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'ma das alternativas defen-
dida por especialistas para
a ampliação do acesso ao
ensino superior no Brasil é

a expansão da participação da educação
tecnológica na graduação. E a moda-
lide tem respondido à expectativa. As
matrículas em cursos superiores de
tecnologia correspondem atualmente
a 6,6% do total de alunos no ensino
superior, mas o índice deve crescer
nos próximos anos, impulsionado
pelos investimentos na rede federal
e pela demanda ainda percebida na
rede particular.

Segundo dados do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), 347 mil alunos
estão matriculados em cursos superiores
de tecnologia, sendo 81% em institui-
ções particulares- A modalidade tem
crescido nos últimos anos no ritmo de
30% ao ano, sendo que de 2006 para
2007 as matrículas cresceram 24,8%.

O número de ingressos também
mantém ritmo acelerado de cresci-
mento, ficando em 20% de aumento
no comparativo 2006-2007. E a oferta
acompanha o aumento da demanda,
com crescimento de 21,8% no núme-
ro de cursos, atualmente 3.702 em
todo o país.

"Um dos destaques desse Censo é
o crescimento dos tecnológicos, prin-
cipalmente se comparado à desacele-
ração do bacharelado. Mantido esse
ritmo de crescimento, o Brasil deve
chegar rapidamente à participação de
20% dos alunos do ensino superior na
educação tecnológica, até pela pró-
pria característica da modalidade de

responder mais rápido às demandas
do mercado de trabalho", prevê Maria
Inês Pestanha, diretora de estatísticas
educacionais do Tnep.

Outros dados apontam também para
a mudança no perfil dos alunos de
tecnologia. Historicamente compostos
por alunos mais velhos, por atraírem
pessoas em busca de ascendência
profissional, esses cursos começam
a ser atrativos para os mais jovens,
que percebem a ligação direta com o
mercado de trabalho.

Segundo levantamento do Sindicato
das Entidades Mantenedoras de Esta-
belecimentos de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (Semesp) com base
nos dados do Inep, a taxa de ingressan-
tes até 24 anos nos cursos de tecnologia
é de 47,9%. As instituições públicas já
têm a maioria de seus alunos com essa
característica, sendo 69,2% dos estu-
dantes de tecnologia. Nas particulares
esse índice é de 45,3%.

Um mito com relação à educação
tecnológica também cai ao se analisar
os dados. Segundo o Semesp, a taxa
de evasão no sistema de educação
tecnológica é de 23,5%, ou seja, acima
do índice de 22% registrado em todo
o ensino superior, segundo dados do
Censo de 2007.

Por ser uma graduação mais curta
que o bacharelado e formar pessoas
diretamente para o mercado de trabalho,
tinha-se a percepção de que os índices
de desistência entre os cursos de tecno-
logia eram menores. No detalhamento
do dado de evasão, o índice de perda
de alunos é de 18,5% nas instituições
públicas e 24.6% nas particulares.
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