
perfil da oferta de graduação
pouco mudou no Brasil nos
últimos dez anos. Se por
um lado o número de cur-

sos cresceu impressionantes 260,42%,
passando de 6,132 em 1997 para 22.101
em 2006, por outro a demanda contínua
centrada em carreiras clássicas, como
administração, direito e pedagogia.

"O jovem ainda segue o que seus
pais ou familiares pensam e isso é
reproduzido pelos cursos mais pro-

curados no Brasil", acredita Gabriel
Mario Rodrigues, presidente da As-
sociação Brasileira de Mantenedo-
ras do Ensino Superior (Abmes).
De acordo com dados do Censo da
Educação Superior realizado pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na
comparação entre os dez cursos com
maior número de matrículas em 1997 e
2006, ocorreram apenas três mudanças
(veja quadro abaixo).

Quem mais investiu na diversificação
da oferta nos últimos anos foram as
instituições particulares. Com cresci-
mento de 352,88% no número de cursos
ofertados, passaram de 3.434 em 1997
para 15.552 em2006. Nas universidades
públicas, as profissões mais tradicionais
e mais conhecidas ainda levam vanta-
gem, "Nas escolas federais isso ainda
é mais forte porque a oferta é sempre
muito mais tradicional. Podemos di-
zer que todos os cursos de 'profissões
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novas' foram abertos por instituições
particulares e só depois migraram para
as públicas, como ocorreu, por exemplo,
com Comunicação Social e Turismo. O
leque de oferta de cursos diferenciados
quem cria são as instituições particula-
res", diz Rodrigues.

Essa tendência é capaz, inclusive, de
definir o perfil de instituições particula-
res que se especializam em um nicho e
assim se diferenciam no mercado.

Mas nem sempre a demanda dos alu-
nos e a oferta de cursos andam juntas. É
o caso do curso de Engenharia. "Falta
maior compatibilidade do mercado
com a oferta da universidade e com a
demanda dos alunos. A procura pelo
curso de Engenharia, por exemplo, é
menor do que a necessidade atual do
país. E não adianta abrir mais cursos de
Engenharia, os a lunos não procuram".
diz Rodrigues.

Em 1997 o curso de Engenharia
ocupava o terceiro lugar na lista dos
dez com maior número de alunos
matriculados. Em 2006 ocupava a 16a

posição. Apesar de metade dos 1,4 mil
cursos existentes ter sido criada a partir
do ano 2000, o Brasil forma apenas
seis engenheiros para cada mil pessoas
economicamente ativas.

Para o consultor educacional e ex-
conselheiro do Conselho Federal de
Educação, Raulino Tramontin, há pouca
inovação no mercado educacional. Ele
acredita, no entanto, que a mudança
mais importante no ensino superior
nestes dez anos foi o crescimento dos
cursos superiores de tecnologia. "Esta-
tisticamente, ainda são poucos. Mas é o
que há de mais promissor. Isto porque
é o mais adequado para o Brasil por ser
prático e responder a uma carência de
qualificação de mão-de-obra".

Apesar de serem reconhecidos pela
alta empregabilidade, os tecnólogos
ainda enfrentam alguma resistência.
Mais uma vez a diferença entre oferta
e demanda precisará de uma mudança
cultural. ''As famílias vão começar a
perceber que o mais importante não é
o status que um curso promove e sim
os nichos de trabalho, com dignidade e
bons salários. Mas não é de uma hora

para outra, vai ter uma década ainda para
se conseguir isso", afirma Tramontin.
Pensando no futuro perfil do ensino su-
perior, o consultor educacional acredita
que deveria ocorrer uma mudança mais
profunda. Para ele, é preciso repensar
o bacharelado por grandes áreas para
facilitar a mobilidade. Oferecer cursos
abrangentes nas áreas de humanas,
tecnologia e saúde. "A especialização
precoce não dá garantias de ocupar
espaço no mercado de trabalho."

Como ex-conselheiro do Conselho
Federal de Educação, Tramontin não
acredita que a expansão da oferta de
cursos de graduação guarde relação com
a democratização de oportunidades.
"O Ministério da Educação autorizou
a criação de 633 cursos em 2004, uma
média de 1,7 curso por dia. Em 2005
foram 601, média de 1,6 por dia. Ern
2006, foram criados 771, média de 2, l
cursos por dia. E, em 2007, foram 507
cursos. Sem contar as universidades e
os centros universitários, que são autô-
nomos. Democratizou a oportunidade?
Não, não é a oferta que democratiza a
oportunidade", critica o consultor.

Mas o próprio Tramontin diz que
houve um rearranjo do mercado em de-
corrência de um novo fator: os cursos da
educação a distância. Para ele, o processo
é irreversível e tende a se consolidar.

Membro do Conselho Fiscal da Asso-
ciação Brasileira de Educação a Distân-
cia (Abed) e assessora de aprendizagem
do Núcleo de EAD da Universidade
Cruzeiro do Sul, Rita Maria Lino Tarcia
concorda que há maior acesso ao ensino
superior com as graduações a distância.
"Nas grandes capitais não identifico
tanto esse potencial inclusivo, mas no
interior do país sim", diz Rita.

Ela também aponta uma outra mu-
danc-a, para além do acesso. Os pro-
fessores das graduações tradicionais
passaram a adotar práticas vindas do
ensino a distância na organização de
seus cursos, o que muda um pouco o
perfil do ensino superior. "São influên-
cias ainda não consolidadas, mas a
médio e longo prazos haverá uma
mudança no perfil da graduação no
Brasil", prevê Rita.
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