
OPINIÃO

N os últimos 20 anos, a omis-
são do Poder Público e a cres-
cente demanda por educação
de diferentes setores da socie-

dade foram fatores determinantes para a
expansão das instituições privadas de
ensino superior. Milhões de estudantes
que ficaram impedidos de ingressar nas
universidades públicas pela pouca ofer-
ta de vagas, portanto excluídos do ensi-
no superior, encontraram, na expansão
da oferta de instituições privadas, uma
alternativa para a inclusão social.

O crescimento das IES pode ser per-
cebido pelos números das últimas duas
décadas. Em 1985, as instituições priva-
das respondiam por 67% da oferta de va-
gas no ensino superior brasileiro. Em

só da Educação Superior de 2005, divul-
gado no final do ano passado pelo Mi-
nistério da Educação, a taxa de cresci-
mento nas IES privadas, sem levar em
conta os alunos vinculados ao ProUni, foi
de 6,6% . Esse índice eqüivale à metade
do crescimento de 2003, e a apenas um
terço do aumento registrado no ano 2000.
Incluindo-se os alunos do ProUni, o cres-
cimento foi de 9,2% (veja quadro).

O que se vê agora é a dificuldade do
governo em cumprir a sua meta de am-
pliar para 30% o número de jovens com
acesso à universidade até 2010. Atual-
mente, apenas 10,9% dos brasileiros na
faixa etária de 18 a 24 anos têm acesso
à educação superior, enquanto a média
de escolaridade superior em outros pai-

2005, a oferta pulou para 87% do total, o
que significa absorver 79% dos ingres-
santes a cada ano.

Atualmente, no entanto, o setor do
ensino superior particular assiste a uma
preocupante estagnação. Enquanto a
oferta de vagas cresceu 5,2%, o núme-
ro de ingressos aumentou apenas l %, o
que resulta em um número preocupante
de vagas ociosas. Este dado não consi-
dera os ingressantes pelo ProUni - Pro-
grama Universidade para Todos.

De acordo com os resultados do Cen-

ses emergentes atinge os 30% almeja-
dos pelo governo. Sem o setor particu-
lar, o índice de escolaridade superior no
Brasil cairia para perto de 3%, e o setor
público estaria ainda mais distante de
alcançar os seus objetivos.

Para isso, o governo precisa ter mais
clareza e agilidade na definição de novas
políticas públicas de inclusão social por
meio do acesso à escolaridade superior.

As instituições privadas são respon-
sáveis atualmente por cerca de 3,3 mi-
lhões das matrículas no terceiro grau.

Muitos desses alunos, porém, têm difi-
culdades de permanecer na universida-
de, em face dos gastos com a educação,
que vão além das mensalidades, como
despesas com material didático, transporte
e alimentação. Em 1998, 24% dos estu-
dantes matriculados nas IES particulares
tinham renda entre três e cinco salários
mínimos. Esse número chegou a 35% em
2004 e estima-se que, em 2008, possa al-
cançar 45%. A expectativa é de que esse
contingente tenha ainda maiores dificul-
dades para custear seus estudos.

Ao adotar uma estratégia de expansão
das Universidades Federais - foram cria-
das dez novas instituições em 2005 e ge-
radas 3,4 mil novas vagas - o governo
age equivocadamente. Na verdade, essa
pretensa ação de inclusão social não aten-
de a população que ainda não tem acesso
ao ensino superior. Resulta, isso sim, no
aumento da possibilidade de acesso à edu-
cação superior para a mesma parcela da
sociedade que já freqüenta a universida-
de pública, embora tenha condições de
custear uma universidade particular.

O caminho para a expansão da educa-
ção superior no Brasil passa por um mo-
delo mais eficaz e abrangente, que seja
capaz de financiar o estudo de parte dos
alunos das universidades particulares, ofe-
recendo a eles condições para a continui-
dade de seus cursos.

Para alcançar o aumento previsto no
Plano Nacional de Educação de, no míni-
mo, três vezes mais alunos no sistema de
ensino superior, o governo teria de inves-
tir mais de R$ l O bilhões por ano. Nas ins-
tituições particulares, o custo do aluno cai
para menos da metade. Financiamentos
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para atender as vagas ociosas das parti-
culares resultariam em grande economia
de recursos e maior possibilidade de ex-
pansão da oferta. Fica evidente que os re-
cursos públicos não serão suficientes para
atender a toda esta demanda sem uma for-
te parceria com o sistema privado.

A perdurarem os equívocos do Plano
Nacional de Educação, até 2010 as clas-
ses A e B estarão na universidade públi-
ca, enquanto que as classes C e D conti-
nuarão a buscar, sem nenhum apoio sig-
nificativo do governo, a sua inclusão por
meio das instituições particulares. E,
como ocorre em qualquer setor da eco-
nomia, a estagnação da demanda e o au-
mento da oferta são fatores propícios à
concorrência predatória, com inevitáveis
reflexos na qualidade, não apenas da
educação superior, mas também da pes-
quisa e da extensão.
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