
O Censo do Ensino Superior 
 
Elaborado com base em dados de 2007, o Censo da Educação Superior, que foi divulgado na 
semana passada, apresenta duas importantes informações. Uma, positiva, é que o número de 
cursos e de estudantes na área de ciências exatas, justamente onde há escassez de mão-de-
obra qualificada no País, subiu 12,3%, em relação a 2006. A outra, negativa, é que o número 
de universitários formados em cursos voltados para disciplinas específicas do magistério, como 
letras, geografia, biologia, química e filosofia, continua caindo. 
 
Segundo o Censo, esses foram os únicos cursos que registraram queda. Eles tinham 860 mil 
alunos matriculados em 2007, ante 892 mil estudantes em 2006 - uma redução de 3,6%. A 
situação é preocupante, uma vez que, por causa dos baixos salários e da pouca valorização 
social do magistério, faltam professores de ensino básico, especialmente na rede pública.  
 
Levantamentos do próprio Ministério da Educação (MEC) indicam que há cerca de 300 mil 
pessoas lecionando no País sem terem licenciatura e outros 300 mil docentes atuando em 
áreas diferentes das quais se formaram. São, por exemplo, bacharéis em matemática que 
lecionam física, historiadores que dão aula de geografia e formados em letras que ensinam 
filosofia e sociologia. Nestas duas últimas disciplinas, que passaram a ser obrigatórias no 
ensino médio, a situação é tão grave que, segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), faltariam docentes licenciados mesmo se todos os 
universitários formados na área, nos últimos cinco anos, tivessem optado pela carreira de 
professor.  
 
As autoridades educacionais reconhecem a gravidade do problema e anunciaram algumas 
medidas para enfrentá-lo. Uma é a concessão de bolsas de iniciação à docência para os alunos 
que fizerem graduação nas áreas obrigatórias do ensino básico. Outras medidas são a 
expansão dos cursos oferecidos pelas universidades federais, acordos com governos estaduais 
para capacitação de 360 mil professores do ensino médio em universidades públicas e a 
criação de 28 institutos de educação tecnológica, que terão de reservar 20% do orçamento 
para a formação de docentes em áreas específicas do magistério.  
 
No âmbito das ciências exatas, a boa notícia do Censo é o aumento dos cursos de engenharia 
de produção e de construção civil, duas áreas estratégicas para o crescimento da economia. 
Por falta de profissionais nessas áreas, as empresas há muito tempo vêm contratando 
engenheiros aposentados e oferecendo bônus e outros benefícios para evitar que os 
engenheiros mais jovens aceitem convites de empresas concorrentes. Nesses dois cursos, o 
número de alunos subiu de 371.502 para 417.448, entre 2006 e 2007. 
 
Em 2007, o País tinha 4.880.381 universitários. Considerando todos os cursos de ensino 
superior, houve um aumento de 2,7%, com relação a 2006. Até as áreas que são consideradas 
saturadas, onde a oferta é muito maior do que a procura, como é o caso de direito, cresceram. 
Em 2007, havia 614 mil alunos matriculados nos cursos jurídicos - número equivalente ao de 
profissionais registrados nas seccionais da OAB. Ainda segundo o Censo, os cursos de 
administração têm o maior número de alunos, seguidos pelos cursos de direito. O 
levantamento também constatou que o número de alunos de comunicação hoje é quase 70% 
maior que o de ciências da computação. 
 
Como era esperado, a participação do setor privado nas matrículas do ensino superior continua 
aumentando. Passou de 70,76%, em 2003, para 74,15%, em 2006, e 74,57%, em 2007. São 
3.639.413 alunos matriculados nas universidades particulares, ante 615.542 nas universidades 
federais, 482.814 nas universidades estaduais e 142.612 em instituições municipais. No 
entanto, por causa da dificuldade dos alunos para pagar as mensalidades, o índice de evasão 
nas universidades privadas é maior do que o das universidades públicas.  
 
O Censo é um preciso retrato estatístico da realidade do ensino superior. Com base nele as 
autoridades educacionais podem planejar políticas para melhorar a qualidade dos cursos. 
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