
Brasil tem cerca de 6 milhões 
de estudantes no ensino su-
perior na rede pública e pri-

vada, segundo o Censo da Educação 
Superior 2009, do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), do Ministério 
da Educação (MEC). Durante o IV 
Congresso da Educação Superior 
Particular, realizado no mês de maio, 
em Salvador (BA) (veja matéria sobre o 
evento na página 20), foi divulgada a me-

ta de se chegar a 10 milhões de alu-
nos universitários até 2020. Pelo Plano 
Nacional de Educação (PNE), o núme-
ro é ainda maior. A meta 13 do PNE 
estabelece elevar a taxa bruta de ma-
trículas para 50%, o que significa ter 
quase 12 milhões de estudantes nes-
sa etapa. De 2008 para 2009, o aumen-
to de matrículas no ensino superior foi 
de apenas 2,5%. Se considerássemos 
esse mesmo índice, o Brasil iria demo-
rar 21 anos para chegar à meta de 10 

milhões. Entretanto, a proposta é al-
cançar esse resultado em apenas no-
ve anos. 

O secretário da Educação Superior 
do MEC, Luiz Cláudio Costa, acredita 
que o objetivo é possível de ser atingido 
e aposta no "efeito multiplicador" do 
primeiro diploma na família, ou seja, 
na influência do primeiro membro que 
se forma em estimular outras pessoas 
a seguirem o exemplo. Em entrevista 
especial para a Profissão Mestre, durante 



o IV Congresso de Educação Superior 

Particular, Costa analisa as dificulda-

des do País e defende que os investi-

mentos em educação devem ser feitos 

em todas as etapas de ensino, negan-

do que haja a tua lmente mais gastos no 

nível superior. 

Profissão Mestre: Atualmente, há cer-
ca de 6 milhões de estudantes no en-
sino superior e a meta é alcançar pe-
lo menos 10 milhões até 2020, porém 
o crescimento de matrículas de 2008 
para 2009 foi de 2,5%. Como é possí-
vel mudar esse cenário para que essa 
meta seja atingida? 
Luiz Cláudio Costa: Há várias coisas. 

Primeiro, se observarmos a década, fi-

zemos um grande avanço. E segundo: 

nós estamos vivendo hoje uma situação 

na qual a sociedade brasileira, a famí-

lia brasileira, das mais diferentes clas-

ses, percebeu a importância do ensino 

superior. É um outro momento. Porque 

esse momento que nós estamos ten-

do agora é de despertamento, da valo-

rização. Quando o governo anterior e o 

atual valorizaram a educação superior, 

deram formas de acesso efetivas e isso fez 

com que as pessoas chegassem ao ensino 

superior. Mas agora vamos ter outro efei-

to, que é o daquela família, daquela co-

munidade, que teve seu primeiro mem-

bro que se formou no ensino superior. 

Isso, com certeza, vai fazer com que ca-

da vez mais jovens e famílias busquem 

o ensino superior. Da mesma forma, es-

tamos vivendo agora a grande expansão 

do acesso. Estamos saindo do funil pa-

ra a banda larga de acesso. Nós tivemos 

a expansão das redes federais, temos a 

Universidade Aberta do Brasil no ensi-

no a distância, os institutos tecnológi-

cos, o FIES [Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior], o Prouni 

[Programa Universidade para Todos]; 

então, veja que temos hoje muito mais 

acessos do que t ínhamos no passado. 

Tenho convicção que vamos alcançar es-

sa marca. Precisamos alcançar, precisa-

mos caminhar rápido para isso, para que 

sejamos um país mais justo, para que 

possamos resolver todos os nossos pro-

blemas sociais, econômicos, ambientais. 

É impossível fazer isso sem a força do en-

sino superior. 

ensino superior brasileiro, seja públi-

co ou privado. Tem que se verificar as 

causas. Em u m a sociedade de pleno 

emprego, por exemplo, o jovem muitas 

vezes consegue o emprego e com isso 

ele sacrifica seus estudos. Essa é uma 

decisão tomada levando em conside-

ração as variáveis que ele tem. Às ve-

zes ele toma u m a decisão no curto pra-

zo, sacrificando aquela diplomação no 

longo prazo. Temos u m a série de coisas 

que precisam ser verificadas, mas exi-

gem um esforço do governo e das ins-

tituições para que evitemos isso. Se é 

por falta de condições de permanência 

- porque muitas vezes o jovem conse-

gue o acesso, mas não consegue a per-

manência - temos de entrar com me-

canismos de bolsa permanência, de 

assistência estudanti l , porque a eva-

são não é causada por um único fator, 

são múltiplos fatores, então temos que 

verificar. Muitas vezes o jovem desiste 

porque está com dificuldade em uma 

disciplina, então precisamos ter tam-

bém a tutoria, o auxílio. Precisamos 

fazer u m a série de ações para reduzir 

a evasão. Nas instituições públicas, o 

programa Reuni [Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais] colocou 

como meta, como um compromisso, 

u m a taxa de titulação de 90%. Então 

é preciso que a gente coloque metas, 

busque resultados e aja nessas possí-

veis variáveis que inf luenciam essa 

evasão ou mesmo essa titulação tardia. 

Profissão Mestre: €xiste o proble-
ma também da qualidade no ensino 
brasileiro. Um índice do Todos pela 

Educação que mostra que dos alunos 
do 3a ano do ensino médio apenas 
11% atingem o conhecimento mínimo 
em Matemática. São alunos com uma 
formação bastante deficitária e que 
vão chegar ao ensino superior sem 
estarem prontos. O que pode ser fei-
to para combater essa situação? 
Costa: Pode e tem sido feito. Precisamos 

saber primeiro que temos essa 

deficiência e que tem que ser corrigi-

da. Nós temos que t rabalhar no en-

sino médio. Mas quando recebemos 

os estudantes temos que ter a tuto-

ria, temos que ter trabalhos que pos-



sam fortalecer as deficiências desses 

estudantes para que eles possam en-

tão alcançar o nível que gostaríamos 

que eles alcançassem. Isso tem sido 

feito e nós temos exemplos de sucesso. 

Curiosamente, os estudantes que têm 

algum tipo de assistência, nas institui-

ções públicas ou privadas, possuem al-

to rendimento. Os estudantes que têm 

assistência apresentam um rendimen-

to na média ou superior aos que não 

têm. São coisas que precisam ser con-

tornadas, sabendo da nossa realidade. 

São as dificuldades do Brasil. Temos 

essas dificuldades e por isso está ha-

vendo um investimento acentuado no 

ensino médio, que é onde precisamos 

trabalhar com muita força também 

por causa desse reflexo. Acho que tínha-

mos que quebrar o discurso "aonde in-

vestir mais". Se fizermos isso em qual-

quer país avançado, as pessoas vão dizer 

"como assim?". Tem que investir na edu-

cação. Não podemos prejudicar uma fai-

xa da educação em prol de outra. 

Profissão Mestre: € que os especio-
listas dizem que o investimento no 
ensino superior é muito maior do que 
na educação básico. 
Costa: É um equívoco. Nós estamos 

com 0,7% do PIB [Produto Interno 

Bruto] no ensino superior e isso está se 

mantendo constante. No aumento que 

nós tivemos de investimento com rela-

ção ao PIB, o grande acréscimo foi na 

educação básica. 

Profissão Mestre: Então isso não é ver-
dade? 
Costa: Não é verdadeiro. O 0,7% do PIB é 

o que vem sendo investido no ensino su-

perior. E nós tivemos grandes incentivos 

e investimentos. Mas nós precisamos 

investir no ensino superior. E por que 

precisamos? Porque vai formar nossos 

professores, senão não vamos ter profes-

sores, pesquisas pedagógicas para serem 

aplicadas, publicações. Então nós preci-

samos fazer isso tudo. E acho que esse 

governo conseguiu quebrar esse discur-

so equivocado de que tem que se inves-

tir mais em um setor. Temos que investir 

na educação, entendê-la como sistema e 

fazer com que ela funcione bem. 

Profissão Mestre: A parceria entre 

a rede pública e privada no ensino 
superior é o caminho para aumentar 
o acesso? 
Costa: Além de ser o caminho do 

Brasil, não existe outro. É um fato o 

entendimento de que a educação é um 

bem social que precisa estar disponi-

bilizado para todos aqueles que o bus-

cam, com pressupostos de qualidade e 

t ambém de justiça social. Nós não po-

demos ter a part ir daí n e n h u m tipo 

de ação contraditória, de preconceito. 

Temos compromisso com ensino su-

perior de qualidade. Não existe nem 

existirá modelo único, ou seja, nós não 

vamos conseguir jamais e nem pode-

remos ter essa pretensão que um seg-

mento tivesse 100% dos estudantes, 

não é bom. Precisamos ter cada um 

com sua vocação, ensino público e pri-

vado. Mas essas diferenças não podem 

ser diferenças que inviabilizem a gran-

de parceria necessária para o fu turo do 

País, estratégica para o País. Então to-

dos aqueles que são compromissados 

com a educação superior de qualidade, 

que entendem a educação de fato como 

um bem social, que precisa ser usado 

para t ransformar nosso povo no seu 

sentido econômico, social, ambiental 

e urbano, têm que estar juntos. E vejo 

um grande compromisso do setor pri-

vado nesse sentido e vejo t ambém um 

grande compromisso do setor público. 

Então vamos trabalhar juntos. 

Profissão Mestre: O Brasil vive hoje 
uma crise de falta de mão de obra 
qualificada. Precisam ser tomadas 
medidas urgentes para resolver esse 
problema antes que o País tenha que 
importar mão de obra? 
Costa: Sempre que vejo isso, o famo-

so apagão de mão de obra, fico pen-

sando o que seria esse apagão de mão 

de obra se nós não tivéssemos dado 

os saltos que demos nos úl t imos dez 

anos, como no que se refere às matr í-

culas do ensino a distância. O que se-

ria isso se a gente não tivesse dobrado 

as nossas vagas nas federais, nas ins-

tituições de ens ino privado? Fizemos 

um grande avanço nesses úl t imos 

dez anos. Então nós es tar íamos em 

um caos verdadeiramente se não ti-

véssemos feito isso. Dobramos as va-

gas nos nossos inst i tutos tecnológi-

cos, en f im, demos um grande salto. 

Não atende a inda o que precisamos, 

mas pelo menos amenizou um pou-

co. Agora nós precisamos t rabalhar 

muito. Por isso foi lançado o Pronatec 

[Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico], pela impor tância de 

termos a formação, de a tuar no ensi-

no médio e fazer um programa que é 

comple tamente envolvido com o mo-

mento do nosso País. É um programa 

que já sai agora e terá seus f rutos em 

breve. Ações desse tipo têm que ser 

feitas. 

Profissão Mestre: Existe um pouco de 
resistência nas universidades públi-
cas em ofertar educação a distância. 
As instituições públicas vão ampliar 
esses programas? 
Costa: Todo projeto que se faz tem 

que ter a t r ans fo rmação cul tura l , de 

conceito. O convencimento é impor-

tante , o diálogo social. Hoje es tamos 

cada vez mais convencidos de que a 

educação a dis tância é s implesmen-

te u m a metodologia, não há nada di-

ferencial . Nós temos a educação su-

perior presencial e a d is tância . Então 

a educação a dis tância não signifi-

ca que es tamos de ixando de lado a 

qual idade, que es tamos faci l i tando o 

acesso à formação, nada disso. A edu-

cação a dis tância é u m a metodologia 

a l t amen te qual i f icada, que pe rmi te 

que conceitos sólidos e o aprendizado 

se jam feitos. E isso está sendo venci-

do porque as próprias inst i tuições de 

ens ino superior - as públicas que ti-

n h a m um certo preconceito - hoje já 

veem no seu seio profissionais or iun-

dos de educação a dis tância . Elas 

próprias já estão f o r m a n d o pessoal 

por educação a d is tância e estão ven-

do que a qual idade pode e é preserva-

da nessa modal idade . Então acho que 

essa é u m a matér ia já v e n c i d a . • 

Text Box
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