
A nova face global do

ENSINO SUPERIOR
Nunca tantas pessoas
cursaram o ensino superior
quanto nesta década - só
entre 2000 e 2007, o
aumento foi de mais de 50%.
Características complexas
marcam esse crescimento,
como a incapacidade dos
sistemas públicos de atender
à demanda, a expansão
das instituições privadas, a
predominância das mulheres
estudantes e a ainda pequena
presença de alunos de classes
sociais mais baixas

POR BURTON BOLLAG

N o mundo inteiro, mudanças profundas abalam
o ensino superior. O rápido aumento das
matrículas, na última década, tem levado os

sistemas de ensino superior a enormes tensões
financeiras. Ao mesmo tempo, os computadores
e a internet permitem transferências mundiais do
saber inimagináveis em outras épocas. Os estabe-
lecimentos desencadearam uma concorrência cada
vez mais acirrada, lutando para obter recursos que
escassearam e atrair os estudantes que, em número
cada vez maior, pretendem se matricular no exterior.
Um fato nunca constatado antes também chama a
atenção: as universidades, incluindo as particulares
(cujo número não para de aumentar), têm assinado
parcerias internacionais, proposto programas de
estudos e até mesmo aberto filiais no Exterior.

Essas tendências foram debatidas na Conferência
Mundial da Unesco sobre o Ensino Superior de
1998. Na última década, porém, elas se intensifica-
ram e acabaram criando oportunidades e desafios
para os participantes da Conferência Mundial sobre
o Ensino Superior de 2009, promovida na sede da
Unesco, em Paris, de 6 a 8 de julho.

As questões são freqüentemente complexas.
As soluções, passíveis de controvérsia. Quando
os sistemas públicos são incapazes de satisfazer à
crescente demanda de matrículas, como encontrar
os recursos para responder a esse número exce-
dente de estudantes, garantindo ou aprimorando
os padrões educacionais? O ensino superior deverá
ser considerado um bem comum, essencial para o
desenvolvimento econômico e financiado pelo orça-
mento do Estado? Ou um bem privado que contribui
para o aperfeiçoamento individual, cujos resultados
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estariam muito ligados ao
seu pagamento pelos alu-
nos? O acesso ao estudos
superiores dependeria da
posse de recursos financei-
ros e não de mérito?

A passagem para as
economias pós-industriais

gerou uma demanda maciça de ensino superior. Em
2007, havia 152,5 milhões de estudantes no ensino
superior - mais de 50% em relação a 2000.

No último meio século, os estudos pós-secundários
eram reservados a uma pequena elite, principalmen-
te masculina, na maior parte dos países. Atualmente,
porém, taxas de 40% a 50% de jovens estudantes são
consideradas vitais para o crescimento econômico.
No plano mundial, verificou-se o aumento de 19%,
em 2000, para 26%, em 2007, do número de jovens
que, em idade de ingressar na universidade, se
matricularam no ensino superior. As mulheres re-
presentam atualmente a maioria desses estudantes
e a predominância delas deve aumentar.

as receitas dos Estados não têm permanecido à
altura da despesa crescente dos sistemas públicos.
O resultado é a carência de recursos: classes e salas
de conferência superlotadas, acervos de biblioteca
desatualizados, financiamentos em queda para a
pesquisa e deterioração das infraestruturas.

Os estabelecimentos públicos, amplamente de-
pendentes de financiamento do Estado em outros
tempos, foram obrigados a compensar por conta
própria uma parcela cada vez mais importante de
suas despesas. Em vários países em que o ensi-
no era gratuito ou em grande parte subsidiado,
começou-se a cobrar matrícula e mensalidade - é
o caso da China, desde 1997. Embora tenha sido
durante muito tempo o posto avançado do ensino
superior gratuito, a Europa segue o mesmo proces-
so (no Reino Unido, a partir de 1998, e na Áustria,
desde 2001). Além disso, muitos países africanos
têm aumentado bastante as despesas com moradia,
alimentação e outros serviços a cargo dos alunos.

Cada vez mais, faculdades e universidades têm de-
senvolvido políticas na área do empreendedorismo,

A taxa média, porém, mascara as disparidades
regionais: 71% dos jovens em idade de ingressar
em universidades na América do Norte e na Eu-
ropa Ocidental são estudantes; 26% na região Ásia
Oriental-Pacífico; 23% nos países árabes; 11% na Ásia
Meridional e Ocidental; e apenas 6% na África, ape-
sar de um recente e rápido crescimento. Em outras
palavras, uma criança da África Subsaariana tem
menos chances de acabar o ensino primário do que
um europeu de ingressar na universidade.

A possibilidade de ingressar no ensino superior
é menor para alguns grupos do que para outros.
Pessoas com renda mais baixa ou que vivem em
regiões mais afastadas, minorias étnicas, imigrantes
e portadores de deficiência física estão menos repre-
sentados. Medidas para melhorar o quadro foram
introduzidas, como empréstimos e bolsas para os
alunos com renda mais baixa e cotas reservadas aos
membros das minorias ou das castas inferiores.

O ensino superior tem sido considerado, cada vez
mais, uma força motriz do desenvolvimento econô-
mico. Mas, com a expansão do número de alunos,

com pesquisas financiadas por empresas ou pelas
administrações de sociedades anônimas; além disso,
elas promovem formações, mediante pagamento,
para responder às necessidades das firmas locais.
Tais iniciativas, às vezes, suscitam preocupação: à
força de enfatizar a criação de recursos financeiros,
corre-se o risco de minar as atividades universitárias
tradicionais. Os programas e a pesquisa nas ciências
humanas, por exemplo, não têm aplicações comer-
ciais. Os grupos de teatro, jornais, rádios e canais
de tevê não comerciais promovidos nos campi não
produzem, em geral, receitas, mas transformam as
universidades em centros da vida intelectual.

Os financiamentos orçamentários clássicos para
a pesquisa, antes garantidos pelo poder público,
dão lugar, de forma crescente, a recursos obtidos
mediante competição. Essa evolução fortalece a
concorrência e cria discriminações entre os estabe-
lecimentos. Várias universidades prestarão atenção,
daqui em diante, à sua posição nas classificações
internacionais. O impacto é evidente, sobretudo nos
sistemas predominantemente públicos em que, até
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há pouco tempo, presumia-se que as universidades
eram mais ou menos equivalentes.

Alguns estabelecimentos e sistemas educativos
nacionais introduzem um maior número de pro-
gramas tecnológicos e profissionalizantes em seus
cursos. Trata-se de uma questão crucial nas econo-
mias em desenvolvimento, que têm necessidade de
diplomados nas disciplinas tecnológicas e também
de profissionais e quadros dotados de cultura geral,
além de espírito criativo e crítico. Além disso, é ne-
cessária a rápida realização de pesquisa focalizada
nas demandas locais de desenvolvimento.

Particularmente nos países industrializados, os
estabelecimentos cultivam uma intensa rivalidade
para atrair alunos estrangeiros, cada vez mais nume-
rosos. Em 2007, mais de 2,8 milhões de estudantes
decidiram estudar em outros países. O maior núme-
ro é oriundo da China (421.100), da índia (153.300)
e da Coréia do Sul (105.300). Como destino, eles
escolheram preferencialmente os EUA (595.900), o
Reino Unido (351.500) e a França (246.600).

A globalização também afeta o ensino terceirizado
de outras formas. A última década assistiu a uma ex-
pansão de programas e de instituições que operam
na escala internacional. Novos países têm surgido
como centros internacionais de ensino superior,
como Catar, Cingapura e Emirados Árabes Unidos.
Têm sido assinados, igualmente, acordos regionais

sobre a promoção da cooperação e de intercâmbio
em matéria de ensino superior: o "Processo de
Bolonha" (adotado em 1999 nessa cidade italiana)
harmoniza a grande diversidade de sistemas de
diplomas em mais de 40 países europeus. Esforços
similares estão em curso na América Latina, na Áfri-
ca, no Sudeste Asiático e na região Ásia-Pacífico.

Um grande desafio consiste em proceder à com-
paração de instituições e diplomas nos diversos paí-
ses. Os novos mecanismos nacionais de garantia da
qualidade dependem da opinião de estabelecimen-
tos homólogos e não de agências governamentais.
Eles estão, também, mais atentos aos resultados
- capacidades e conhecimentos adquiridos pelos
diplomados - do que às qualificações dos docentes
ou aos acervos das bibliotecas. Alguns experts já
trabalham sobre as maneiras de comparar os resul-
tados da avaliação entre diferentes países.

Outra evolução relevante: a rápida expansão do
ensino superior privado. Embora sempre tenham
ocupado um importante papel no Leste Asiático e
nos EUA, as instituições particulares representam
atualmente 30% das matrículas no planeta. As orga-
nizações privadas foram a chave do rápido cresci-
mento das matrículas em países como Brasil, Chile
e vários Estados africanos, nos quais a demanda
havia superado de longe o número de vagas dispo-
níveis nas instituições públicas.

Numerosos fornecedores privados, com fins
lucrativos, suscitam o problema da qualidade do
ensino e do surgimento de "distribuidores" de falsos
diplomas. A expansão da teleeducação destaca a ne-
cessidade de uma cooperação internacional cada vez
mais acentuada, pois a internet permite que esses
programas atravessem facilmente as fronteiras.

É evidente que as matrículas continuarão a cres-
cer rapidamente nessa faixa e que as populações
estudantis continuarão a diversificar-se, integrando
um maior número de pessoas que trabalham, es-
tudam em tempo parcial ou vêm do exterior. Essa
tendência é bem-vinda, embora apresente sérios
desafios, especialmente nos países em desenvol-
vimento. Por conta da necessidade de um número
cada vez maior de docentes, suas qualificações ten-
derão a permanecer precárias. Ao mesmo tempo, as
autoridades deverão satisfazer uma demanda cada
vez maior pela garantia a todos (e não apenas aos
mais ricos) de acesso ao ensino superior. •

Burton Bollag, jornalista norte-americano,
escreveu este artigo para o Correio da Unesco.
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