
INGRESSANTES

Assim como no caso das
matrículas, o número de no-
vos alunos no ensino supe-
rior brasileiro tem mantido

crescimento abaixo do registrado nos
últimos anos. Em 2007, 1,8 milhão de
novos estudantes ingressaram no siste-
ma, sendo 1,4 milhão em instituições
particulares e 336 mil nas públicas. O
total de ingressos cresceu 3,1% com
relação a 2006, sendo que as novas
matrículas nas instituições de ensino
superior privadas cresceram 3,9% e
nas públicas praticamente nada, 0,1%.
No final da década de 90 e começo dos
anos 2000, a taxa de novos ingressantes
crescia a uma média de 20%.

Dos novos alunos de 2007, 1,3 mi-
lhão ingressaram por vestibular, 132 mil
por outros processos seletivos, como
o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), que passará a ser utilizado
como forma de ingresso única por al-
gumas instituições públicas, e 327 mil
entraram no levantamento por meio de
mudança de curso dentro da própria
instituição ou transferência, a chamada
"outras formas de ingresso", que abran-
ge também outros casos.

Entre as regiões brasileiras, a Sudeste
foi a que conseguiu atrair mais novos
alunos, com crescimento de 4,8% no
número de ingressantes entre 2006 e
2007, passando de 903 mil para 947 mil
novos alunos. A segunda região em cres-
cimento foi o Nordeste, com aumento de
3,4%. O Sul foi a única região do país
a diminuir o número de ingressos, com
índice de -0,3%.

Desde o ano 2000, a taxa de ingres-
santes de até 24 anos no ensino superior
brasileiro tem se mantido na relação
de 70%. Em 2007, os jovens na faixa
etária ideal representavam 74% dos

novos alunos que entraram no sistema.
O dado é uma das formas de leitura
para representar quantos alunos que
retornaram aos estudos ainda estão
sendo atendidos pelas instituições de
ensino, ou seja, a demanda reprimida.
E tem relação direta com os índices
de evasão no ensino superior, que são
mais baixos entre as instituições com
maior número de jovens estudantes
(veja matéria na página 37).

A dificuldade do ensino superior bra-
sileiro de agregar novos alunos é uma
das grandes preocupações do segmento
atualmente. Os motivos são variados,
desde o esgotamento da demanda repri-
mida até a falta de recursos financeiros
para arcar com a graduação, seja em
uma instituição particular ou pública.

Para Maria Inês Pestana, diretora de
estatísticas educacionais do Instituto
de Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), o fator mais preocupante,
entretanto, é a desarticulação da escola
do ensino médio com o mundo. "A edu-
cação básica ainda é um grande gargalo.
As condições do ensino superior estão
dadas e é possível crescer, principal-
mente por meio dos cursos superiores
de tecnologia e da educação a distância.
Mas a razão de ser do ensino médio está
em debate", reflete.

Maria Inês cita a pesquisa Motivos da
Evasão Escolar, do economista Marcelo
Neri, da Fundação Getulio Vargas, que
mostra que os jovens do ensino médio
estão desmotivados com os estudos e
não veem perspectivas de retorno de
longo prazo com a educação. A taxa de
evasão no ensino médio é de 17,79%,
índice registrado em 2006, segundo o
estudo. Além disso, milhões de alunos
que concluem o ensino médio não in-
gressam no ensino superior. •
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