
final da primeira década do
século XXI poderá não se
configurar como um mar-
co divisório para o ensino

superior brasileiro, mas provavelmente
será lembrado como a fase em busca de
indicadores que levem à democratiza-
ção do acesso à educação superior. Mui-
to do sucesso da empreitada dependerá
de fatores externos. O crescimento do
setor, que está em desaceleração, depen-
derá principalmente do desempenho da
economia brasileira nos próximos anos.
Especialmente no caso do setor priva-

do, que responde pela maior parte das
matrículas e instituições brasileiras. "Se
a economia continuar bem. aumentará
o número de alunos. O ensino privado
cresce de acordo com a economia e
começa a se expandir à medida que as
outras crescem", diz Renato Pedrosa,
coordenador adjunto da Comissão de
Vestibulares da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp).

Para chegar a índices internacionais,
o Brasil precisa correr. Segundo dados
da Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE),
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o Brasil tem apenas 8% da população
com ensino superior completo. A média
dos países da OCDE é de 26%. O Méxi-
co já atendeu a 15% da sua população,
a Argentina, tem 14% e o Chile, 13%.
Pedrosa acredita que, de acordo com o
padrão de crescimento registrado nos
últimos anos, o Brasil deve conseguir
ampliar esse índice em uma média de
0,4% a 0,5% ao ano. "Se mantiver esse
padrão por dez anos, chegamos perto
dos 15%. Aí, entramos em outro pata-
mar do ensino superior, comparável a
países desenvolvidos", diz.

Um dos maiores problemas para
chegar a esse patamar é o alto índice
de evasão. O Brasil tem 47,8% de
taxa de titulação, ou seja, de pessoas
que, estão matriculadas e conseguem
se formar. Apesar de não estar muito
longe de outros países, já que a média
da OCDE é de 70%, o Brasil precisará
de um esforço maior para ampliar o
índice de graduados. "O Brasil terá de
alcançar uma taxa líquida de 20% para
conseguir formar 15% da população",
calcula Pedrosa.

Outro obstáculo é a dificuldade em

ampliar o número de matrículas na
graduação presencial. O crescimento
ostensivo dos últimos anos não deve
se repetir. De 1998 a 2003 a média de
crescimento anual das matrículas era de
15%. De 2004 a 2006 esse ritmo caiu
para 8% ao ano, incluindo alunos do
ProUni. Com base nesse comportamento,
o Sindicato das Entidades Mantenedoras
de Estabelecimentos de Ensino Superior
no Estado de São Paulo (Semesp) calcula
que as atuais 4,6 milhões de matrículas
na graduação presencial devem chegar
a seis milhões em 2010. Desses, 70%
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seriam de jovens entre 18 e 24
anos, insuficiente para atingir
a meta de incluir 30% dessa
população até 2010 (leia matéria
na página 26].

Estimativa semelhante faz o estu-
do Análise Setorial do Ensino Supe-
rior Privado no Brasil- Tendências
e Perspectivas 2005-2010, elaborado
em 2005 pela CM Consultoria, Ideal
Invest e Hoper Educacional, que
prevê 5,7 milhões de matrículas.

O estudo estima ainda uma redu-
ção na demanda pelo ensino superior
privado. A expectativa é que o número
de íngressantes por processo seletivo
seja de cerca de 1,8 milhão, o que
representaria um crescimento anual de
4,5%. Em 2002. por exemplo, o setor
privado chegou a índices de 16,3% de
aumento da demanda.

governo está mais otimis-
ta. O secretário de Edu-
cação Superior, Ronaldo
Mota, não arrisca projetar

números, mas acredita que seis milhões
de alunos serão alcançados ainda em
2008. O diretor de Educação Básica
Presencial da Capes, Dilvo Ristoff,
acredita que o número de matrículas
pode chegar a sete milhões de alunos
na graduação em 2010.

As projeções oficiais se baseiam no
enorme crescimento do ensino a dis-
tância, que registrou aumento de 315%
no número de matrículas de 2003 a
2006, e em projetos governamentais:

O primeiro é a Universidade Aber-
ta do Brasil (UAB), que capacita pro-
fessores da rede pública pelo ensino a
distância. Atualmente, o sistema aten-
de a 40 mil estudantes em 157 cursos,
em 291 pólos de apoio presencial. A
estimativa é ampliar para 830 pólos e
350 mil estudantes até 2010.

Já o Programa de Apoio a Planos
de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni), o
carro-chefe da política governamen-
tal para os próximos anos que prevê a
ampliação de vagas nas federais, tem
a meta de incluir 400 mil alunos na
rede pública até 2012.

Dilvo Ristoff aposta ainda na
ampliação de oferta das Insti-
tuições Federais de Educação

Tecnológica (Ifets), que deverão
abrir cerca de 12 mil vagas só para
professores nos próximos anos.

O presidente do Conselho Cientí-
fico da Associação Brasileira de Edu-
cação a Distância (Abed), Waldomiro
Loyolla, acredita que a aposta do Mi-
nistério da Educação é uma prova de
reconhecimento da necessidade do uso
da EAD para a ampliação de vagas.
Na opinião dele, a forte demanda pela
modalidade deve continuar alta, mas
não no mesmo patamar registrado nos
últimos anos. "Até 2010/2012 ainda
devemos ter um aumento maior do
que a presenciai. A partir daí entramos
na estabilidade e devemos ficar no
mesmo patamar de crescimento da
presencial," prevê.

No caso dos cursos de tecno-
logia, o presidente da Associação
Nacional de Educação Profissional e
Tecnológica (Anet), Fernando Leme
do Prado, aposta em crescimento
para os próximos anos. Pela sua
conta - os dados do Inep registram
apenas matrículas em Centros de
Educação Tecnológica e Faculdades
de Tecnologia - os alunos de cursos
tecnólogos representam atualmente
10% das matrículas no ensino supe-
rior. "Esperamos chegar de 15% a
18% das matrículas até 2010. Ainda
é pouco, a média de outros países é
de 50%", diz.

Especialistas concordam que a
educação será o setor que mais cres-
cerá no mundo nas próximas dé-
cadas, puxada pelas tendências de
educação continuada e permanente,
do ensino a distância e de mudanças
pedagógicas. No caso brasileiro, a
ação conjunta de políticas públicas
para o financiamento dos estudos
universitários, a variedade de oferta
de cursos em várias modalidades e
a capacidade de sanar problemas
educacionais que vêm desde a
educação básica poderão ser capa-
zes de levar o país a ter um futuro
educacional melhor.
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Text Box
Fonte: Ensino Superior ,a. 10, n. 115, p. 22-24, abr. 2008.




