
O
ano de 2010 se tornou em-
blemático para o ensino su-
perior brasileiro. Foi a data
estabelecida pelo Plano Na-

cional da Educação (PNE) para alcançar
a meta de incluir 30% da população de
18 a 24 anos no sistema. Mas será que
os jovens terão mais acesso à graduação
nos próximos anos?

Segundo dados do último Censo
da Educação Superior do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
em 2006 o número de jovens matri-
culados na graduação representava
12,1% do total da população brasi-
leira de 18 a 24 anos.

Desde a época da elaboração do
PNE, em 2001, os avanços foram pou-
cos. A lei 10.172 falava em menos de
12% dos jovens incluídos e relatava
que países da América Latina esta-
vam à frente do Brasil no quesito: a
Argentina com 40% da faixa etária,
Venezuela com 26% e Chile e Bolívia
com 20,6%. Segundo cálculo do Sin-
dicato das Entidades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Superior
no Estado de São Paulo (Semesp), com
base em números do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE),

a proporção brasileira dos jovens no
ensino superior era de 9% em 2001.

Apesar do crescimento de 60,8%
das matrículas, incluindo EAD, no
ensino superior de 2001 a 2006, a ex-
pansão da rede não conseguiu ampliar
significativamente o atendimento à
população em idade universitária.

Um dos motivos é a alta taxa etária
dos universitários no Brasil. Com a
demanda reprimida por um bom tem-
po, muitos voltaram a estudar após os
25 anos. A considerada faixa adulta
representava 39,76% dos ingressos em
2006. Enquanto o número de estudan-
tes que entraram no sistema entre 19 e
24 anos caiu de 49,9% para 46,8% de
2001 a 2006, a quantidade de novos
alunos entre 25 e 34 anos aumentou
de 25,2% para 28,2%.

A dois anos do cumprimento da
meta, o conceito de inclusão dos
jovens de 18 a 24 anos começa a
ser revisto. O próprio secretário de
Educação Superior do Ministério da
Educação, Ronaldo Mota, admite que
o perfil da população universitária
pode atrapalhar a realização da meta
do PNE. "É possível que atinjamos a
oferta correspondente ao montante de
30%, porém, com um fato interessan-

Especialistas prevêem que não será possível
atingir a meta de 30% dos jovens no ensino
superior. Governo ainda aposta nos programas
de expansão da rede pública

te, em torno da metade dessas vagas
ocupadas com estudantes acima de
25 anos", prevê.

O cálculo faz sentido ao se olhar para
a taxa bruta de escolarização em 2006,
que apontava para 20,1% do total de
matrículas sobre a população de 18 a 24
anos. Ou seja, se todos os matriculados
no ensino superior brasileiro estivessem
na faixa etária correta, o Brasil estaria a
10% de atingir a meta.

Outro dado importante é a quantida-
de de alunos do ensino médio que não
consegue chegar ao ensino superior.
Em sabatina promovida pelo jornal Fo-
lha de S.Paulo em março, o ministro da
Educação, Fernando Haddad, afirmou
que apenas um sexto dos alunos do
ensino médio chega à universidade.



Para a diretora do Centro de Educa-
ção da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP), Madalena
Peixoto, o nó da questão está justamente
aí: a expansão do ensino superior não
pode ser pensada de maneira dissociada
do ensino médio. "É preciso melhorar o
acesso e a qualidade do ensino médio.
Sem isso, a inclusão no ensino superior
é uma falsa inclusão", afirma.

Na opinião dela, a elevação dos níveis
de ensino e aprendizagem no secundário
é essencial para assegurar que um núme-
ro maior de egressos do ensino médio
consiga ingressar numa universidade e,
mais do que isso, desenvolver uma apren-
dizagem efetiva. "Não adianta ampliar as
matrículas indiscriminadamente, atingir
a meta dos 30%, sem qualidade."

Cálculo do Semesp prevê que
o número de estudantes entre
18 e 24 anos deverá chegar a
no máximo 17% dos matricu-

lados em 2010.0 índice toma por base a
projeção de um total de seis milhões de
estudantes matriculados no sistema e a
estimativa de queda no número de bra-
sileiros entre 18 a 24 anos em 2010, que
seria de 23.787.844, segundo o IBGE.

Para o presidente do Conselho
Nacional de Educação (CNE), Edson
Nunes, a previsão do Semesp chega a
ser otimista. "Acho difícil chegar a 17%,
se analisarmos o histórico." Mas, na sua
avaliação, nem a própria meta do PNE
deve ser tomada como parâmetro, pois
ela não traduz as reais necessidades do
ensino superior brasileiro. "Mesmo que
chegássemos a 30% estaríamos muito

aquém de outros países. Além disso,
o PNE é um conjunto de enun-

ciados esperançosos, pois
estabelece metas, mas

não define es-
tratégias para
atingi-las. Ele
é uma lei que,

por boa fé, cha-
mamos de
plano. Um

plano tem de
dizer como vamos

chegar lá", analisa.
O secretário Ro-

naldo Mota acredi-
ta que as políticas
que estão em fase
de implantação no

governo federal te-
rão como resultado um

aumento significativo do
número de matrículas nos próximos
anos. Ele aposta no Programa de
Apoio a Planos de Reestruturação
e Expansão das Universidades Fe-
derais (Reuni) e na Universidade
Aberta do Brasil (UAB). Espera-se
aumentar em 100% a capacidade de
atendimento do sistema público nos
próximos quatro anos. Pelo último
Censo, a rede pública respondia por
25,9% das matrículas, cerca de 1,2
milhão de estudantes.

O governo aposta ainda no aumen-
to da oferta de cursos tecnológicos e
das licenciaturas para gerar impacto
no aumento de matrículas no ensino
superior. No âmbito da rede privada, o
secretário destaca a maior articulação
entre o ProUni e o novo Fies. Juntos,
os dois programas atendem a cerca
de 800 mil alunos, afirma Mota. "O
novo Fies, facilitando o acesso, pode
mais do que dobrar essa capacidade
de atendimento nos próximos três
anos", prevê.

O diretor-executivo do Semesp,
Rodrigo Capelato, avalia as medidas
como positivas, mas aponta que o
ProUni e o Fies ainda são insuficientes,
pois respondem por uma parcela muito
pequena do alunado do sistema privado
de ensino superior. "O ProUni atende
a cerca de 6% das matrículas e o Fies,
apesar das alterações, terá uma série de
limitações." Dentre elas, Capelato cita
a manutenção da exigência de fiador e
a utilização do desempenho dos cursos
no Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade) como critério para
a concessão de financiamento.

Na opinião de Nunes, para viabi-
lizar a ampliação do ensino superior
no Brasil é preciso ir além da imple-
mentação de políticas e ações com o
objetivo de estimular as matrículas.
O presidente do CNE assinala que
é preciso mudar a mentalidade em
relação ao ensino superior. "Há uma
valorização excessiva do bacharelado.
Há muitos profissionais formados em
cursos que duram quatro anos, como
direito e comunicação social, que
enfrentam dificuldade para se inserir
no mercado trabalho, porque esse tipo
de formação não condiz com as reais
necessidades do país."

Assim sendo, para o presidente do
Conselho é preciso investir mais em
cursos voltados para uma formação
aplicada, de curta duração. "É disso
que o Brasil está precisando, há mui-
tos postos de gerência vagos. Mas
aqui esse tipo de formação não possui
honra nem prestígio, diferentemente
do que ocorre em outras partes do
mundo", critica. 
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