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Estudo da Fundação Lumina adverte que os EUA precisam acelerar ritmo da formação 
universitária. As universidades norte-americanas devem acelerar o ritmo de graduação em 
mais de um terço a cada ano, ou terão 16 milhões de graduados menos que o número 
necessário para competir economicamente com outros países em 2025, informa a Fundação 
Lumina para Educação.  
 
Cerca de 55% da população com idade para trabalhar no Canadá, Japão e Coréia do Sul terá 
pelo menos dois anos de estudo universitário em 18 anos, informou a fundação com sede em 
Indianapolis, em um relatório publicado na semana passada. Isso comparado com uma 
estimativa de 46% nos EUA, com base nas tendências correntes. Serão necessários 16 milhões 
de diplomas universitários para suprir a diferença, informou a fundação. 
  
"Se tudo continuar como está não poderemos alcançar o nível educacional que necessitamos 
neste país", disse o autor do relatório, Travis Reindl, diretor do projeto "Making Opportunity 
Affordable". Ele disse que os EUA produziram perto de 1.4 milhão de diplomas de bacharéis e 
700 mil diplomas de grau de bacharel no ano acadêmico de 2004-2005.  
 
O relatório é a mais recente advertência feita por grupos, incluindo a Comissão sobre o Futuro 
de Ensino de Nível Superior do governo Bush, de que a economia americana corre perigo se 
não tiver mais e bem qualificados profissionais com diploma universitário. Para suprir a 
diferença será necessário aplicar mais recursos‘‘ no ensino superior e uso mais eficaz em 
termos de custo desses fundos, informou a Fundação Lumina.  
 
As universidades norte-americanas terão de aumentar a taxa anual pela qual formam 
estudantes em 37% para evitar a perda de competitividade, segundo a fundação. Para 
conseguir isso, terão de graduar mais estudantes de minorias, de baixa renda e mais velhos no 
mesmo nível que brancos e asiáticos-americanos são graduados hoje, segundo o relatório. 
  
As estimativas se baseiam nas informações para países na Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo de 30 países sediado em Paris. Esse grupo não 
inclui a Índia e a China, que cada vez mais geram profissionais com diploma universitário, 
segundo o relatório, preparado para a Lumina pela Jobs for the Future.  
 
As advertências dirigidas ao sistema educacional e à competitividade americanas, embora 
justificadas em certas formas, pode não levar em conta as vantagens que o sistema tem em 
relação a isso em outros países, disse David Ward, presidente do Conselho Americano para a 
Educação, a maior associação de universidades dos EUA. O ensino superior dos EUA tende a 
ser mais diverso e tem reputação de qualidade, especialmente nas principais instituições 
americanas, disse Ward. "Eu apostaria nas 15 principais universidades deste país contra 
qualquer outra no mundo", ele disse. "A Lumina está preocupada com padrões médios", disse 
Ward.  
 
A Fundação Lumina recomenda medidas como mais cursos de nível universitário nos colégios e 
tecnologia para tornar as operações universitárias mais eficientes. A fundação, outrora 
conhecida como USA Group Foundation, foi dotada em 2000 quando a SLM, conhecida como 
Sallie Mae, comprou as operações da USQA Group relacionadas a financiamentos de 
estudantes universitários.  
 
kicker: "Se tudo continuar como está não poderemos alcançar o nível educacional que 
necessitamos", afirma o autor do relatório  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 mar. 2007. Internacional, p. A13.  
 


