem que houvesse a implantação

de Universidades federais de grande porte, como ocorreu em outras unidades

da federação. Considerando-se os dados de expansão institucional referentes

ao país, observa-se um aumento significativo do número de instituições

federais durante o período 2000 - 2002 (de 61, para 76). A expansão de

instituições federais no Estado de São Paulo durante o período foi

representada unicamente pela criação de um CEFET, já mencionado

, anteriormente.

A política de expansão. das instituições federais é pautada na

descentralização, no desenvolvimento regional e no atendimento de regiões

economicamente menos favorecidas e que não representem mercados de

interesse para a iniciativa privada. Em que pese a existência de profundas

desigualdades sociais na R.M.S.P., suas características econômicas,

mercadológicas e possivelmente políticas não são favoráveis à atração de

recursos federais destinados à expansão da educação superior, o que torna

quaisquer possibilidades de ampliação das 'instituições públicas fortemente

dependentes das iniciativas do governo estadual.
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5.3 Organização administrativa

o cadastro das instituições permitiu quantificar a distribuição atual das

mesmas por municlpios da R.M.S.P. com base na organização administrativa

(este detalhamento não foi possível na apresentação dos dados de 2000). Os

resultados mostram que 36 das 194 instituições exístentee na região em

setembro de 2002,ou 18,5% do total, possuem status universitário,

compreendendo 20 universidades e 16 centros universitários. O conjunto das

demais instituições se divide em 16 faculdades integradas, 123 faculdades, 5

institutos superiores e 14 centros de educação tecnológica, conforme a tabeia
. .

14 e o gráfico 11. O significado destas proporções será mais bem analisado

em item posterior; quando consideradas em relação ao número de cursos

oferecidos pelos diferentes tipos de instituição.

Em termos absolutos, observa-se que 70% das instituições universitárias

estão concentradas no município de São Paulo, com os demais 30%

distribuídos entre os municípios com maior expressão populacional e/ou

econômica ede localização mais próxima ao município de São Paulo.

A lógica desta distribuição é coerente com as características

anteríormente apresentadas, que mostram a predominância de instituições

particulares na região. Considerada sob a ótica de atividade econômica, a

oferta de ensino superior se estrutura numa matriz geográfica que reflete a

realidade das estratégias de competição entre as instituições e a prospecção

de novos mercados, numa lógica em que a dimensão social da educação

adquire uma ponderação reduzida na complexa equação das decisões de

investimento das mantenedoras das instituições particulares .

. Antes de considerar este fato como uma crítica ao sistema de

estabelecimentos privados, deve-se analisar a situação em relação às

diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação, que incluem "estabelecer

uma política de expansão que diminua as desigualdades de oferta existentes

entre as diferentes regiões do País". As diretrizes do Plano explicitam que:
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Tabela 14: Número de Instituições de Ensino Superior
nos municípios da R.M.S.P. em 2002, por organização administrativa.

Município Universidades Centros Faculdades Faculdades Institutos Centros Ed. Total
Universitários Integradas Superiores Tecnológica

!são Paulo 15 10 11 85 3 14 138

Moji das Cruzes 2 O O 1 O O 3

iGuarulhos 1 O 1 7 1 O 10

São Bemardo do Campo 1 1 1 6 O O 9

!santo André 1 2 2 3 1 O 9

!são Caetano do Sul O 2 O 4 O O 6

psasco O 1 O 4 O O 5

Cotia O O O 3 O O 3

Mairiporã O O O 3 O O 3

Mauá O O O 2 O O 2

Ivargem Gde. Paulista O O O 2 O O 2

Diadema O O O 2 O O 2

!suzano O O O 1 O O 1

Ribeirão Pires O O 1 O O O 1

trotal 20 16 16 123 5 14 194

Fonte: Cadastro das Instituições de Ensino Superior (www.inep.gov.br)

Gráfico 11: Distribuição percentual das Instituições de Ensino Superior na
R.M.S.P. em 2002 por organização administrativa

64%

Instituições de Ensino Superior na R.M.S.P.em 2002
por organização administrativa

o Universidades

m Centros Universitários
~~~~::::~~ __ ~8%. O Faculdades Integradas

O Faculdades

• Institutos Superiores

O Centros de Educação Tecnológica

10%3% 7%

Fonte: Cadastro das Instituições de Ensino Superior (www.inep.gov.br)
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H••• Há necessidade da expansão das universidades públicas para atender à

demanda crescente dos alunos, sobretudo os carentes, bem como ao desenvolvimento

da pesquisa necessária ao País, que depende dessas instituições, uma vez que realizam

mais de 90% da pesquisa e dapós - graduação nacionais - em sintonia com o papel

constitucional a elas reservado. Deve-se assegurar, portanto, que o setor público neste

processo, tenha uma expansão de vagas tal que, no mínimo, mantenha uma proporção

nunca inferior a 40% do total".

No que refere à R.M.S.P., a evolução do conjunto de instituições e o

perfil mercadológico das instituições particulares não parece sugerir uma

aproximação em relação a esta meta. Não havendo a expansão do sistema

público, a conseqüência é a apropriação da demanda pelo sistema de

instituições particulares e o atendimento da mesma mediante critérios que

derivam da racionalidade econômica. O que inclui a canalização dos

investimentos para empreendimentos que possam garantir viabilidade

financeira, com a conseqüente concentração das instituições em áreas de

maior atividade econômica e oferta de cursos com maior apelo de mercado.

Respeitadas as diferenças de momento histórico e de contexto, a situação

repete aquela observada quando da reforma universitária de 1968, época em

que a solução para os "excedentes do sistema" foi buscada peJa via da

abertura à maior participação da iniciativa privada na oferta de ensino superior.

O resultado, na época, foi uma expansão desordenada das instituições, o que

só não parece provável na atualidade devido à existência de um complexo

arcabouço legal estruturado para a organização e controle do sistema pelo

Ministério da Educação.

Este incremento do controle govemamental sobre os sistemas

educacionais é um processo comum aos sistemas de ensino superior de

diversos países, tanto desenvolvidos como em desenvolvimento. A diminuição

da presença Estado em determinadas atividades, neste caso a educação

superior, é um fato evidente, sendo de interesse o estabelecimento de

estruturas e mecanismos reguladores que possam normatizar e supervisionar

atividades sociais e de interesse público que são em maior ou menos grau

trasferidas para o setor privado.
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o controle da qualidade do sistema de ensino superior pelo Estado incide

sobre a estrutura física das instituições, recursos materiais e humanos,

currículos e processos educacionais, por meio das verificações periódicas das

condições de oferta educacional, bem como sobre os produtos do processo

educacional por meio do Exame Nacional de Cursos.

Ambos os mecanismos, especialmente o Exame Nacional de Cursos,

adquiriram grande visibilidade social e converteram-se em parâmetros

legítimos de percepção da qualidade das instituições e cursos pela sociedade.

As características dos instrumentos de avaliação, assim como a transparência

e a estrutura de seus resultados, contribuem para estimular a competição entre

as instituições pelas melhores posições no "ranking" da qualidade,

desencadeando um processo de estratificação institucional e de cursos que

pode, em tese, representar um estímulo à melhoria da qualidade. De fato, os

resultados positivos de desempenho, tanto nas avaliações das condições de

oferta como no Exame Nacional de Cursos, são cada vez mais utilizados como

plataformas de propaganda e marketing institucionais.

A lógica deste sistema não.é isenta de críticas, especialmente por setores

da educação que consideram imprópria a adoção (ou imposição) de

mecanismos externos de avaliação das instituições e sua estratificação com

base nos resultados de desempenho.

As orientações do sistema de ensino superior brasileiro, entretanto,

apontam para o fortalecimento dos princípios e mecanismos de mercado na

estruturação das instituições, de suas relações de competição e no seu

posicionamento estratégico. No fluxo destas tendências, o modelo de expansão

das instituições de ensino superior na R.M.S.P., e o seu perfil de distribuição

geográfica na região assumem um sentido coerente com o mainsfream da

educação superior e suas tendências gerais de mudanças anteriormente

apresentadas, a saber: a permeabilidade das políticas educacionais aos

princípios do mercado, a menor presença relativa do Estado na oferta
,

educacional em decorrência de diretrizes orçamentárias restritivas dos

investimentos públicos em educação superior, a imposição de sistemas

complexos de controle da qualidade e o acirramento da competição entre as

instituições em bases mercadológicas.
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5.4 Cursos Superiores em 2000

Os dados referentes ao número de cursos superiores, considerados os de

~aduação e os seqüenciais, mostram que a R.M.S.P. concentrou 1.153 cursos

em 2000, o que representou 42,8% dos 2.692 cursos oferecidos no Estado de

São Paulo e 10,8% dos 10.585 cursos oferecidos no Brasil, conforme a tabela

15e o gráfico 12. Os dados não permitem quantificar separadamente a oferta

de cursos de graduação e seqüenciais.

Especificamente em relação à R.M.S.P., observa-se que 1.009 dos

1.153 cursos foram oferecidos por instituições particulares, o que representou

87,5% .da oferta. No Estado de São Paulo, a proporção de cursos oferecidos

por instituições particulares em relação aos de oferta por instituições públicas

em 2000 foi de 81,9%, enquanto que no Brasil esta proporção foi de 62% .

Observa-se que em relação aos aspectos quantitativos, a participação

proporcional das instituições particulares da R.M.S.P na oferta de cursos

superioresem 2000, com 87,5% dos cursos oferecidos, apresentou-se menor

do que a proporção do número total de instituições na região no mesmo

período, que foi de 95,2%. O resultado é possivelmente devido à existência de

um elevado número de instituições particulares de pequeno porte na região,

principalmente as faculdades e escolas superiores, com pequena expressão

quantitativa de oferta.

Em termos comparativos, a participação das instituições particulares da

R.M,S.P. na oferta de cursos em 2000 não mostrou grandes diferenças em

relação à proporção observada no Estado de São Paulo no mesmo período,

que foi de 81,9%. Houve diferença significativa, entretanto, em relação aos

resultados observados para o Brasil (62% dos cursos oferecido por instituições

particulares), o que demonstra a atratividade mercadológica da região em

relação às instituições particulares e a conseqüente ocupação da demanda

educacional da região pela oferta do ensino privado.
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Tabela 15: Número de cursos superiores (graduação e seqüenciais)
nos municipios da R.M.S.P., no Estado de São Paulo e no Brasil

em 2000, por dependência administrativa

Município Total de Cursos em Inst. Cursos em Inst. Cursos em Inst. Cursos em Inst.
Cursos Federais Estaduais Municipais Particulares

São Paulo 844 5 126 O 713
Moji das Cruzes 55 O O O 55
São Bernardo do Campo 59 O O 1 58
Santo André 65 O O O 65
Guarulhos 51 O O O 51
Osasco 51 O O 7 44
São Caetano do Sul 9 O O 5 4
Ribeirão Pires 7 O O O 7
Cotia 2 O O O 2
Vargem Grande Paulista 1 O O O 1
Mairiporã 4 O O O 4
Suzano 3 O O O 3
Mauá 1 O O O 1
Diadema 1 O O O 1
Total da R.M.S.P. 1.153 5 126 13 1.009

Estado de São Paulo 2.692 37 309 140 2.206

Brasil 10.585 1.996 1.755 270 6.564
..Fontes: Censo da Educação Superior 2000 e Perfil da Educação Brasileira 2000 -INEP (www.mep.gov.br)

Gráfico 12: Distribuição percentual dos cursos superiores (graduação e
seqüenciais) na R.M.S.P. em 2000 por dependência administrativa

o Cursos em lnst, Particulares

Cursos Superiores (graduação e seqüenciais) na R.M.S.P.
por dependência administrativa em .2000

0,4% 10,9% oCursos em Inst Federais

• Cursos em Inst.Estaduais

o Cursos em Inst Municipais

87,5%

Fonte: Perfil da Educação Brasileira 2000 -INEP (www.inep.gov.br)
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A combinação do número de cursos oferecidos em 2000 naR.M.S.P.

com o número de. instituições existentes na região durante o mesmo período

permitiu estimar o número médio de cursos oferecidos por instituição, de

acordo com a dependência administrativa das mesmas. Os resultados mostram

que o número médio de cursos entre as insntuíções particulares foi de 7,2,

enquanto que entre as instituições públicas o número médio decursos

oferecidos foi de 20,5, de acordo com a tabela 16 e o gráfiico 13.

Em termos comparativos, o número médío de cursos oferecidos pelas

instituições particulares no Estado de São Paulo foi de 6,6 no ano de 2000,

enquanto que entre as instituições públicas do Estado este número foi de 9,9

cursos. Para o Brasil, a média de oferta foi de 6,5 cursos entre as instituições

. particulares e de 22,8 cursos entre as instituições públicas. O Perfil da

Educação 2000 não fornece dados que permitam quantificar a oferta de cursos

em relação à organização administrativa das instituições.

o pequeno número médio de cursos nas instituições particulares na

R.M.S.P. (7,2) demonstra a característica anteriormente mencionada de

existência de instituições de pequeno porte e com pouca expressão

, quantitativa de oferta, pelo menos em termos de cursos. No caso das

instituições públicas, a média observada (20,5) não reflete a realidade das

instituições da região devido às assimetrias de porte entre as mesmas,

anteriormente descritas. A média é fortemente deslocada para um valor

elevado devido à expressão quantitativa de oferta da Universidade de São

Paulo.

Numa análise comparativa, é interessante observar que a rnédia de

cursos entre as instituições particulares é semelhante entre todas as áreas

geográficas consideradas (R.M.S.P., Estado de São Paulo e Brasil), o que

sugere a existência de uma heterogeneidade institucional semelhante àquela'

observada na R.M.S.P., onde coexistem pequenas faculdades ou escolas

isoladas e grandes universidades multicampí, com populações estudantis

superiores a 20.000 alunos.
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Tabela 16: Número médio de cursos por Instituição de Ensino Superior em 2000
na R.M.S.P.,·no Estado de São Paulo e no Brasil, .

por dependência administrativa

Dependência
R.M.S.P. EST. DE SÃO PAULO BRASIL

Admin istrativa Nº-de Nº-de Nº-de Nº-de Nº-de Nº-de
Instituições Cursos Instituições Cursos Instituições Cursos

Particular 140 1.009 . 334 2.206 1.004 6.564

Pública 7 144 49 486 176 4.021
Nº-médio de Cursos R.M.S.P. EST. DE SÃO PAULO BRASIL

por InstituiÇão
Particulares 7,2 6,6 6,5

Públicas 20,5 9,9 22,8
Fontes: Smopse estatística da Educação Superior e Perfil da Educação Braslleíra 2000 -INEP (www.inep.gov.br)

Gráfico 13: Núm~ro médio de cursos por Instituiçâo de Ensino Superior em 2000
na R.M.S.P., no Estado de São Paulo e no Brasil,

por dependência administrativa

Número médio de cursos por instituição

25

o Instituições Particulares

O Instituições Públicas

5

EST. DE SÃO PAULO BRASILR.M.S.P.

Fontes: Sinopse Estatística da Educação Superior e Perfil da Educação Brasileira 2000 -INEP (www.inep.gov.br)

Com relação às instituições públicas da R.M.S.P., a média de cursos, sob

influência da Universidade de São Paulo, é semelhante à média observada

para o Brasil, sugerindo, neste aspecto, uma semelhança de papéis entre esta

e as grandes universidades da rede de instituições federais. Em relação ao

Estado de São Paulo, a média de cursos éntre as instituições públicas é
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desviada para um valor menor (9,9) em comparação à R.M.S.P. e ao Brasil

possivelmente devido à existência de muitas instituições com pequena

expressão numérica de oferta, corno faculdades municipais e à rede estadual

de Faculdades de Tecnologia (FATEC's), com presença em pelo menos 10

municípios do Estado (embora não seja possível identificar as instituições no

conjunto de dados do ano de 2000, pode-se efetuar uma relação atual das

mesmas no Cadastro das Instituições e Cursos Superiores).

5.5 Vagas em cursos superiores em 2000

Os dados referentes à oferta de vagas em cursos superiores,

considerados os de graduação e os seqüenciais, mostram que a R.M.S.P. foi

responsável por 199.649 vagas ofertadas em 2000, o que representou 54,9%

das 363.595 vagas ofertadas no Estado de São Paulo e18, 1% das 1.100.224

vagas ofertadas no Brasil, conforme a tabela 17 e o gráfico 14. O Perfil da

Educação Brasileira de 2000 não fornece dados que permitam quantificar a

afeita vagas em relação à organização administrativa das instituições.

Especificamente em relação à R.M.S.P., observou-se que 188.124 das

199.649 vagas ofertadas foram oriundas de instituições particulares, o que

representou 94,2% da oferta, frente a 5,8% de vagas oferecidas pelas

instituições públicas. No Estado de São Paulo, a proporção de vagas em

instituições particulares em relação ao total de vagas ofertadas foi de 90,1%

enquanto que no Brasil esta proporção foi de 78,3% para o mesmo período.

Os números absolutos da oferta de vagas na R.M.S.P. uma vez mais

demonstram a intensa concentração da oferta de ensino superior na região,

pois a mesma foi responsável, no ano de 2000, por quase 20% da oferta de

vagas no sistema de ensino superior do país.
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Tabela 17: Número de vagas ofertadas em cursos superiores
(graduação e seqüenciais) nos municiplos da R.M.S.P.;no Estado de São Paulo

eno Brasil em 2000, por dependênciaàdministrativa

Município Total de Vagas em Inst. Vagas em lnst, . Vagas em Inst. . Vagas em Inst.
Vagas Federais Estaduais Mu.nicipais Particulares

São Paulo 146.181 268 7.861 O 138.052
Guarulhos 12.569 O O O 12.569
Santo André 11.197 O O O 11.197
São:Bernardo do Campo 11.026 O O 480 10.546
Osasco 8.396 O O 866 7.530
Moji das Gruzes 5.470 O O O 5.470
São Caetanodo Sul 3.650 O O 2.050 1.600
Ribeirão Pires 600 O O O 600
Mairiporã , 460 O O O 460
Mauá 100 O O O 100
Cotia O O O O ·0
Vargem Grande Paulista O O O O O
Suiano O O O O O
Diadema / O O O O O
Total daR.MoS.P. 199.649 268 7.861 3.396 188.124

Estado de São Paulo 363.595 1.484 18.630 15.821 327.660

Brasil 1.100.224 115.272 94.441 28.269 862.242
..Fonte: Perfil da Educação Brasileira 2000 -INEP (www.mep.gov.br)

Gráfico 14:·0istribuição percentual das vagas ofertadas em cursos superiores
. (graduação e seqüenciais) na R.M.S.P. em 2000 por dependência admtnlstratíve

Oferta de vagas em Cursos Superiores na R.M.S.P. por dependência
administrativa em 2000

oOferta em Inst. Federais

111 Oferta em Inst. Estaduais

oOferta em Inst. Municipais

oOferta em Inst. Particulares

94,2%

Fonte: Perfil da Educação Brasileira 2000 ..;.INEP(www.inep.gov.br)
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Os dados relativos à oferta de vagas proporcionam um quadro mais

nítido da dimensão do mercado educacional da região do que o número
: . . '. '. . .

absoluto de instituições.: Conforme descrição anterior, o Perfil da Educação

Brasileira de 2000 revelou a presença, na região, de 12,45% do total de

instituições do país (tabela 11e gráfico 8),e uma. concentração de 10,8% do

total de cursos ofertados (tabela 15 e gráfico 12), proporções estas nitidamente

menores do que a observada em relação à oferta de vagas,' que foi de 18;1%

no ano de 2000 ..

Com referência à dependência açjministrativa, os resultados sobre oferta

de vagas'naRM.S.P. demonstram, uma vez mais, a participação maciça das

instituições particulares na oferta do ensino superior (94,2% da oferta), numa
, '

proporção superior àquela observada em relação ao' número de cursos

oferecidospoe estas instituições em 2000, que foi de 87,5%.

A combinação entreonúmero de cursos e o número de vagas ofertadas

no ano de 2000 permitiu estimar o número médio de vagas abertas por curso,

em relação à dependência .administrativa das instituições. Os resultados;

apresentados na tabela 18 e no gráfico 15, mostram que a média entre os

cursosd~ instituições particulares da R.M.S.P foi de 186,44 vagas,enquanto
. .' .' . . .

que nos cursos de instituições públicas o número médio de vagas abertas foi

de 80,03. Estes resultados demonstram o interesse das instituições particulares

na' captação, da. clientela e otimização de uso da capacidade instalada e

sugerem ~ adoção de estratégias de abertura maciça de vagas nos cursos

oferecidos. O elevado número médio de vagas observado se mostra coerente

, " ,com o comportamento assumido pelas instituições particulares durante as

fases de maior expansão do sistema de ensino superior, com dedicação

prioritária. das instituições à oferta de' ensino de massa e exploração do

contingente não absorvido pelas instituições públicas.

Numa análise comparativa, o número médio de vagas ofertadas por

curso no Estado de São Paulo se situou em 148,5 para as instituições

particulares e 73,94 para as instituições públicas. Para o Brasil, as médias de

vagas ofertadas por curso foram de 131,35 e 59,1, respectivamente para as

instituições particulares e públicas.
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Tabela 18: Número médio de vagas ofertadas por curso superior em 2000 na
R.M.S.P., no Estado de São Paulo e no Brasil, por dependência administrativa

R.M.S.P. EST. DE SAO PAULO BRASIL
Dependência

N!!.de N!!.de N!!.de N!!.de N!!.de N!!.de
Administrativa

cursos vagas cursos vagas cursos vagas

Particular 1.009 188.124 2.206 327.660 6.564 862.242

Pública 144 11.525 486 35.935 4.021 237.982

N!!.médio de vagas
R.M.S.P. EST. DE SÃO PAULO BRASIL

por curso

Particulares 186,44 148,5 131,35

Públicas 80,03 73,94 59,1
..

Fontes: Sinopse Estatlstlca da Educação Supenor 2000 e Perfil da Educação Brasileira 2000 - INEP (www.lnep.gov.br)

Gráfico 15: Número médio de vagas ofertadas por curso superior em 2000 na
R.M.S.P., no Estado de São Paulo e no Brasil, por dependência administrativa

Número médio de vagas por curso ...

o lilslituiçõesParticulares
IiIlnslituições Públicas

EST.OESÃO
PAULO

BRASILR.M.S.P.

Fontes: Sinopse Estatlstica da Educação Superior 2000 e Perfil da Educação Brasileira 2000 - INEP (www.inep.gov.br)
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As diferenças observadas em relação à média de vagas por curso,

especialmente na R.M.S.P., permitem inferir a existência de um ambiente

competitivo entre as instituições particulares pela captação de alunos, assim

como um esforço organizacional de maximizar o retorno sobre os investimentos

efetuados pelas mantenedoras. Uma vez que o recebimento das anuidades

constitui a principal e muitas vezes a única fonte de receitas para estas

instituições, é de esperar que a expansão das vagas, especialmente pelas

instituições com autonomia universitária, represente a alternativa mais direta de

competição entre as instituições pela captação do alunado. A média de vagas

por curso são também mais elevadas entre as instituições públicas da região

em comparação com os demais agrupamentos, possivelmente em decorrência

da maior oferta de ensino noturno, com destaque para a Universidade de São

Paulo.

5.6 Inscrições em processos seletivos, ingressos na série inicial e

matrículas totais em 2000

Os dados apresentados e analisados nos itens anteriores se referem

especificamente à oferta educacional, 'e permitem algumas interpretações

sobre o comportamento das instituições e do sistema de ensino superior em

geral. Nada revelam, entretanto, sobre o comportamento de escolha da

clientela estudantil e sobre os resultados de desempenho das instituições na

utilização da capacidade instalada.
O Perfil da Educação Brasileira de 2000. apresenta dados relativos a

inscrições em processos seletivos, ingressos na série ou período inicial e

matrículas totais nos cursos superiores. Estes dados permitem algumas

interpretações sobre o comportamento da clientela e sobre a atratividade e o

desempenho das instituições no preenchimento das vagas ofertadas. Os dados

sobre inscrições em processos seletivos relativos ao ano de 2000 são

apresentados na tabela 19 e no grâfico 16.
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Tabela 19: :Número deinscr:ições·em processos.seletlvos.em cursos superiores
(graduação e seqüenciais) em2000.1Í3 R.M.S~p.~:n(d:stadodé São Paulo e no

Brasil, por dependência.administtàtiva

Municipio
Total de InscriçÕes em Inscrições em .Inscrições em Inscrições em Inst

InscriçÕes Inst Federais lnst, Estaduais . :lnstMunicipais Particulares

~ão Paulo 428.539 18.070 117.281 O 293.188
Guarulhos 37.009 O O O 37.009

Osasco 31.597 O O . 2.764 28.833

São Bernardo do Campo: 28.089 O O 2.779 25.310

Santo André 18.677 O' O O 18.677

Moji das Cruzes 8.445 O O O 8.445

~ão Caetano dó Sul . 6.987 O O 2.858 4.129

Ribeirão Pires . 567 O O O 567

Mairiporã 164 O O O 164

Mauá 52 O O O 52

Cotia O O O O O

Vargem Grande Paulista O O O . O O
.

Suzano O O O O O

Diadema O O .0 O O

Total 560.126 18.070 117.281 8.401 416.374
..

Fonte: Perfil da Educação Brasileira 2000 - INEP (~.mep;gov.br)

Gráfico 16: Distribuiçãopercent~al das ilJscrições em proeeseoe ~fi!letivos
para cursos superiores (grad.uaçãoeseq(jénciais) na R.M.S.P. em 2000

. por dependência administrativá

o Inscrições em lnst,' Particulares

Inscrições em processos seletivos·
por dependência administrativa em 2000

3%
. [] Inscrições em InslFederais

I!Jlnscrições em Insl Estaduais

O Inscrições em Insl Municipais

Fonte: Perfil da Educação Brasileira 2000 - INEP (www.inep.gov.br)
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Considerada a prevalência de instituições, cursos e vagas ofertadas na

rede de instituições particulares na região, os dados relativos às inscrições em

processos seletivos demonstram a maior atratividade das instituições públicas

em relação às particulares, ainda que a proporção de inscrições nas primeiras

seja de cerca de 25% do total. Como a gratuidade do ensino representa um

aspecto relevante neste caso, torna-se interessante agrupar apenas as

instituições estaduais e federais nesta análise, uma vez que as instituições

municipais da região oferecem ensino pago.

Observa-se as instituições federais e estaduais concentraram 135.351

inscrições para processos seletivos em 2000, correspondentes a 24% do total,

a despeito de as mesmas representarem apenas 2,7% do total de instituições

da região. Os dados do Perfil da Educação Brasileira fornecem as proporções

de candidato/vaga por municípios, separados por dependência administrativa

das instituições. Uma vez que o agrupamento das proporções levaria a uma

distorção do quadro real, são apresentados na tabela 20 os resultados

individuais dos municípios da R.M.S.P.

Tabela 20: Relação candidatos/vaga em processos seletivos do ano de 2000
por município e por dependência administrativa das instituições

MUNiCípIO !INST. FEDERAIS !INST. ESTADUAIS !INST. MUNICIPAIS INST. PRIVADAS I
São Paulo 67,4 14.9 O 2,1
Guarulhos O O O 2,9
Osasco O O 3,2 3.8

São Bernardo do Campo O O 5.8 2,4
Santo André O O O 1,7
Moji das Cruzes O O O 1.5
São Caetano do Sul O O 1,4 2.6
Ribeirão Pires '=i=1 O I

~
0.9

Mairiporã ~._ O ~ __ O I 0,4 I
- O

O ---t 0.5Mauá
I ~ ICotia O O O

Suzano O O O O

Diadema O O O O

Vargem Grande Paulista O O O , O
- ..Fonte: Perfil da Educaçao Brasileira 2000 -INEP (www.lnep.gov.br)
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Estes resultados, embora demonstrem a atratividade das instituições

públicas, são de valor analítico limitado devido à impossibilidade de ponderar o

grau de sobreposição existente, decorrente da prática comum entre os

candidatos de inscrição para processo seletivo em mais de uma instituição.

• Como resultado desta sobreposição, a média de inscrições para

processos seletivos entre as instituições particulares oculta um aspecto

impossível de mensurar a partir dos dados disponíveis que é a existência de

cursos com relação candidato/vaga menor do que 1,0. Cursos com maior

prestígio oferecidos por instituições de maior tradição atingem· relações

candidato/vaga superiores à média geral, enquanto que um número

imponderável de cursos deve apresentar relação candidato/vaga reduzida, o

que torna os processos seletivos uma formalidade que, de outro modo, seria

desnecessária.

O segundo grupo de dados neste item de análise se refere ao número

de ingressos em cursos superiores em 2000. A quantificação dos ingressos

representa o número de alunos efetivamente matriculados na série ou período

inicial dos cursos no referido ano. Embora deva-se admitir alguma

sobreposição entre os resultados, decorrente da eventual existência de alunos

que iniciam cursos em mais de uma instituição, esta é seguramente menor do

que aquela existente nos dados referentes às inscrições para os processos

seletivos.
A comparação entre os números de inscrições em processos seletivos e

de ingressos nos cursos justifica esta opinião: para um total de 416.374

inscrições consolidaram-se 122.250 ingressos efetivos nos cursos superiores

em 2000, números estes que demonstram, pelo menos parcialmente, o grau de

sobreposição existente no número de inscrições. Os números, entretanto,

ocultam um contingente de candidatos não absorvido pelas instituições

públicas e que não ingressam no ensino superior particular, por escolha

deliberada ou por dificuldade de financiamento dos estudos.

Os 122.250 ingressos em cursos superiores registrados na R.M.S.P. em

2000 representaram 58,1% do total de ingressos ocorridos no Estado de São

Paulo, que foi de 241.609, e 20,3% dos total de ingressos ocorridos no Brasil,

que foi de 829.706. Os dados são apresentados na tabela 21 e no gráfico 17.
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Tabela 21: Número de ingressos em cursos superiores
(graduação e seqüenciais) nos municipios da R.M.S.P., no Estado de São Paulo

e no Brasil em 2000, por dependência administrativa

Municlpio Total de Ingressos em Ingressos em Ingressos em Ingressos em
Ingressos Inst. Federais Inst Estaduais Inst. Municipais Inst. Particulares

São Paulo 93.780 268 7.472 O 86.040
Moji das Cruzes 3.680 O O O 3.680
~ão Bernardo do Campo 7.763 O O 480 7.283
~antoAndré 8.734 O O O 8.734

!Guarulhos 8.610 O O O 8.610

Osasco 6.860 O O 770 6.090

~ão Caetano do Sul 2.711 O O 1.421 1.290

!Ribeirão Pires 386 O O O 386

Cotia O O O O O

lVargem Grande Paulista O O O O O

~airiporã 100 O O O 100

~uzano O O O O O

Mal,lá 37 O O O 37

Diadema O O O O O

~otal da R.M.S.P. 132.661 268 7.472. 2.671 122.250

Fstado de São Paulo 241.609 1:484 18.074 11.833 210.218

~rasil 829.706 113.388 90.341 23.428 602.549
..

Fonte: Pet1i1da Educação Brasileira 2000..., INEP (www.lnep.gov;br)

Gráfico 17: Distribuição percentual dos ingressos em cursos superiores
(graduação e seqüenciais) na R.M.S.P. em 2000 por dependência administrativa

Ingressos em Cursos Superiores na R.M.S.P. por dependência
administrativa em 2000

o Ingressos em Inst. Federais

iJ Ingressos em Inst. Estaduais

o Ingressos em Inst. Municipais

o Ingressos em Inst. Particulares
92,2%

Fonte: Perfil da Educação Brasileira 2000 -INEP (www.inep.gov.br).
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Especificamente em relação à R.M.S.P., a participação das instituições

particulares na captação do alunado foi de 92,1% do total de ingressantes. Em

termos comparativos, a participação das instituições particulares na captação

de alunos foi de 87% no Estado de São Paulo e de 72,6% no Brasil. Os

números uma vez mais corroboram a prevalência do ensino particular na região

e mostram as diferenças da região émrelação à média brasileira de

participação das instituições públicas e particulares no atendimento do alunado.

Considerados na perspectiva do número total de alunos atendidos, estes

resultados revelam, com maior nitidez, o signjficado de a região representar o

maior mercado de ensino superior particular qa América Latina.

Os resultados de ingresso nos cursos 'superiores demonstram a forte

seletividade das instituições estaduais e federais em comparação com as

instituições particulares e a atuação destas últimas na captação do excedente

de contingente das instituições públicas. Esta seletividade já havia sido

demonstrada quando da apresentação dos números relativos às inscrições nos

processos seletivos. A título de ilustração, os números da FUVEST 2000 (USP

e UNIFESP), excluídos os cursos oferecidos nos campi do interior, o Curso de

Oficial da Polícia Militar do Estado e os "treineiros" indicam um total de 105.014

inscrições, para provisão de 6.300 vagas (www.fuvest.br).

A combinação entre os números de vagas oferecidas e o número de

ingressos em cursos superiores em 2000 permitiu estimar a taxa de

aproveitamento das vagas pelas instituições por dependência administrativa.

Observa-se que entre as instituições particulares da R.M.S.P. a média de

aproveitamento das vagas oferecidas foi de 64,9%, o que representou uma

ociosidade de 35,1%. Entre as instituições públicas, a taxa de aproveitamento

das vagas foi de 90,3%, o que representou uma ociosidade de 9,7%,

significativamente menor do que a observada entre as instituições particulares.

Em termos comparativos, a taxa de aproveitamento de vagas entre as

instituições particulares do Estado de São Paulo foi de 64,1%, enquanto que

entre as instituições públicas a taxa foi de 86,7%. Em relação ao Brasil, o

aproveitamento das vagas entre as instituições particulares foi de 69,8%,

enquanto que entre as instituições públicas a taxa foi de 95,4%, conforme

dados apresentados na tabela 22 e no gráfico 18.
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Tabela 22: Taxa de aproveitamento das vagas (número de ingressos I número de
vagas ofertadas) no ensino superior em 2000 na R.M.S.P., no Estado de São

Paulo e no Brasil, por dependência administrativa

Dependência R.M.S.P. EST. DE SAO PAULO BRASIL
N~de N~de N~de N~de N~de N~deAdministrativa vagas ingressos vagas ingressos vagas Ingressos

Particular 188.124 122.250 327.660 210.218 862.242 602.549
Publica 11.525 10.411 35.935 31.191 237.982 227.157

Ingressos I Vagas R.M.S.P. EST. DE SAO PAULO BRASIL
Particulares 64,9 .64,1 69,8

Publicas 90,3 86,7 95,4..Fonte: Perfil da EducaçAo Brasileira 2000 -INEP (www.inep.gov.br)

Grãfico 18: Taxa de aproveitamento das vagas (número de ingressos I número
de vagas ofertadas) no ensino superior em 2000.naR.M.S.P., no Estado de São

Paulo e no Brasil, por dependência administrativa

Taxa de aproveitamento de vagas

1

0,8

0,6
o InstitulçõesPartlculares

IJ Instituições Públicas

0,2

EST. DE SÃO
PAULO

BRASILRM.S.P.

Fonte: Perfil da EducaçAo Brasileira 2000 -INEP (www.inep.gov.br)

Estes resultados demonstram dois aspectos significativos. O primeiro, já

identificado quando da análise do número de inscrições em processos

seletivos, é a maior atratividade das instituições públicas, especialmente as

estaduais e as federais, em comparação com as instituições particulares. O

segundo aspecto é representado pelo nível de ociosidade da capacidade
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instalada entre as instituições particulares, ociosidade esta que. é seguramente

maior quando se considera a evasão dos estudantes durante as fases

intermediárias dos cursos. Não há dados disponíveis sobre evasão, mas não

seria fora de propósito estimar uma taxa histórica de 30% de perda de alunos

durante o período de duração dos cursos.

Alem disto, os resultados de desempenho na captação da clientela entre

as. instituições particulares devem der influenciados pela existência de cursos

com relaçãocandidato/vaga reduzida,para os quais mesmo o ingresso de

'todos os candidatos não é suficiente para Completar as vagas ofertadas. O

. grau de agrupamento dos dados não permite uma análise mais detalhada em

relação a este aspecto, embora ele tenha um profundo signifiCado para a

qualidade do sistema de ensino superior e para a efetividade do processo

educacional. .

Os resultados de ociosidade são também indicadores da natureza

competitiva do mercado de ensino particular da região, que se traduz numa

disputa acirrada entre as instituições pela captação do alunado. Esta disputa Sé'

manifesta de forma expressiva principalmente durante os períodos de inscrição

para processos seletivcsfnarcados por intensas atividades de marketing e

campanhas publicitárias . veiculadas nas diversas' midias. Os índices de

ociosidade (sem considerar a evasão após o ingresso) também sugerem que a

expansão da rede particular pode estar próxima ou mesmo já ter atingido seu

limite estruturá I de expansão, definido pela capacidade de financiamentO dos

estudos pela população estudantil.

A questão da competição é mais ampla do que aquela revelada pelas

campanhas publicitárias e envolve os aspectos relativos às mudanças de

comportamento organizacional das instituiçães, com. a adoção de modelos

empresariais de gestão e sua racionalidade decisória fundamentada na lógica

econômica. A racionalidade burocrática assume um papel preponderante na

otimização do uso de recursos humanos, técnicos e financeiros, contribuindo

para a diversificação do ethos acadêmico universitário tradicional,

especialmente entre as instituições com maior expansão da oferta e que

passam a incorporar comportamentos organizacionais e práticas

administrativas abertas às influências do mercado.
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Neste processo, buscam diferentes formas de organização,

financiamento e gestão, parcerias, estratégias de postcíonamento e de

márketing, assim como um portfolio diversificado de oferta de produtos e

serviços educacionais, como formas de adaptação e de sobrevivência neste

ambiente:

As novas oportunidades de mercados. educacionais, especialmente a

.requahticaçâo profissional e as parcerias de educação corporativa, são

exploradas com maior intensidade, fortetecendo o aspecto de

instrumentalidade da educação. De forma análoga, as novas tecnologias

educacionais, especialmente as de ensino não presencial mediadas pela

Internet, são exploradas como estratégias .para ganho de escala,

desencadeando modificações profundas sobre a profissão docente e sua

atuação no processo pedagógico.

Como resultado, o ambiente do ensino superior na R.M.S.P., por sua

diniensão, natureza competitiva, demandas diversificadas e pluralidade sócio-

. econômica da popLilaçãoestudaritil pode ser descrito como um espectro de

modelos que abrange as instituições públicas, as universidades particulares .

seletivas de prestígio que preservam a tradição acadêmica (especialmente as

de denominação confessional) e um amplo conjunto de instituições particulares
. .

empresariais deporte diversificado, universitárias ou não, com pouca ou
.~ .

nenhuma tradição acadêmica evoltadaspara o ensino de massa comoditizado,

com grandes assimetrias de qualidade ede preços cobrados pelos serviços

educacionais .

. A diversificação dos modelos organizacionais é melhor compreendida na

perspectiva de integração das instituições aos sistemas econômicos, políticos e

sociais, o que torna impossível Conceber um modelo organizacional e um

. conjunto único de finalidades aplicáveis a todas as instituições. Conforme

apresentado em capítulo anterior, a estruturação do sistema atenta para o local

e para as especificidades fragmentadas, num contexto em que a dlverslcade

veio para ficar. Esta pluralidade institucional reflete as transformações sociais,

políticas e econômicas do país que impelem o sistema de ensino superior a se

estruturar com base em modelos diversificados de organização e de.

finalidades, com maior sensibilidade às demandas sócio-econômicas e maior
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, participação de agentes externos nos processos de decisão, repercutindo e

interagindo com as transformações 'no mundo do trabalho.

Estas transformações, desencadeadas após a década de 1970, ocorreram

inicialmente num contexto de,expansão ctesregulamentada das instituições, do

qual decorreram as distorções históricas de qualidade do ensino que

estigmatizaram a atuação das instituições particulares. Pautado pelo modelo

'único de qualidade .das universidades públicas de pesquisa, o sistema

permaneceu fechado em suas concepções de políticas universitárias até

meados da década de 1990, quando da aprovação da nova Lei de Diretrizes de

aase~ da Educação, cujas determinações e regulamentações subseqüentes

viriam a .estruturar o complexo quadro normativo e de controle das instituições

atualmente v,igente.

No período atual,as transformaçÕes nãoocorrem à revelia do quadro

normativo, mas em conformidade com o mesmo, uma vez que a legislação do

ensinesuperior reqularnenta de forma clara a diversificação organizacional,
:. '. .

curricular ,e de modalidades de ensino, como resultado de uma política

educacional estreitamente vinculada ao modelo de desenvolvimento do país.

O último grupo de dados deste item se refere ao número de concluintes

'em cursos superiores no ano de 1999 (tecnólogos e graduação). Os números

indicam que a R.M.S.P. foi responsável por 54,8% das conclusões efetivadas
- . -.' . .

no Estado de São Paulo. e por 18,9% das conclusões efetivadas no Brasil,

conforme a tabela 23 e o gráfico 19.

Especificamente com relação à .R.M.S.P., 89,9% das conclusões

ocorreram em cursos de instituições particulares. No Estado de São Paulo,

esta.proporção fci de 83,7% e, no Brasil, de 65,3% para o mesmo período. Não,

há como avaliar estes resultados em termos de eficiência das instituições, uma

vez que não se dispõe do número de ingressos de alunos que compuseram as

turmas concluintes de 1999. Em termos gerais, a participação das instituições

particulares na totalização dos graduados corrobora o que já havia sido

evidenciado pelos demais indicadores: a prevalência das instituições

particulares na oferta de ensino superior na região.
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-Tabela 23: Número de concluintes em cursos superiores (graduação e
tecnólogos) nos municipios da R.M.S.P.,no Estado de São Paulo e no Brasil em

1999, por dependência administrativa

Municipio Total de Concluintes em Concluintes em Concluintes em Concluintes em
Concluintes Inst. Federais Inst. Estaduais Inst MuniciDais Inst Particulares

Silo Paulo 43.535 241 4.673 O 38.621
Moji das Cruzes 5.098 O O O 5.098
Silo Bernardo do Campo 2.624 O O 474 2.150
Santo André 3.579 O O O 3.579
Guarulhos 4.184 O O O 4.184
Osasco 1.343 O O 217 1.126
São Caetano do Sul 1.056 O O 568 488
Ribeirão Pires 252 O O O 252
Cotia O O O O O
Vargem Grande Paulista O O O O O
Mairiporã O O O O O
Suzano O O O O O

Mauá 18 O O O 18
Diadema O O O O O

Total da R.M.S.P. 61.689 241 4.673 1.259 55.516

Estado de São Paulo 112.526 1.147 11.834 5.290 94.255

Brasil 324.734 59.098 43.757 9.596 212.283
..Fonte: Perfil da Educação Brasileira 2000 -INEP (www.lnep.gov.br)

Gráfico 19: Distribuição percentual dos concluintes em cursos superiores
(graduação e tecnólogos) naR.M.S.P. em 2000 por dependência administrativa

oConcluintes em Inst Federais

Concluintes em cursos superiores na R.M.S.P. em 1999,
por dependência administrativa

90,0%

www.mep.gov. r

•.• Concluintes em Inst. Estaduais

oConcluintes em Inst. Municipais

oConcluintes em Inst. Particulares
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5.7 Qualificação do corpo docente

o Perfil da.Educeção Brasileira de 2000 fornece dados relativos à

porcentagem de docentes com titulação de mestrado e de doutorado,

separadas .por dependência administrativa das instituições. Os dados são

apresentados na tabela 24e demonstram a existência de uma forte assimetria

corri referência à porcentagem de docentes com título de doutor entre as

.tnstituiçôes estaduais e federais do município de São Paulo e os demais

agrupamentos de instituições em seus respectivos municípios. Embora não

seja .possível quantificar a participação individual das instituições na

composição destes dados; os números relativos às instituições federais e

estaduais no Município de São Paulo' devem ser majoritariamente

representados por docentes daUNIFESP, USP e UNESP.

.Os resultados corroboram o aspecto peculiar às atividades destas

instituiçôes, que é 'o seu vínculo com as atividades de pesquisa e de pós-

graduação Stricto-~enso ,atividades estas normalmente com pouca expressão

..relativa nasinstituições particulares. Conforme descrito em capítulo anterior

(gráfico 7 -.pág. 71), a oferta de cursos de pós-graduação Stttcio-Senso é

fortemente concentrada no Estado de São Paulo, resultado este coerente com

a proporçãoobservada de professores doutores nas instituições públicas

(neste caso .as'estaduais e federais) do Estado é da capital.

Com relação às unstituições particulares, os resultados revelam

semelhanças nas. proporções de professores mestre. e doutores entre os

munícípíos, especialmente aqueles com expressão mais significativa de oferta

educacional, como éo caso de São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo
. .

André, Guarulhos, São Caetano do Sul, Moji das Cruzes e Osasco, que são

também os que possuem instituições universitárias em suas regiões.

A estrutura dos dados não permite identificar a proporção de professores

com titulação de mestrado ou de doutorado em relação ao regime de

dedicação do corpo docente. Admite-se, deste modo, a existência de

sobreposições decorrentes da existência de docentes que atuam em mais de

uma lnstltuição, situação esta comum entre as particulares.
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Tabela 24: Porcentagem de professores com mestrado e doutorado
nas instituições de ensino superior da R.M.S.P., Estado de São Paulo e Brasil

por município e por organização administrativa

I MUNIClplO I TITULAÇÃO I FEDERAIS I ESTADUAIS I MUNICIPAIS PARTICULARES Ii (%) I . i
São Paulo I Mestrado I 14,9 I 16,6 I O 34,9 I

I·Doutorado I 81,7 I 76,1 I O 16,6 1
São Bernardo do Campo I Mestrado I O I O i 34,0 34,7

I Doutorado I O I O I 15,1 15,4

,Santo André 'Mestrado , O , O I O , 32,2
, Doutorado O O O 13,3

O 25,3
O 12,4

29,7 27,6
10,2 25,0

O
,

34,8 I
O I 15,4 I55,0 I 40,6

17,0 I 16,7 !
O I 20,7 iO I 6,9 !
O I 31,5 I
O

, 5,5 I
O I 60,0 Il- IO I 13,3 I.

O I 50,0 I
O I O !
O I 87,5 I

IO I 12,5 !
O . I 16,7 !
O O i
O 11,1 ~

!O O I
25,0 32,7 I
12,7 15,7 I
24,6 32,1 I

i9,6 11,3 !

IGuarulhos I Mestrado
Doutorado

O
O

I Mestrado O
~I' São Caetano do Sul

Doutorado!' . O
I Mestrado O O

!Moji das Cruzes I. Doutorado O~~ ~. ~~o~~ __=-__+-~~ __~~~ _
iOsasco , Mestrado O O
! ,Doutorado
~=M=ai=riP~o~~=======-~IM~e=st=ra~do==~=-~O--~-==O~==+-==~--~--~~==~I

1 == ~ __ ~ID~o_ut-or~ad-o--~~O--~---O~--+_--~--_+==~~--~
~ I Mestrado O OIRibeirão Pires ,Doutorado O O

i I Mestrado O O

O O

~Cotia I' Doutorado O O .i~----~--~.~~~--~~--~~--~--+-~~~~ I Mestrado O O
~Vargem Grande Paulista ~I D::-o-ut-or-ad:-o~~-O-=----t-----:o::---+---;:---+--;;-----i

i I Mestrado!Suzano I! i Doutorado
O O
O O

!Mauá ! Mestrado
i. I Doutorado O O
~ I Mestrado O O

O O

IDiadema I Doutorado O O

l
i.Estado de São pa.ulo IMestrado 15,0 15,8

I Doutorado 74,9 72,4

!Brasil I Mestrado 34,5 25,4
l IDoutorado j .33,4 33,1

Fonte: Perfil da Educação Brasileira 2000 - INEP (www.inep.gov.br)
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A proporção de professores mestres em instituições particulares nos

rnuntclpíos com maior oferta educacional da R.M.S.P. são também

semelhantes às proporções cbservacas no Estado de São Paulo e no Brasil.

No caso de professores doutores, obeerva-se proporções em geral mais

eievadas naR.M.S.P. em comparação coma,média brasileira.

O agrupamento dos dados não permite detalhar as porcentagens de

titulação docente das instituições dos diferentes municípios da R.M.S.P. com

referência à organização administrativa d~s mesmas. conrorme dados

anteriores (tabela ··14 e o gráfico 11),;· as instituições universitárias

(universidades e centros universitários) representam atualmente 18,5% do total

de instituições da região, consideradas as PÚ~licase as particulares.

Estas ínsntutçõesdevem ser responsáveis por parcela significativa dos~ ,

professores mestre e doutores em atividade, tanto na pesquisa quanto no

ensino, embora as instituições particulares devam proporcionar

majoritariamente oportunidades de atuação no magistério, em regirne de

dedicação parcial de atividades ou ':1acondição de professores horistas.

Especificamente em relação às instituições particulares, os resultados de

expansão da educação superior no país indicam um elevado crescimento da

proporção de professores titulados entre as mesmas após 1996, como

resultado da estrutura normativa de credenciamento institucional implántada

com.as regulamentações da LDB e o maior rigor na avaliação das condições

de oferta educacional, nas quais os indicadores de qualificação docente e de

. regime de dedicação possuem pesos significativos.

Não foi possível obter dados históricos sobre a evolução da titulação

docente nas instituições particulares da R.M.S.P. Por outro lado, observa-se

uma semelhança entre os índices de titulação do conjunto dos municípios com

maior oferta educacional na região e os índices de titulação observados no

Estado de São Paulo. Na falta de dados disponíveis, esta semelhança justifica

utilizar dados disponíveis relativos à evolução da titulação nas instituições'

particuiares do Estado como termo de comparação para estimar o aumento da

proporção de professores titulados entre as instituições particulares da

R.M.S.P. durante o período 1996 - 2000. Os dados referentes ao Estado de

São Paulo são apresentados na tabela 25.
. :'"
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Tabela 25: Comparação da titulação docente nas instituições particulares de
ensino superior do Estado de São Paulo em 1996 e 2000

; Sem Graduação /,
Ano! Mestres· Doutores TotalI Graduados/Especialistas,

I

I 1996 20.496 (68,2%) . 6.697 (22,3%) 2.833 (9,5%) 30.026
i,
I 2000 20.765 (51,6%) 13.151 (32,7%) 6.293 (15,7%) 40.209I

Fonte: Sinopses Estatísticas daEducaçâc Superior de 1996 e 2000 - INEP

Com base na semelhança de resultados entre a R.M.S.P. e o Estado em

relação à titulação docente nas instituições particulares observada em 2000,

pode-se supor que a evolução do LQ.C.D. nas instituições particulares da
. .

região entre 1996 e 2000, especialmente. nos municípios com maior oferta

educacional, tenha sido semelhante àquela observado no Estado de São Paulo

durante o mesmo período. O surgimento e a expansão de novas instituições

universitárias foi signific~tiva neste processo, especialmente nos casos de

faculdades integradas que se converteram em centros universitários, uma vez

que não houve a criação de novas universidades na região durante o período.
. .

A expansão quantitativa das instituições universitárias particulares

durante os últimos anos, somada à evolução da qualificação do corpo docente,

mostram que o segmento deve estar desempenhando um papel significativo na

absorção de pós-graduados recém-egressos das instituições públicas, uma vez

que as instituições particulares não são capazes de qualificar novos

professores mestre e doutores, mediante cursos reconhecidos pela CAPES, na

medida de suas necessidades e de seu ritmo de expansão.

Embora não haja dados disponíveis, é possível que o aumento do

número de doutores entre as instituições particulares seja também decorrente.

do deslocamento de professores de instituições públicas (aposentados ou não)

que assumem funções docentes, de pesquisa ou administrativas nas

instituições privadas. A questão salarial pode representar um fator importante

de atratividade nestes casos, uma vez que é pouco provável estes professores

encontrarem nas instituições particulares as condições para continuidade de

suas atividades de pesquisa e de orientação acadêmica desenvolvidas nas

suas respectivas instituições públicas de origem.
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A melhoria do I.Q.C.D entre as instituições particulares deve estar

repercutindo em modificações na estrutura de custos das mesmas, uma vez

que os gastos com pessoa i docente possuem peso significativo nos gastos

totais. A atual regulamentação da natureza jurídica das instituições deve

também contribuir para o aumento do peso relativo dos gastos COmpessoal,

uma vez que impõe condições mais estritas em comparação às normas

anteriores para o reconhecimento da natureza filantrópica das atividades

institucionais e a concessão das respectivas isenções fiscais pertinentes,

dentre elas a contribuição previdenciária patronal.

Estes fatores, somados ao recrudescimento da competição peia clienteia

estudantil e aos níveis de ociosidade observados no sistema contribuem para a

adoção, especialmente entre as instituições particulares, de comportamentos e

técnicas administrativas empresariais de gestão como forma de melhorar' a

eficiência no uso dos recursos, ·a produtividade e o desempenho financeiro

institucional .
. Repercussões significativas devem, por exemplo, ocorrer na elaboração

dos planos de carreira, com a adoção de critérios de produtividade e

desempenho na promoção dos docentes, assim corno sistemas de concessão

de benefícios e comissões nos casos de atividades que contribuam para a

geração de receitas. Movimentos semelhantes de produtividade também

afetam (para mais) a relação numérica 'alunoszprofessor em sala de aula, com

aumento de interesse das instituições por ferramentas e métodos de ensino à

distância, que possam proporcionar ganhos de escala.

O controle dos professores e de suas atividades se torna mais rotineiro

por meio de técnicas administrativas associadas ao meio empresarial, entre

elas o monitoramento da eficiência com uso de medidas de desempenho

individual e de grupos, valorização do empreendedorismo e busca de objetivos

de curto prazo. Dada a natureza do processo pedagógico e a preservação, em

maior ou menor grau, do ethos acadêmico e da colegialidade do processo

decisório entre os docentes, estas mudanças se tornam fontes de

ambigüidades no ambiente interno das instituições, desencadeando conflitos

de papéis e de poder entre as estruturas administrativa e acadêmica, conflitos

estes já identificados nos estudos organizacionais universitários dos anos 70.
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5.8 Cursos Superiores em 2002

o último grupo de dados apresentado se refere aos cursos atualmente

oferecidos pelas instituições de ensino superior da R.M.S.P .. A relação foi

obtida a partir do Cadastro de Instituições e Cursos Superares do Ministério da

Educação. Conforme explicitado na descrição da coleta de dados, as
. . '. . . . ..'

.' informações referentes à oferta de. cursos obtidas no cadastro não foram

comparadas com os dados sobre número de cursos' obtidos no Perfil da

Educação Brasileira de 2000 devido a possíveis diferenças estruturais e de

metodologia ,de coleta entre os mesmos. Os resultados sobre a oferta

educacional de 2002, entretanto, foram utilizados com o objetivo expor os

aspectos qualitativos e a diversidade da atual oferta educacional, e não na sua

quantificação precisa.
As informações, compiladas em setembro de 2002, permitiram relacionar

'um total de 2.794 cursos (ou habilitações relacionadas) então oferecidos na

R.M.S.P., considerados todos os municípios da região. Deste total, 2.690

registroscorrespondem a cursos de graduação (inclusos os de formação
. .' .

tecnolóqica) e1 04 correspondem a cursos ,seqüenciais, de acordo com

ínformaçôes constantes na tabela 26 e no gráfico 20.

Este número é interpretado com reservas em relação ao seu significado

preciso, dado que a existência de um curso no cadastro não revela sua real

situação de oferta e/ou de expressividade de 'número de alunos,

Adicionalmente, os dados fornecidos pelo cadastro consideram como casos

individuais cursos de uma mesma instituição oferecidos em pertocose'cu em

campí distintos, assim como habilitações diferentes de uni mesmo curso.

Os resultados mostram que 50% dos municípios, representados pelos

sete com maior oferta de cursos, concentram 97% da oferta educacional. Estes

municípios são: São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Osasco,

Moji das Cruzes, Guarulhos e São Caetano do Sul. Isoladamente, o município

de São Paulo é responsável por 73,2% da oferta.
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Tabela 26: Número de cursos superiores (graduação e seqOenciais)
oferecidos nos municipios da R.M.S.P. em 2002 •

Municlpio Cursos de graduação Cursos seqüenciais Total de cursos
~ão Paulo 1950 95 2030
~anto André 142 1 143
~ão Bernardo do Campo 136 O 135
psasco 118 O 118
Moji das Cruzes 107 8 118
puarulhos 90 O 91
~ão Caetano do Sul 51 O 52
~otia 26 O 22
Ribeirão Pires 19 O 19
Mairiporã 16 O 16
~uzano 11 O 9
Diadema 12 O 7
Mauá 6 O 6
~argem Grande Paulista 6 O 6
Total 2690 104 2794

..Fonte: Cadastro das Instituições de Ensino Supenor (www.mec.gov.br)

Gráfico 20: Distribuição percentual dos cursos superiores
de graduação e seqOenciais oferecidos na R.M.S.P. em 2002

oGraduação Cl Seqüenciais

Cursos Superiores (graduacão e seqüenciais) na
Região Metropolitana de São Paulo em 2002

4%

96%

Fonte: Cadastro das Instituições de Ensino Superior (www.mec.gov.br)

• Esta tabela apresenta a totalização do número de cursos da R.M.S.P. efetuada a partir das totalizações parciais exibidas na
página de abertura da relação de oferta de cada municipio pesquisado. Na tabela 26, exibida a seguir, é apresentado o número
estimado de cursos em relação à organização administrativa das instituições, compilado a partir do levantamento individual da
oferta de cada instituição efetuada para todos os municipios (lista completa dos cursos por instituição). Não há consistência entre
os resultados.
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Pode se também observar que a relação dos municípios com oferta de

'cursos superiores em 2002 permaneceu idêntica à da oferta educacional de

2000, demonstrando o interesse das instituições em competir rios mercados de

localização geográfica centralizada, especialmente no município de São Paulo ..

A estrutura de dados do cadastro permite quantificar a distribuição dos

cursos por município com base na organização administrativa das instituições,

o que não foi possível em relação à oferta educacional de 2000. Os resultados,

. apresentados na tabela 27 eno gráfico 21 mostram que 1.701 do total de

2.74T cursos relacionados, ou 61,9% do total, são oferecidos por instituições

universitárias, compreendendo 1.243 cursos em universidades e 458 cursos

em centros universitários. Deste modo, 61,9% dos cursos superiores da

R.M.S.P. estão concentrados em 18,5% das instituições representadas pelas

20 universidades e 16 centras uruversítárlos da região, .consideradas as

instituições públicas e privadas existentes em 2002 (tabela .14 e gráfico 11).

O crescimento do número de centros universitários durante os últimos

cinco anos é significativo, tanto em números absolutos quanto pelo fato de

nenhuma universidade. particular ter sido criada na R.M.S.P. durante este

período. Este resuitado corrobora o processo de diferenciação estruturai e

organizacionai do-sistema de ensino superior anteriormente apresentado,

mediante o reconhecimento da importância das instituições vocacionadas para

o 'ensino na expansão do sistema, juntamente com uma estrutura normativa e

de controle exercida pelo Ministério da Educação que demonstra ser efetiva na

caracterização destas instituições e sua diferenciação tipológica em relação às

universidades de pesquisa, embora concedendo a ambas as prerrogativas de

autonomia universitária.

É possível que uma pesquisa sobre a história recente das instituições

particulares (faculdades) que se converteram em centros universitários possa

demonstrar que um número significativo das mesmas se encontrava em

processo de transformação em universidades' quando das mudanças das

normas de credenciamento que instituíram a regulamentação dos centros

universitários.

o Número de cursos ·compilado a partir do levantamento IndMdual de cada inSlltuição de cada município. O total não é
consistente cem a totalizoçâo aprosentnoo na tabala 25. obtida a partir da totalização por município fornecida pelo cadastro.
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Tabela 27: numero estimado de cursos superiores (graduação e seqOenciais) na
R.M.S.P em 2002, por organização administrativa das instituições

Organização Administrativa N2de Cursos
Universidades 1.243
Faculdades 710
Centros Universitários 458
Faculdades integradas 178
Institutos e Centros de Educação Tecnológica 158
Total 2.747..Fonte: Cadastro. das Instituições de Ensino Supenor (www.mec.gov.br)

Gráfico 21: Distribuição da estimativa percentual dos cursos superiores
(graduação e seqOenciais) na R.M.S.P em 2002 por organização administrativa

oCursos - Fac. Integradas

Cursos superiores na R.M.S.P. em 2002 por organização
administrativa das instituições

6% oCursos - Universidades

44% • Cursos - CentroGUniversitários

oCursos - Faculdades

17% o Cursos -lnst, Superiores e Centros de Ed.
Tecnológica

Fonte: Cadastro das Instituições de Ensino Superior (www.mec.gov.br)

Em tese, as universidades credenciadas em períodos anteriores a estas

mudanças disporão de um período determinado para adaptação às novas

regulamentações, devendo demonstrar, mediante avaliação pelo Ministério da

Educação, o desenvolvimento das atividades pertinentes à atual tipologia das

universidades. Também em tese, a renovação do credenciamento poderá

converter as universidades em centros universitários, caso não sejam

cumpridos os requisitos relativos ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-

graduação Strieto-Senso exigidos das universidades.

As tabelas 28 e 29 relacionam, respectivamente, as universidades e os

centros universitários existentes na R.M.S.P. em setembro de 2002, assim
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como o total estimado de cursos superiores (graduação e seqüenciais)

oferecidos em cada instituição, segundo levantamento efetuado no 'Cadastro de

Instituições e Cursos Superiores.

Respeitadas as limitações de precisão impostas aos dados, observa-se

que a Universidade de São Paulo se destaca por sua expressão quantitativa de

cursos, ainda que em termos relativos esta oferta signifique apenas 14,3% do

total de cursos oferecidos em universidades na região. As ofertas da UNIFESP

e da UNESP pouco acrescentam à participação das universidades públicas no

total de cursos oferecidos na R.M.S.P.; a primeira em decorrência de sua

especialização na área médica ea segunda por seu nítido papel na

interiorização da educação superior pública no Estado de São Paulo.

Universidades particulares em sentido estrito (não filantrópicas) como a

Universidade Paulista e a Universidade Bandeirante de São Paulo apresentam

uma expressão de oferta quantitativa próxima àquela da Universidade de São

Paulo. Ambas se caracterizam como instituições multícampí, com unidades

estabelecidas em diversos pontos da R.M.S.P. e outros municípios da região

(UNIBAN) ou mesmo em municípios de diversos estados da federação (UNIP).

Usualmente, estas e outras instituições universitárias particulares integram em

. suas atividades outros graus de ensino além do superior, com oferta de

educação básica (níveis fundamental e médio) e um diversificado portfolio de

cursos de pós-graduação, principalmente os de especialização (Lato-Senso) e

cursos de extensão.

Com relação aos centros unlversitários, observa-se que em algumas

instituições o número estimado de cursos oferecidos é superior ao número de

cursos oferecidos em determinadas universidades, o que sugere uma

exploração ativa da prerrogativa universitária de autonomia para a abertura de

cursos nestas instituições. É interessante notar que três centros universitários

da região (Adventista de São Paulo, São Camilo e Assunção) são de

denominação confessional, enquanto apenas um é de dependência

administrativa pública municipal (São Caetano do Sul), com oferta de ensino

pago.
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Tabela 28: Universidades públicas e particulares da R.M.S.P.
em setembro de 2002 e respectivos números estimados de cursos

INSTITUiÇÃO MUNIClplO NºDE
CURSOS

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP ~ÃO PAULO 179

UNIVERSIDADE PAULISTA - UNI P SÃO PAULO 150

UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO -UNIBAN sÃO PAULO I OSASCO I S.B. CAMPO 138
.r

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI - UAM SAO PAULO 94

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES - UMC MOdl DAS CRUZES 70

PONTIFiclA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - PUCSP SAQ PAULO-SP 58

!UNIVERSIDADE SÃO 'JUDAS TADEU - USJT SÃO PAULO 53

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL - UNICSUL bÃO'.PAULO 52
.-

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE- MACKENZIE SÃO PAULO 52

UNIVERSIDADE DO GRANDE ABC - UNIABC SANTOANDRE 48
~-

UNIVERSIDADE METODISTA DE sÃO PAULO - UMESP SAO BERNARDO DO CAMPO 48

UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS - UBC MOJI DAS CRUZES 46

UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO - UNISA bAO PAULO 42

UNIVERSIDADE GUARULHOS - UNG pUARULHOS 45

UNIVERSIDADE IBIRAPUERA - UNIB SÃO PAULO 44

UNIVERSIDADE SÃO MARCOS ~ UNI MARCO ~ÃO PAULO 34
"

UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO' UNICASTELO ~ÃO PAULO 32

UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - UNICID ~ÃO PAULO 30

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP ~AO PAULO 15
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JUUODE MESQUITA FILHO- ~ÃOPAULO 13UNESP

~OTAL DE CURSOS 1243
. -Fonte: Cadastro das lnstituições de Ensino Superior (www.mec.gov.br)
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Tabela 29: CentrosUnhfersitários públicos e particulares da R.M.S.P.
em setembro de 2002 e respectivos números estimados de cursos

INSTITUiÇÃO MUNIClplO NºDE
r.IJR~O~

CENTRO UNIVERSITÁRIO NOVE DE JULHO - UNI NOVE ~AO PAULO 56

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS - FMU ~AO PAULO 49

CENTRO UNIVERSITÁRIO SANT'ANNA- UNISANT'NA ~ÃO PAULO 48

~ENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO - CEUO pSASCO 45

CENTRO UNIVERSITÁRIO CAPITAL - UNI CAPITAL SÃO PAULO 37

!CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANDRE - UNI-A ~ANTO ANDRE 31

!cENTO UNIVERISTÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRE - UNIFISA pANTOANDRE 24

!cENTRO UNIVERSITÁRIO IBERO-AMERICANO - UNIBERO SÃO PAULO 24

!cENTRO UNIVERSITÁRIO - UNI FIAM FAAM SÃO PAULO 22

!CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - SAO CAMILO SÃO PAULO 21

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO DE CIÊNCIAS APLICADAS - UNIFEI SÃO BERNARDO DO CAMPO 20

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR SAO CAÉTANO DO SUL 20

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO - UNIFAI SÃO PAULO 20

CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO - UNASP SÃO PAULO 19
------_._- ----

!CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA - CEUN-IMT SÃO CAETANO DO SUL 12

!cENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO - UNIFECAP SÃO PAULO 10

~OTALDE CURSOS 458
. -Fonte. Cadastro das tnstituições de Ensino Superior (www.mec.gov.br)

Com relação à tipologia dos cursos, as informações sobre as opções

oferecidas (graduação I tecnólogos ou seqüenciais) apresentadas na tabela 25

e no gràfico 20 mostram que os cursos seqüenciais representam uma fração

reduzida do total de cursos oferecidos (3,9% do total) segundo o levantamento

efetuado em setembro de 2002. A estrutura dos dados do Cadastro de

Instituições e Cursos permite quantificar a oferta dos cursos seqüenciais por

município em relação à organização administrativa das instituições. Os

resultados são apresentados na tabela 30 e no gráfico 22.
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Tabela 30: número de cursos seqüenciais na R.M.S.P em 2002, por municipio e
por organização administrativa das instituições

Seqüenciais em Seqüenciais em Seqüenciais em Seqüenciais Seqüenciais em Seqüenciais em SeqüenciaisMunicípio em Institutos Centros de Ed.Universidades C. Universitários Fac. Integradas Faculdades Superiores Tecnológica Total

São Paulo 47 14 O 34 O O 95
lGuarulhos O O O O O O O
~ão Bernardo do Campo O O O O O O O
~antoAndré O O O O 1 O 1
São Caetano do Sul O O O O O O O
Osasoo O O O O O O O
Cotia O O O O O O O
Moji das Cruzes 8 O O O O O 8

~airiporã O O O O O O O
Mauá O O O O O O O
~argem Gde. Paulista O O O O O O O
Diadema O O O O O O O
~uzano O O O O O O O
Ribeirão Pires O O O O O O O
Total 55 14 O 34 1 O 104

..Fonte: Cadastro das InstituIções de Ensino Supenor (www.mec.gov.br)

Gráfico 22: Distribuição percentual dos cursos de graduação na R.M.S.P em
2002 por organização administrativa das instituições

oSeqüenciais· Universidades

O Seqüenciais· Centros Universitários

53% O Sequenciais ~Faculdades

Cursos seqüenciais na R.M.S.P. em 2002 por organização
administrativa das instituições

Fonte: Cadastro das Instituições de Ensino Superior (www.mec.gov.br)
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Estes cursos representam uma inovação na tipologia tradicional de cursos.

superiores do sistema de ensino superior brasileiro e foram concebidos como
. . .

uma alternativa de diversificação em relação aos cursos tradicionais de

graduação, sob o argumento de que poderiam melhor atender às necessidades

de requalificaçãoprofissional de pessoas já inseridas no mercado' de trabalho

Ouque' não tiveram oportunidade de freqüentar um curso superior nos períodos

de maior represamento da demanda.

Devido à menor carga horária em relação à graduação (mínimo de 1.600

hotas)e à não obrigatoriedade de cumprimento do ano letivo regular, os cursos
. . '. . .

seqüenciais podem ser integralizados num período mínimo de dois anos, com

abreviação significativa do tempo de dedicação e de custos para o estudante,

A flexibilização oferecida pelos seqüenciais e as condições mais propícias

de acesso, com a possível massificação da oferta, sugerem, que" a

regulamentação desta modalidade seja de interesse para o Ministério da

Educaçãoconio formá de ampliar em menor tempo a proporçãode pessoas·
. . . . .

comeducação superior nos próximos anos, considerando que estes cursos

venham a se consolidar como alternativa educacional.

.As estimativas referentes às taxas brutas de matrícula no ensino superior

brasileiro, definida como a comparação do número de estudantes inscritos no

.ensínosuperíor com o total da população na faixa dos 18 a 24 anos de idade,. ' '.

mdicavárn valores reais de 6,8% desta população em 2001 (Durham e

.Sampaio, 2001), .sendo que a meta do Plano Nacional de Educação é de

atender a 30% desta população até 2010. Diante deste quadro, a consolidação

dos seqüenciais se revela como um resultado deintéresse para o cumprimento

das metas, do Plano Nacional de EducaÇão, dado que este tipo ·de curso

permite a integralização dos programas na metade do tempo médio necessário

para um curso de graduação, além de demandar um menor valor de

. financiamento das anuidades para os estudantes ou para os programas

federais de financiamento do ensino superior (FIES).

No aspecto pedagógico, a concepção dos objetivos e conteúdos de ensino

dos cursos seqüenciais' difere daqueles da graduação por contemplarem

aspectos específicos das suas áreas de abrangência, usualmente definidos em .

função de demandas contingenciais do mercado por novas competências
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profissionais. Esta concepção relaciona-se de forma estreita à valorização do

conhecimento operacional pela sociedade e ajusta-se às expectativas de um

perfil emergente .de clientela educacional, motivada pela percepção da

educação como urrí investimento pessoal.

A flexibilização do ensino superior representada pela introdução dos

cursos seqüenciais, assim como outras inovações referentes aos currículos de

graduação e à diversificação das modalidades· de ensino, marcam a

legitimação de tendências universais nos sistemas educacionais caracterizadas

por métodos de ensino centrados nas escolha individuais e no pragmatismo,
". - . . . .

congruentes com a flexibilidade dos processos de trabalho, mercados, produtos

e padrões de consumo da pós-modernidade, com amplos reflexos sobre as

instituições de ensino e os métodos educacionais tradicionais.

A oferta dos cursos seqüenciais é concentrada em poucas instituições no

município de São Paulo, o que parece demonstrar a existência de um possível

jogo estratégico entre as instituições, com tentativas pioneiras de

experimentação de prOdutos e prospecção de nichos emergentes no mercado

que, nos casos se sucesso, poderão ser seguidas por cópias dos produtos e

. massificação da oferta, a exemplo do que ocorre no ensino de graduação.

De fato, um detalhamento dos cursos seqüenciais atualmente oferecidos

no município de São Paulo (possível a partir de consultas no cadastro) revela

que a oferta encontra-se concentrada em 8 instituições, sendo uma pública

(UNIFESP) e 7 particulares, uma delas de denominação confessional (PUC). À

época da redação desta análise, já estavam sendo veiculadas campanhas

publicitárias maciças de processos seletivos de 2003 para cursos de curta

duração por instituições que não ofertavam esta modalidade de ensino em

2002.

A denominação "seqüenciais" está sendo evitada nas campanhas

publicitárias destes novos cursos evido à eminência de uma nova

. regUlamentação para os cursos tecnologia, a,qual, se aprovada em sua íntegra,

concederá aos egressos destes cursos o direito de ingresso na pós-graduação

Stricto-Senso. Como a carga horária proposta para alguns cursos de tecnologia

(Parecer 436/2001) é igual à dos cursos seqüenciais (1.600 horas), estes

cursos passariam a ter maior atratividade no mercado educacional em relação
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aos seqüenciais devido à possibilidade de continuidade de estudos no

mestrado e/ou no doutorado.

A possibilidade de continuidade de estudos na pós-graduação Stricto-

Senso para os egressos dos cursos de tecnologia tem provocado discussões

sobre a desvalorização da graduação e a desqualificação do mestrado, para o

qual se considera. necessária a densidade do ensino de graduação como

condição mlnirna de conhecimentos dos candidatos.

. No caso de aprovação desta proposta, espera-se que as instituições que

atualmenteiofereceni cursos seqüenciais venham rapidamente convertê-Ios em

cursos de tecnologia, mediante ajustes terminológicos e de currículo. Por esta

razão, as campanhas publicitárias atualmente veiculadas estão se referindo a

"cursos de curta duração", sem especificação precisa da típoloçla.

A consolidação dos cursos seqüenciais e a possível normatização dos

.cursos de tecnologia deverão ampliar as estratégias institucionais de. .,

integração. vertical com a pós-graduação, como forma de explorar o

contingente de egressos que se tornam clientes potenciais para estes cursos.

Conforme mencionado, a pOSSibilidade de continuidade de estudos na
. . . ' .

especialização constitui um atrativo significativo dos cursos seqüenciais e
. '

amplia as possibilidades de retenção dos egressos destes cursos pelas

instituições, .mediante a oferta de cursos Lato-Senso em áreas correlatas.

Outra estratégia já implantada, em pelo menos uma instituição

. universitária do Município de São Paulo, é, a oferta de cursos seqüenciais

"embutidos" na graduação, ou seja, a elaboração de currículos de graduação

nos quais os dois primeiros anos de estudo concedem ao aluno um diploma de

formação. específica em alguma área de abrangência do curso, com

possibilidade de continuidade de estudos por mais dois anos e obtenção do

diploma de graduação ou continuidade imediata na especialização.

'. Esta estrutura de oferta apresenta uma vantagem de interesse do ponto

de vista do aluno, uma vez que o abandono após dois anos de permanência

num curso regular de graduação acarreta perda completa do tempo de estudo,

exceto nos casos de aproveitamento de disciplinas e outras atividades

curriculares nos casos de transferência ou de reingresso.
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Para que se pudesse avaliar qualitativamente a oferta total de ensino

superior na R.M.S.P., considerados todos os tipos de cursos, utilizou-se o

Cadastro das Instituições e Cursos Superiores para a elaboração de uma

listagem completa da totalidade de cursos oferecidos por todas as instituições

da região, o que resultou numa extensa lista de 2.747 cursos. Por razões de

volume de material impresso, a lista não foi incluída no corpo do trabalho.

Em seguida, procedeu-se à eliminação das repetições dos títulos dos

cursos, como forma de avaliar qualitativamente a diversidade de oferta

atualmente existente. Não há limites precisos entre a objetividade e a

subjetividade neste processo, uma vez que não há como estabelecer critérios

para a separação de cursos com títulos distintos, mas com objetos de estudo

semelhantes (por exemplo: Hotelaria, Administração com ênfase em Hotelaria,

Tecnologia em Gestão Hoteleira e Negócios e Serviços de Hotelaria).

Tomando-se como critério o agrupamento de cursos somente nos casos

de denominação idêntica, a diversidade de denominações resultante sugere a

prática, entre as instituições, de estratégias de diversificação dos títulos dos

cursos, sem que isto venha significar, necessariamente, uma diferenciação de

fato dos conteúdos, devido às similaridades de objeto e de abordagem de

estudos, como no exemplo mencionado para a Hotelaria.

O resultado é uma profusão de cursos com títulos de forte apelo

mercadológico (por exemplos, "Tecnologia em Gestão da Qualidade no

Atendimento ao Cliente", "Gestão de Importação e Exportação- Gestão

Aduaneira" e "Gestão de Empreendimentos Turísticos - Agente de Turismo"),

especialmente nos setores de prestação de serviços.

É possível que a estratégia de diversificação das denominações dos

cursos represente uma tentativa de agregar maior atratividade aos serviços

educacionais oferecidos, por uma lógica que busca vincular a proposta

pedagógica e os objetivos de ensino ao atendimento de demandas

profissionais emergentes no mercado de trabalho, mediante estratégias

mercadológicas e de gestão da imagem do produto que valorizam esta

diferenciação em meio ao grande número de cursos tradicionais ofertados em

massa.
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Usualmente, as mensagens publicitárias veiculadas nas mídias

tradicionais e nas home-pages institucionais exploram de forma intensiva o

desenvolvimento de competências e habilidades requeridas pelo mercado, a

inovação e a competitividade profissionaL Outro aspecto mercadológico

valorizado é a abreviação do tempo de integralização dos cursos, tanto no caso

dos seqüenciais já estabelecidos como· nos de "curta duração" atualmente

anunciados, assim denominados em função de possíveis estratégias

institucionais anteriormente descritas. O aspecto valorizado nestes casos é a

possibilidade de continuidade de estudos na .pós-çraduação, o que permite a

um estudante a obtenção da certificação de especialista no prazo de três anos,

considerando que um curso de especialização possa ser cumprido em um ano.

Na R.M.S.P., a diversificação das denominações dos cursos convive

com a oferta maciça de cursos de graduação nas áreas tradicionais de

formação, como é o caso da Administração, com número estimado superior a

300 ofertas relacionadas, consideradas as opções de habilitações específicas.

Expressão significativa de oferta também é verificada em outras áreas

tradicionais como Psicologia, Pedagogia, Turismo, Direito, Letras, Marketing,

Publicidade e Propaganda, todos com mais de cinqüenta ofertas relacionadas

entre as instituições da R.M.S.P.

Este quadro revela que a diversificação dos cursos, tanto tipológica

quanto de objetos de estudo, não superou a oferta de cursos nas áreas

tradicionais de formação. Em muitos casos, é possível que as variações nas

denominações representem mais tentativas estratégicas de diversificação da

imagem dos cursos do que o oferecimento de conteúdos diferenciados de fato,

embora uma opinião fundamentada sobre este aspecto requeira uma análise

dos currículos em cada caso.

No .caso dos cursos de graduação, a aprovação das diretrizes

curriculares em substituição aos currículos mínimos obrigatórios constitui a

melhor alternativa implantada pelo Ministério da Educação para a diferenciação

de fato dos conteúdos dos cursos com base em inovações pedagógicas e não

apenas em estratégias mercadológicas, com a estruturação dos cursos

segundo ênfases em áreas específicas ou de acordo com a vocação das

instituições em áreas especializadas do saber.
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6 • CONSIDERAÇÕES FINAIS

É aguardada para o final de 2002 a divulgação da Sinopse Estatística

Educação Brasileira de 2001, com posterior detalhamento dos resultados por

municípios no Perfil da Educação Brasileira (possivelmente durante o primeiro

semestre de 2003). Os novos dados permitirão uma apreciação mais precisa

das tendências da oferta de ensino superior na Região Metropolitana de São

Paulo, ainda que em termos qualitativos os resultados devam corroborar as

tendências já identificadas de prevalência da oferta do ensino particular.

Considerando os dados obtidos no Perfil da Educação Brasileira de 2000

para a R.M.S.P. e o quadro atual de oferta de ensino superior na região

revelado pelo Cadastro das Instituições e Cursos Superiores, as perspectivas

para os próximos anos sugerem uma intensificação da abertura de cursos com

denominações diferenciadas nas áreas de tecnologia e de prestação de

serviços, especialmente entre as instituições particulares.

Os cursos seqüenciais e de formação de tecnólogos, considerando a

possível reestruturação normativa destes últimos, deverão se consolidar como

opção atrativa de estudos, tanto pela abreviação do tempo de conclusão

quanto pelo menor investimento monetário requerido do estudante. Esta

consolidação, ainda que venha a enfrentar resistências por parte de

corporações profissionais, poderá conduzir à criação de um novo estrato

educacional, até então inexistente no Brasil, mas característico nos países que

massificaram seus sistemas de ensino superior.

Em termos de proporção entre oferta educacional pública e privada, é

improvável que as instituições públicas, mantidas suas atuais características

organizacionais e de ensino, possam responder à ampliação esperada da

demanda no mesmo ritmo de expansão das instituições particulares. Dados do

Censo da Educação Básica de 2001 reveJam a existência de 788.661

estudantes matriculados no ensino médio regular (matrículas em todas as

séries), considerados apenas os municípios de São Paulo, São Caetano do
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Sul, Santo André, São Bernardo do Campo, Osasco, Guarulhos e Moji das

Cruzes, o que permite estimar algo em torno de 250 mil alunos atualmente

matriculados na terceira 'série do ensino médio.

Tomando-secomo base o número de 199.649 vagas oferecidas em

cursos superiores na RM.S.P. em 2000 e o ritmo de expansão do ensino

superior na região entre .2000 e 2002, estimado pelas comparações possíveis

entre o Perfil da Educaçáo Brasileira eo atual Cadastro das Instituições e

Cursos, pode .•s~ estimar que a oferta de vagas no ensino superior deverá ser
, '

compatível com a demanda da região,embora, esta oferta deva continuar

predominante. entre as instituições particulares, com a continuidade dos níveis

de ociosidade observados em 2000 e acirramento da competição entre as

mesmas. '

Deverá ser observada rnaioratençêo das instituições na prospecção de

perfis não tradicionais de alunos, como grupos corporativos e segmentos da

população adulta, com' formação superior ou não, que necessitem de
, ,

programas de requalificação profissional em nível de graduação ou de

espeCialização.
'. '.'

Uma possibilidade de expansão do ensino público, alternativa àquela já

discutida em relação aos centros universitários, poderá ser a'ampliação das

" instituições' de ensino tecnológico, por meio das FATEC's (Faculdades de

Tecnoloçia de São Paulo), de administração estadual e dos CEFET's (Centro

Federal de Educação Tecnológica), de administração federal. É possível que:a

nova, regulamentação dos cursos de tecnologia e sua valorízação como

'alternativa educacionat possam representar um estímulo, ao fortalecimento

destas instituições, que poderão assurnírrnaior expressão na oferta no sistema

de ensino superior.

Em termos políticos, as mudanças consolidadas com o resultado da

eleição presidencielpoderão delinear um neve cenário em relação às pelíticas

.ca educação superior e ao modele de gestãe das instituições de ensino
.. .'

federais. As propostas 'do, plano de governo de Luís Inácio Lula da Silva

relativas ao ensino superior e à pesquisa, apresentadas per Newton Lima Neto '

em evento realizado em agosto de 2002 na ABMES -Associação Brasileira de
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Mantenedoras do Ensino Superior (íntegra da apresentação disponível em

www.abrnes.orç.br), indicam um compromisso do plano de governo com a

inclusão de estudantes carentes no sistema por meio de um amplo programa

de bolsas de estudo como forma de evitar a evasão por falta de condições de

pagamento, juntamente com o incentivo aos programas de fomento à pesquisa

e à iniciação científica.

A apresentação do programa de governo para a área educacional

enfatizou os problemas decorrentes do congelamento orçamentário das

universidades federais e a redução de 33% dos recursos alocados durante os

oito anos de governo de Fernando Henrique Cardoso. As propostas

apresentadas incluem ampliar a oferta do ensino público universitário, de modo

a assegurar uma proporção nunca inferior a 40% do total de vagas, o que

parece pouco provável, pelo menos a curto e em médio prazo, para o conjunto

de municípios da R.M.S.P.

Em termos qualitativos, as propostas incluem a ampliação da oferta de

cursos e vagas em áreas de conhecimento que melhor respondam às

necessidades do projeto nacional de desenvolvimento do governo de Lula. De

um modo geral, a apresentação das propostas se concentrou no fortalecimento

das universidades federais, sem menção a outras formas organizacionais de

instituições de ensino como os centros universitários e as escolas de formação

tecnológica.

Diante destas perspectivas, a pequena expressão relativa do ensino

superior federal no Estado de SãoPaulo, em especial na Região Metropolitana

de São Paulo, em contraposição à força das instituições universitárias

estaduais, sugerem um quadro favorável à manutenção da atual matriz

institucional de oferta de ensino superior público e particular na região, a

acentuação dos processos de diferenciação organizacional e de cursos e o

estabelecimento de interfaces mais amplas entre o ensino superior, a pesquisa

e o mundo do trabalho que caracterizam os sistemas universitários em escala

global. ~Il

As características atuais e as tendências da educação superior na

R.M.S.P e no Brasil de um modo geral impõem desafios inéditos aos
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governantes, educadores e gestores da educação, desafios estes que superam

a dimensão pedagógica e incluem o estabelecimento de novos referenciais de

organização e gestão das instituições.

As restrições orçamentárias à educação pública, a escalada da

competição no universo das instituições particulares empresariais e os desafios

de financiamento que se impõem às instituições comunitárias e filantrópicas

legítimas constituirão elementos permanentes no cenário educacional e

científico, o que demandará esforços sem precedentes na renovação dos

modelos e métodos de gestão das instituições, como forma de melhor

caracterizarem e cumprirem seus diferentes papéis e finalidades na sociedade

brasileira.

A competição entre as instituições particulares na disputa pelo alunado

deverá se consolidar como uma característica permanente do sistema de

ensino superior, incentivada não apenas pelas relações entre oferta e

demanda, mas também pela avaliação do sistema por intermédio do Ministério

da Educação (ou entidades de acreditação que possam ser instituídas) e

divulgação dos resultados de desempenho das instituições e cursos junto à

sociedade.

No final, cabe lembrar a opinião realista de Simon Schwartzman, para

quem a expansão das oportunidades educacionais no Brasil não é isenta de

distorções, ainda que sirva, de qualquer modo, para transmitir conhecimentos e

hábitos de trabalho que de outra forma não existiriam. O saldo positivo, vale

repetir a opinião do autor, poderá ser uma população mais exposta à educação

superior e a substituição dos mecanismos tradicionais de compartimentalização

do mercado de trabalho profissional por benefícios associados de forma mais

explícita ao desempenho e à competência. O que não impedirá que a cultura

universitária continue fragmentada, e que tenhamos que conviver com esta

realidade.
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