
Nesta edição
especial, os principais
dados do setor são
analisados sob seus
diversos aspectos. Os
números revelam que,
mesmo com a rápida
expansão da última
década, muito deve
ser feito para o Brasil
alcançar patamares
internacionais

A
educação superior brasileira
vive um momento de deci-
são. Após a rápida expansão
vivida a partir dos anos 90,

os números não dão mais sinal de fôle-
go. A demanda reprimida foi atendida e
o debate agora versa sobre como incluir
alunos que historicamente não tiveram
oportunidade de cursar uma graduação.
Nas próximas páginas, a revista Ensino
Superior apresenta os principais dados
disponíveis sobre o setor, analisados sob
os seus diversos aspectos.

Desde o último Censo da Educação
Superior, realizado em 2006 pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a

desaceleração do ritmo de crescimento
do setor ficou bastante clara.

A expansão de 140% no número
de matrículas experimentada de 1997
a 2006 dificilmente se repetirá. Entre
2005 e 2006, o crescimento foi de 5%,
saindo do patamar de 14,8% apresen-
tado no começo da década. O número
de instituições acompanhou o cresci-
mento explosivo do período anterior e
registrou aumento de 152% de 1997 a
2006. Agora, o crescimento de matrí-
culas entre os dois últimos Censos foi
de 4,5%. E o número de instituições de
ensino superior cresceu 4,8% no mes-
mo período, entre 2005 e 2006. Outra
mostra da consolidação do sistema é



que, enquanto o número de ingressos em
2006 foi de l .448.509, foram oferecidas
2.629.598 vagas, o que representa uma
ociosidade de 45%.

A constatação da desaceleração
do crescimento do setor afeta direta-
mente o ensino superior privado, que
detém 74% dos alunos matriculados e
89% das instituições de ensino supe-
rior do país. A discussão sobre como
agregar novos alunos, portanto, não
se dá por acaso.

Uma das evidências da demora do
sistema em responder rapidamente às
mudanças se dá no caso da oferta de
cursos de graduação. Na "era de ouro",
de 1997 até o último levantamento de

2006, o número de cursos no país cres-
ceu 260%. O contra-senso é que não
houve grande diversificação na oferta
de graduações. Os cursos com maior
número de matriculados se mantiveram
praticamente os mesmos (leia matéria
na página 36).

A maior mudança do ensino superior
nesse período de dez anos foi o apareci-
mento da oferta de ensino a distância e a
popularização dos cursos superiores de
tecnologia. Com 315% de crescimento
de 2003 a 2006, a educação a distância
mantém o patamar de crescimento anual
na casa dos 80%. A oferta de cursos
cresceu mais de 571% no período
2003-2006. Sem dúvida, a EAD foi um

dos grandes novos fatores no ensino
superior brasileiro nos últimos anos e
promete se manter nesse patamar, no
momento em que o governo federal usa
a modalidade como forma de inclusão
e treinamento de professores. Sem a
pretensão de substituir a graduação
presencial, a educação a distância dá
contribuições mais perenes: aos poucos
muda as práticas da sala de aula e torna
o ensino mais dinâmico (leia matéria
na página 40).

No caso dos cursos de tecnolo-
gia, eles despontam como uma das
alternativas para o grande desafio
da inclusão de mais brasileiros no
ensino superior. Os seus defensores



alegam que o país precisa de mão-
de-obra especializada, formada di-
retamente para o mercado. E que a
valorização dos cursos ajuda alunos a
alcançarem uma inclusão mais rápida
e efetiva. Esse foi o caminho traçado
por diversos países do mundo, onde
os tecnólogos representam em média
50% das matrículas da graduação.
No Brasil esse índice é de 10% (leia
matéria na página 38).

Os tecnólogos também começaram
a conquistar alunos saídos diretamente
do ensino médio. Reflexo da demanda
reprimida, o crescimento do ensino
superior brasileiro ainda está baseado
na população de faixa etária mais velha,
acima dos 24 anos. Uma das equações
a ser solucionada na próxima década
será a de ampliar os índices de inclu-
são de jovens na faixa de 18 a 24 anos.
Dificilmente a meta do Plano Nacional
da Educação de atender a 30% dessa
população será cumprida ainda em 2010
(leia matéria na página 26).

Em compensação, a melhora de
renda em alguns Estados brasileiros
tem permitido que a oferta de ensino
superior seja descentralizada e atinja
mais regiões brasileiras, fora do eixo
Sul-Sudeste. A expectativa é que o
Nordeste, por exemplo, dobre o número
de instituições nos próximos anos (leia
matéria na página 28).

Os obstáculos para alcançar melhores
números para o ensino superior brasilei-
ro são velhos conhecidos dos gestores.
Apesar de não apresentar índices muito
diferentes de outros países, o Brasil
ainda mantém altos níveis de evasão.
Cerca de 811 mil alunos, ou 21,7%, não
conseguem terminar o curso no período
de quatro anos. O que pode parecer
escolha própria está mais relacionado
com a falta de capacidade de pagar pelos
estudos ou com o descontentamento
em relação à educação oferecida (leia
matéria na página 42).

Além de impedir a permanência na
escola, a questão de renda ainda se con-
figura como um problema para a entra-
da de novos alunos. A falta de políticas
de financiamento estudantil de amplo
alcance perpetua essa exclusão social.
Estima-se que nas famílias com renda
superior a cinco salários mínimos o
percentual de jovens entre 18 e 24 anos,
que cursam ensino superior, esteja aci-
ma dos 50%. Nas famílias com renda
inferior a três salários mínimos, o per-
centual cai para abaixo dos 12%. Com o
anúncio das novas regras do Programa
de Financiamento Estudantil (Fies), o
governo pretende dobrar o atendimento
à população de baixa renda, contando
com o Programa Universidade para
Todos (ProUni). Mesmo assim, os
valores não representarão mais do que
26% da população universitária (leia
matéria na página 46).

Mesmo com tanto por fazer, é
possível perceber o caminho trilhado
pelo ensino superior no Brasil nos
últimos anos. Mais pessoas tiveram
acesso à graduação, o que influi
diretamente na melhoria de renda
dos brasileiros. Aos poucos, o país
segue no caminho de uma inclusão
verdadeiramente igualitária. •

Text Box
Fonte: Ensino Superior, ano 10, n. 115, p. 18-20, abr. 2008.




