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Considerada ambiciosa por alguns, mas uma questão de justiça social por todos, meta de 
incluir cinco milhões de alunos no ensino superior até 2013 só poderá ser alcançada se 
diferentes setores da sociedade se unirem em torno do tema.  

A ampliação do acesso ao ensino superior é o grande desafio do setor para os próximos anos. 
Nesse ponto, governo e setor privado concordam. Atualmente, cerca de cinco milhões de 
brasileiros estão matriculados na graduação. A meta do Plano Nacional de Educação (PNE) é 
incluir 30% dos jovens entre 18 e 24 anos na graduação até 2010. Mas, provavelmente, esse 
número, se alcançado, será pelo crescimento da faixa etária acima dos 25 anos. Agora, o setor 
de ensino superior privado estipulou uma meta ainda mais audaciosa: incluir cinco milhões de 
novos alunos no ensino superior nos próximos cinco anos. Para concretizar o plano, não será 
suficiente um movimento unilateral. Será preciso um acordo entre diversos setores. Na opinião 
de especialistas ouvidos pela revista Ensino Superior, algumas medidas se fazem necessárias 
para se pensar em conseguir alcançar essa meta: a criação de alternativas de financiamento e 
a qualificação da educação básica são algumas das propostas de ações. 

A meta de incluir cinco milhões de novos alunos assumida pelo setor particular foi traçada 
durante o Congresso de Educação Superior - Desafios de Crescer com Qualidade e Quantidade, 
realizado em novembro último, na capital pernambucana. Dirigentes e associados do Fórum 
das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular assinaram a Carta de Recife, 
documento com uma série de compromissos e expectativas para os próximos anos em relação 
à educação superior. 

Na Carta, o setor se compromete com a concepção da educação como um bem social, direito 
do cidadão e patrimônio estratégico indispensável ao desenvolvimento do país. O documento 
apela para a integração entre o ensino superior particular e o ensino básico (seja este 
desenvolvido pelo governo ou por entidades particulares) na busca de um novo marco da 
educação brasileira; se compromete com a promoção do aperfeiçoamento dos cursos de 
formação de professores nas instituições públicas e privadas visando a contribuir, de forma 
decisiva, para a melhoria da qualidade da educação básica, e assume a responsabilidade ainda 
com o respeito ao pluralismo, à heterogeneidade de instituições de ensino e à coexistência 
entre instituições públicas e privadas.  

Foi em meio a esse espírito que o setor definiu a necessidade do "desenvolvimento de um 
amplo trabalho conjunto com o governo e a sociedade para ampliar o acesso das classes C, D 
e E da população ao ensino superior em um montante de cinco milhões de novos alunos nos 
próximos cinco anos", conforme escrito na Carta. 

Para Maurício Escobar, diretor-executivo da Unimonte, a meta é ousada, mas possível, 
justamente por representar uma tentativa de aproximação entre diversos setores brasileiros. 
"A meta é bastante audaciosa, mas factível a partir do momento em que emergiu da 
convergência entre todas as instituições de ensino superior, que deixaram de lado suas 
diferenças de alinhamento e abriram mão de seus ideais e visões particulares em prol de um 
objetivo maior que é valorizar a educação como uma prioridade nacional. Faltava essa reunião 
real, esse espaço em que todos pudessem se manifestar e que se encerrasse unindo todas as 
entidades em volta de um foco comum", reflete. 



 
Antonio Freitas, do CNE: voucher-aluno facilitaria escolha na universidade 

 

Assinada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes); Associação 
Brasileira das Mantenedoras das Faculdades Isoladas e Integradas (Abrafi); Associação 
Nacional das Universidades Particulares (Anup); Associação Nacional dos Centros 
Universitários (Anaceu) e pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de 
Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp), a Carta de Recife possui 16 propostas que 
devem nortear a pauta de trabalho de todo o setor a partir de agora. 

"A Carta nasceu de um momento histórico em que vive a educação superior brasileira e propõe 
um desafio que já devia ter sido incorporado anteriormente. Com mais cinco milhões de 
estudantes no ensino superior ainda vamos chegar a apenas 30% de brasileiros entre 18 e 24 
anos cursando uma graduação, um percentual que já foi superado pela Argentina, o Chile e até 
a Colômbia", argumenta Rodrigo Capelato, diretor- executivo do Semesp.  

Ele lembra que a meta dos 30% de jovens na graduação até 2010 está no Plano Nacional de 
Educação. "O que vai acontecer agora é que estamos propondo que essa meta seja atingida 
em 2012 ou 2013. Mas, para isso acontecer, é preciso que o Ministério da Educação entenda 
que todas as instituições e seus órgãos representativos são seus parceiros e não inimigos", 
defende. 

O professor Antonio Freitas, diretor-executivo da FGV e membro do Conselho Nacional de 
Educação, concorda. "É uma questão de justiça social possibilitar que esses cinco milhões de 
novos alunos ingressem em alguma universidade, faculdade ou centro universitário nos 
próximos anos. O nosso atual governo fala tanto em acesso social das classes mais pobres, 
que já passou da hora de o nosso Legislativo e Executivo reconhecerem que a riqueza de uma 
nação é o seu intelecto e que é preciso desburocratizar e investir mais na educação básica e 
superior neste país", defende.  

Recentemente, o Brasil assinou o Acordo de Cartagena, que prevê entre outras recomendações 
uma concentração de esforços por parte dos governos em áreas prioritárias para o bem-estar 
dos povos, como a educação, a saúde e a justiça, que devem ser disponibilizadas para todos.  

O diretor jurídico do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular, José 
Roberto Covac, defende que esse é o momento ideal para uma maior proximidade entre o 
setor particular e o setor público. "Vários países deram a volta por cima e superaram suas 
metas investindo em educação. É um investimento baixo que traz um excelente retorno em 
termos de crescimento e qualificação de uma nação. O Poder Público precisa entender que as 
instituições de ensino superior e suas entidades representativas podem ser suas parceiras 
nesse processo de inclusão social, respeitando-se as diversidades de cada uma", defende.  

O presidente da Associação Brasileira das Mantenedoras das Faculdades Isoladas e Integradas 
(Abrafi), Janguiê Diniz, acredita que o compromisso de Recife vem fortalecer o trabalho dos 
diversos setores em prol da educação brasileira como um todo.  "A educação é um bem social 
e de direito do cidadão e a Carta de Recife fortalece essa premissa.  



A maior importância desse documento é criar um canal de comunicação permanente com o 
governo federal para que possamos trabalhar juntos e ainda com mais qualidade", defende.  

Janguiê, que também é presidente do Centro Universitário Maurício de Nassau, lembra uma 
outra questão importante: a profissionalização da gestão educacional. Na opinião dele,  é 
necessário que as instituições pensem a escola como uma empresa.  

Além disso, Janguiê aponta que a ociosidade das vagas no sistema privado de ensino 
demonstra que o problema não está na capacidade de recebimento de mais alunos na rede. Na 
verdade, a questão é mesmo a de criar condições para que outras camadas da população 
consigam ter acesso à graduação. "O ensino superior privado no Brasil já representa quase 
80% do total de matrículas e ainda sobram vagas em muitas universidades", reflete. 

Justamente reduzir a taxa de ociosidade das salas de aula é para o professor Antonio Freitas 
um dos grandes desafios para os próximos anos. Ele defende que superar essa questão 
depende de iniciativas que partam do setor público. "Para isso, o governo precisa pensar 
grande, agir rápido e deixar de ter uma precária função regulatória. Quando se precisa de 
recursos para socorrer este ou aquele segmento da nossa economia, o dinheiro aparece. Por 
que para investir na educação isso não ocorre? Os recursos existem, basta haver vontade 
política", defende Freitas. 

O membro do Conselho Nacional de Educação chama ainda a atenção para a cultura do 
processo seletivo brasileiro. Em sua opinião, a profusão de vestibulares realizados 
semestralmente no país acarreta um alto custo para as instituições de ensino e não leva em 
consideração a realidade do aluno, que muitas vezes tem dificuldade em continuar o curso por 
não conseguir arcar com despesas que incluem o transporte para a instituição, por exemplo. 
Como alternativa a esse problema, Freitas sugere uma saída que já é utilizada em outros 
países, como o caso do Chile, por exemplo. 

"Ao invés de investir no sistema de cotas obrigatórias, que acabam destruindo centros de 
pesquisa e estudo que são referências globais, é preciso criar o voucher-aluno ou um bolsa-
educação para o ensino superior igual ao auxílio-saúde, por exemplo, que permita ao aluno 
escolher uma universidade mais perto da sua casa ou do seu local de trabalho e que esteja 
mais de acordo com o nível de preparação que ele teve no ensino básico, com uma parte 
financiada pelo governo federal", defende.   

Odesafio da ampliação do acesso ao ensino superior, que passa ainda pela questão da 
legislação que rege o setor, também mobiliza a classe política. A tentativa de esforço conjunto 
entre os diversos setores da sociedade brasileira acarretou recentemente, inclusive, a 
formação da Frente Parlamentar de Apoio ao Ensino Superior Particular, que reúne  171 
deputados e 36 senadores que acompanham a pauta de interesse do setor no Congresso 
Nacional. 

Na questão da ampliação do acesso ao ensino superior, como defendido pela Carta de Recife, 
parlamentares entendem que a educação não pode ser vista como um processo isolado, ou 
seja, é preciso pensar também em outras etapas do processo educacional para que a 
graduação seja possível a uma camada mais ampla da população.  

O senador Sérgio Zambiasi (PTB-RS) avalia que antes de estabelecer metas para abrir mais 
oportunidades no ensino superior é preciso investir maciçamente na educação fundamental. 
Zambiasi argumenta que o investimento na educação superior é importante, mas não deve se 
sobrepor aos recursos disponíveis para o ensino fundamental. Na opinião dele, o Brasil ainda 
possui uma formação básica muito aquém do necessário, tanto em relação à qualidade quanto 
ao acesso. "Meu pensamento é ao contrário.  



Eu acho que a gente tem de investir mais da educação básica. Não adianta começar uma casa 
pelo telhado. Precisamos primeiro construir o alicerce", argumenta. 

Segundo o parlamentar, é preciso investir mais na formação de bons professores e nas 
atividades esportivas nas escolas. Na avaliação de Zambiasi, essa é a fórmula para ter uma 
base sólida de ensino no país. 

O presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, João Matos 
(PMDB-SC), acredita que algumas iniciativas são fundamentais para que se cumpra o 
compromisso da inclusão de novos alunos na graduação.  

Ele também começa a lista pelos investimentos nas primeiras etapas do ensino, atrelados à 
expansão das vagas no ensino médio. "É preciso qualificar a educação básica e o ensino médio 
para garantir o acesso aos cursos superiores", defende.  

Para o deputado, também é preciso criar um padrão diferente de financiamento para atender 
as classes C, D e E, público-alvo do compromisso firmado pelas entidades. Hoje, na opinião 
dele, o Programa Universidade para Todos (ProUni) não atende "os menos favorecidos". 

João Matos defende ainda que não basta apenas ampliar o financiamento para o acesso à 
universidade; é preciso também garantir a permanência desses alunos com menos recursos 
para se manter estudando. O presidente da Comissão de Educação vê ainda como fundamental 
para atingir a ampliação do número de alunos na graduação uma oferta  maior de cursos de 
longa e curta duração que tenham relação direta com as demandas do mercado de trabalho. 

Entretanto, Matos salienta que o ensino superior também deve ser capaz de fazer a diferença 
na vida desses alunos que chegam e saem da graduação.  

"O desafio da verdadeira inclusão sob o ponto de vista educacional é o desenvolvimento do 
processo pedagógico e a metodologia de ensino, capazes de fazer com que mesmo os 
ingressantes no ensino superior que tragam deficiências da educação básica saiam como 
profissionais formados, tão bons quanto aqueles que se formam egressos dos melhores 
colégios." 

Essa capacidade do ensino superior de transformar a vida dos jovens é justamente o motivo 
para a mobilização em torno do desafio de permitir que mais pessoas tenham a oportunidade 
de cursar uma graduação. 

Ações necessárias  

As principais medidas apontadas por especialistas para alcançar a meta de cinco milhões de 
novos alunos na graduação até 2013: 

- Ampliar o financiamento estudantil; 

- Reforçar a qualidade do ensino médio público; 

- Desburocratizar o Programa de Financiamento Estudantil (Fies) 

- Alterar a Lei 9.870, que trata sobre inadimplência;  

- Permitir que o FGTS possa ser utilizado para quitar mensalidades atrasadas; 

- Aplicar mais os recursos do FAT em capacitação profissional e menos em seguro-
desemprego; 



- Gerar um histórico positivo de crédito para maior facilidade de financiamento dos cursos 
junto aos bancos; 

- Criar um projeto nos mesmos moldes da Lei Rouanet, que concede incentivos fiscais para 
quem investe em cultura, na área da educação superior; 

- Aproximar mais o mercado de trabalho das instituições educacionais; 

- Ter vontade política para alterar o quadro de baixa qualificação profissional e criar 
mecanismos para uma real inclusão social; Reduzir a taxa de ociosidade das salas de aula; 

- Aceitar e até incentivar a diversidade em um país marcado por uma cultura que muda de um 
estado para o outro; 

- Incentivar programas inovadores que possuam novos enfoques ou temas; 

- Investir na formação e qualificação do corpo docente; 

- Qualificar a educação básica e o ensino médio para melhorar o fluxo de alunos e garantir a 
conclusão dos cursos do ensino superior; 

- Expandir o ensino médio para atingir toda a faixa etária própria. Hoje, 82% da população 
entre 15 e 19 anos está na educação básica; 

- Ampliar a bolsa permanência para garantir a conclusão dos cursos; 

- Diversificar a oferta de cursos superiores de longa e curta duração, articulados com uma 
política de desenvolvimento econômico e social e geração de emprego, atendendo às 
necessidades de mercado.  

 

Ministério prevê mais de um milhão de matrículas  

O Ministério da Educação promete chegar a 2012 com 1.082.239 matrículas na rede de ensino 
superior federal. Em 2007, o número de matrículas era de 653 mil, segundo dados do 
Ministério.  

A aposta para passar de 133.941 vagas em 2007 para 227.260 em 2012 é o Programa de 
Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), pelo qual as 
53 universidades públicas federais se comprometeram em ampliar os cursos diurnos e 
noturnos, as vagas, o número de licenciaturas e a relação professor/aluno.  

A expectativa do programa é ampliar a oferta de 2.350 cursos em 2007 para 3.601 em 2012. 
Toda a rede pública de ensino congrega, segundo dados do último Censo da Educação 
Superior, 1.209.304 matrículas, contra 4.676.646 na rede privada. 

Outra frente de ataque do governo para a expansão do atendimento é o ensino a distância. A 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), que oferece ensino a distância por meio de 71 
instituições de ensino superior públicas federais, estaduais e centros de educação tecnológica 
(Cefets), pretende alcançar 600 mil alunos em 2012.  

Atualmente, 500 pólos da rede federal operam o sistema, que atende a 40 mil alunos. 
Segundo o ministério, mais dez instituições manifestaram interesse em ingressar no sistema. 

 



A política de expansão de vagas do governo federal conta ainda com parceria com o setor 
privado, por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni), que abriu mais de 600 mil 
vagas em instituições de ensino superior particulares, entre 2005 e 2008.  

Quanto à meta do Plano Nacional de Educação (PNE) de atingir 30% dos jovens de 18 a 24 
anos até 2010, o ministro Fernando Haddad acredita que ela poderá ser alcançada. "Vamos 
cumprir a meta de alcançar a taxa de 30% de matrícula bruta na educação superior entre 18 e 
24 anos", disse em evento no final do ano passado. E também ampliou suas metas. "Num 
próximo PNE, poderemos fixar a meta de atender 50% da juventude", previu. 
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