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ensino superior na América
Latina tem um motor de
arranque: o setor privado.
Motor que tem sido movi-

do, em especial, pelas instituições de
ensino superior não-universitárias, que
já representam mais de 80% das escolas
superiores existentes na região. A cada
ano crescem o número de instituições e
a taxa de alunos matriculados, mas ain-
da há muita disparidade: enquanto a Ar-
gentina tem taxa de matrícula de jovens
de 18 a 24 anos de 60%, outros países
do continente possuem menos de 20%.
Apesar das diferenças, especialistas
apostam que a recente expansão do setor
privado no continente abriu caminhos
para a ida de instituições estrangeiras e
parcerias interuníversitárias.

"Assim como a década de 90 foi - em
nossos países - a década da grande
expansão do setor privado nacional, é
possível que a presente década do novo
milênio se caracterize pela expansão do
privado internacional, com particular
peso no virtual, sozinho ou em aliança
com o privado nacional", prevê Carmen
Garcia Guadilla, consultora acadêmica
da Unesco/Iesalc (Instituto Internacio-
nal de Educação Superior para a Amé-
rica Latina e o Caribe).

A presença de instituições de ensino
superior estrangeiras na região já pode
ser percebida. Dados de 2004, que
constam no estudo feito por Carmen
Guadilla, mostram que a América
Latina tem 102 instituições de ensino
superior a distância estrangeiras, sen-

do 50 americanas, 54 européias, 19 da
própria América Latina e uma de origem
não especificada.

Entre as presenciais, são 50 institui-
ções instaladas com campus/jranchising.
A maioria delas, 28, originárias dos Es-
tados Unidos, além de nove da Europa
e 13 latino-americanas. A presença das
instituições estrangeiras também está
representada por 125 instituições com
programas cooperativos e 816 acordos
entre instituições, que continua a ser o
processo mais freqüente usado para a
cooperação internacional na região.

Pelo estudo Financiamento da Edu-
cação Superior - Perspectiva Regional:
América Latina, feito por Carmen Gua-
dilla, é possível perceber que o setor
privado tem sido o principal responsável
pela expansão do ensino superior nos
países da América Latina. Em 1960,
das 164 instituições de ensino superior
existentes, apenas 31,1% eram privadas.
No período de 2000-2002, o número de
instituições de ensino superior havia
saltado para 7.514, sendo 65% delas pri-
vadas. Dessas instituições, 1.213 eram
universidades (69,2% privadas) e 6.301
instituições não-universitárias (64,3%
privadas). No total, as instituições não-
universitárias respondem por mais de
80% das escolas superiores existentes
na América Latina. Apesar disso, o nú-
mero de estudantes matriculados nesses
estabelecimentos está em torno de 30%
do total de matrículas, o que ocorre
porque, em geral, são escolas pequenas,
com menos de cinco mil alunos. Com

28 ENSINO SUPERIOR





CAPA MERCADO

relação à taxa de alunos matriculados,
no início dos anos 1960, apenas Brasil
e Colômbia possuíam mais de 40% dos
alunos matriculados no setor privado.

O estudo também mostra a conti-
nuidade do crescimento da fatia do
setor privado na educação superior na
maioria dos países latinos no período
de 1995 a 2000-2002, quando foi pos-
sível reunir dados comparativos da
maioria dos países. Caso do Chile, por
exemplo, que passou de 53,7% do total
de estudantes na rede particular em
1995 para 77,6% no início da década
seguinte (veja mapa na página 29}.

Apesar do alto crescimento do acesso
ao ensino superior (a taxa bruta de par-
ticipação subiu de 4%, em 1965, para
30% em 2005, de acordo com o estudo
Educação Superior na América Latina:
Elementos para um Enfoque Comparati-
vo, de José Joaquín Brunner, apresentado
na Conferência Regional de Educação
Superior 2008 - Cartagena/Colômbia),
a América Latina ainda apresenta baixas
taxas de matrícula quando comparada a
países desenvolvidos. Carmen Guadilla
explica que, ainda que a taxa de matrí-
cula no ensino superior brasileiro esteja
em torno da média mundial, está muito
abaixo da taxa de países como os da
Europa (cerca de 60%) e da América do
Norte (cerca de 80%, contando com os
comunity colleges).

O estudo feito por Brunner aponta
como principais causas que motivaram
a expansão do ensino superior nos
países da América Latina a expansão
da educação secundária, o aumento
do número de instituições públicas e
privadas de educação superior, a maior
demanda de trabalhadores com mais
conhecimento por parte do Estado e
de empresas privadas, a necessidade (e
o direito) de educação superior como
componente cultural e a expectativa das
famílias aliada ao status.

Um dos desafios do continente conti-
nua a ser melhorar a qualidade e o acesso
ao ensino superior. "Nos encontramos
em condições de risco geral", é uma das
conclusões do estudo feito por Brunner.
E o caminho para sair desta situação está
mais próximo do setor público ou do

privado? Para Carmen Guadilla, é difícil
predizer. "Na Venezuela, provavelmente,
a expansão será maior no setor público
do que no privado porque o país tem
um governo redistribucionista e também
pode contar com a renda do petróleo.
Mas para os demais países não é tão
fácil criar novas universidades públicas.
Portanto, presume-se que a matrícula
pública pode aumentar com maiores fi-
nanciamentos para as universidades que
já existem e com estratégias inovadoras
de acesso e de expansão. Mas a aposta
é de que o setor privado, nacional e in-
ternacional, seguirá expandindo-se1', diz
Carmen Guadilla.

Brunner afirma que países grandes,
como Brasil, México e Colômbia, são os

que mais têm espaço para a expansão de
cursos de educação superior, especial-
mente em áreas mais deficientes, como
a das ciências básicas, em particular
Matemática e Química. Talvez, até por
isso, os analistas educacionais brasilei-
ros apontem como principais países de
interesse dos grupos educacionais brasi-
leiros que estudam a ida para o exterior
os mercados do Chile e do México, onde
os sistemas de ensino são mais abertos,
com menor restrição de políticas gover-
namentais e maior similaridade com o
sistema brasileiro.

Carmen Guadilla lembra que a
América Latina não se afasta muito das
tendências internacionais relativas à
proporção de matrículas por área de co-
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nhecimento. Ela cita um estudo recente
feito pelo Centro Interuniversitário de
Desenvolvimento (Cinda) que compara
as matrículas por áreas de conhecimen-
to de alguns países latino-americanos
com outros países de fora da região. "A
diferença está na área de Educação, em
que a América Latina tem o dobro da
média dos países de fora da região. Mas
a taxa é compensada com Humanida-
des e Artes, em que a América Latina
tem só a metade da média. As demais
médias são parecidas.1"

Não se pode dizer que o ensino supe-
rior na América Latina seja homogêneo.
Há grandes disparidades entre os países.
Com relação à produção de conhecimen-
to, quatro países concentram 85% da pro-
dução da região, são eles: Brasil, México,
Argentina e Chile, segundo informações
do estudo feito por Brunner.

O mesmo estudo levanta as carac-
terísticas básicas da educação superior
na América Latina: proliferação ins-
titucional (há aproximadamente três
mil universidades e mais de cinco mil
instituições de ensino superior não-
universitárias); diferenças em múltiplas
dimensões, como controle (propriedade,
gestão e governo), missão, propósito e
trajetória, tamanho, áreas, programas,
nível de setetivídade, composição do
corpo acadêmico e estudantil, com-
promisso com a investigação, volume
e fonte de financiamento, prestígio
institucional, distintos tipos de relação
com autoridade pública; debilidade no
quesito educação continuada ao longo
da vida e em modalidades de ensino a
distância, baseadas na web e em e-lear-
nig; reduzida matrícula em instituições
de ensino superior não-universítárias
para alto número destas; e, como resul-
tado, sistemas altamente heterogêneos
- não há uma tipologia de instituições
de ensino superior.

nquanto isso, outro mercado
em que os brasileiros estu-

i dam entrar, a África, possui
universidades com déficit em

qualidade e em número de vagas. Só para
se ter uma idéia, Angola tem 13 milhões
de habitantes e 30 mil alunos na univer-

sidade. Moçambique tem 20 milhões de
habitantes e 28 mil universitários. Com
independências recentes e marcados
por uma série de guerras, os países
africanos de língua portuguesa ainda
possuem grande espaço para a expansão
do ensino superior. E, devido aos baixos
incentivos do governo para universida-
des públicas, é o setor privado quem
tem feito aumentar o número de vagas
no ensino superior desses países.

"Todos os países africanos de lín-
gua portuguesa têm espaço para que
sejam expandidas as ofertas de cursos
universitários. Existe uma demanda
reprimida acentuada. Cursos de Me-
dicina, Odontologia, Enfermagem,
Farmácia e Fisioterapia e os das Ciên-
cias Exatas, como Engenharia Civil,
são absolutamente imprescindíveis em
todos esses países", diz Paulo Alonso,
reitor do Grupo Anglo-Americano de
Educação Superior e vice-reitor do
Centro Universitário da Cidade do Rio
de Janeiro, autor dos livros A Educação
em Angola e a Cooperação Internacio-
nal Universitária e O Ensino Superior
e a Cooperação Brasil-Angola.

Alonso afirma que, tal como acon-
teceu no Brasil, em que 82% das
matrículas da rede superior estão na
iniciativa privada, caberá a esses grupos
a responsabilidade pelo crescimento da
educação superior em Angola, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e
S. Tome e Príncipe. "O que se pretende
que seja buscado é a qualidade dessas
instituições que precisam ser criadas e
instaladas", explica.

Um caminho apontado por Alonso
como sendo uma boa forma de me-
lhorar os dados do ensino superior na
África seria os governos de Cabo Ver-
de (seis universidades), Guiné-Bissau
(três), Moçambique (cinco) e S. Tome
e Príncipe (uma) estabelecerem cada
vez mais parcerias com universidades
estrangeiras para oferecer cursos de
graduação e de pós-graduação de for-
ma interinstitucional e com a ajuda de
computadores, internet e de tutores. "O
ensino a distância também seria uma
saída para suprir a demanda por estudos
universitários", diz.

índia: boom
de alunos
em potencial

Na índia, entre os jovens com idade

entre 18 e 24 anos, apenas 7% entram

na universidade, segundo dados da

Comissão Nacional do Conhecimento,

que aconselha o gabinete do primeiro-

ministro em assuntos relacionados à

educação superior. O país tem mais

de um bilhão de habitantes, sendo que

mais da metade (55%) tem menos de

20 anos. Há uma forte demanda por

educação superior, mas o setor público

oferece poucos incentivos, as boas ini-

ciativas têm partido do setor privado.

O país é um dos que mais crescem

economicamente no mundo. Apesar

disso, a escassez de oportunidades de

formação é citada como um obstáculo

a esse potencial de desenvolvimento.

A Comissão Nacional do Conhe-

cimento aponta que 160 mil indianos

estudam no exterior por falta de chan-

ces na índia. Junto com os chineses, os

indianos formam o maior contingente

de alunos estrangeiros nos Estados

Unidos. De olho nesse mercado, o Ins-

tituto Superior de Ciências do Trabalho

e da Empresa {ISCTE}, de Portugal,

assinou um acordo com duas universi-

dades da índia. O presidente do órgão,

Luís Reto, diz que um dos objetivos da

cooperação é "trazer alunos indianos

para Portugal, porque são muito bons

e porque não têm universidades sufi-

cientes no país".

Pela legislação do país, o gover-

no é responsável pela educação da

população até por volta dos 14 anos.

Depois disso, os estudos devem ser

feitos com a participação privada.
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