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gam a até 70% para classes baixas, vagas são 
garantidas para essa parcela da população 
mesmo que sua nota esteja abaixo da média.

Mas ao mesmo tempo que o sistema in
diano é comparado ao da China e Estados 
Unidos, a taxa de matrículas do país deixa 
a desejar, correspondendo somente a 13,8% 
da população. Por isso, o governo estabele
ceu a meta de elevar o número de matricu
lados nas instituições de educação superior 
para 30% até 2020.

Nesse ponto também há um trabalho es
pecífico para levar mais mulheres a essa eta
pa de graduação, grupo historicamente ex
cluído. Atualmente há instituições voltadas 
apenas para elas. Do total de matriculados 
em 2007, mais de 40% eram mulheres, sen
do o estado de Kerala o mais representativo, 
com 66%, e o menor, Bihar, com 24,51%.

Prioridade tecnológica
Atualmente a maioria das instituições 

de ensino na índia é financiada pelo Es
tado ou cobra taxas muito baixas para es
tudar. Esse modelo de expansão se deve 
principalmente às políticas educacionais 
de Jawaharlal Nehru, o primeiro a assu
mir o cargo de primeiro-ministro, em 1947, 
depois da independência do país. Nehru 
acreditava que a ausência de uma produ
ção própria de tecnologia e de estudos 
científicos, especialmente em ciências 
aplicadas, foram fatores que permitiram a 
colonização da índia pelos ingleses. Des
sa maneira, o governo começou a fazer 
grandes investimentos nessas áreas, com o

objetivo de concorrer de igual para igual 
com o primeiro mundo.

O plano priorizou o ensino superior, 
em detrimento dos níveis primário e se
cundário. O primeiro-ministro acreditava 
que era preciso criar picos na educação e 
formar uma elite que pudesse desafiar os 
países ricos. Nehru criou então os Institu
tos Indianos de Tecnologia (IIT), trouxe os 
melhores professores de fora para dar aulas 
e fomentou a abertura de um mercado de 
empregos, principalmente no setor público, 
a fim de garantir postos de trabalho aos alu
nos. A criação dos IITs contou ainda com o 
apoio de países estrangeiros, como EUA e 
Rússia. Cada um dos institutos é voltado a 
diferentes temas como aviação, engenharia 
mecânica e química.

Para entrar nos IITs é preciso passar por 
uma prova de vestibular. A criação de tal sis
tema rompeu com práticas de favoritismo 
da sociedade indiana. Em tempos antigos, 
o acesso era feito principalmente à base de 
conexões e bons relacionamentos.

O prestígio de estudar numa universi
dade de primeira linha é tão grande que se 
torna uma das poucas maneiras de influen
ciar nas castas do país. Uma pessoa que per
tence às castas mais baixas, mas que estuda 
num IIT, passa a ser vista de outra forma, 
pois se torna parte da casta dos IITs. “Tudo 
isso criou incentivos e uma cultura que 
atraiu os melhores cérebros para estudar”, 
afirma Rakesh Vaidyanathan, sócio-diretor 
da The Jai Group, consultoria especializada 
em países emergentes e ex- aluno do IIT.
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Para o diretor, o antigo primeiro-minis- 
tro tinha princípios ocidentais, mas queria 
que o desenvolvimento viesse na veloci
dade do país. “Nehru criou a marca índia 
como o mundo conhece e deixou a moder
nidade chegar devagar. O país procurava 
poder e agora busca sua identidade”, expli
ca Vaidyanathan.

O Instituto 
de Estudos 
Avançados da 
Universidade 
Jawaharlal 
Nehru é 
especializado 
na área de 
humanidades 
com um forte 
trabalho 
criativo

Papel privado
Nesse contexto as instituições privadas 

desempenham um importante papel e en
contram um mercado promissor. Segundo 
dados de 2011 do Fundo Monetário Inter
nacional (FMI), 60 milhões de pessoas 
compõem a classe média indiana. Apesar 
de representar apenas 5% da população, o 
contingente é recente e significa uma opor
tunidade de consumo e gastos com estudos 
que poucas décadas atrás não seria possível.

O setor privado é o principal responsável 
pela expansão do ensino superior indiano 
desde os anos 80 (veja quadro na página 20), 
mas foi nos últimos anos que a “nova classe 
média” do país deu o salto mais significativo. 
Em 2009, instituições particulares já conta
vam com 5,6 milhões de alunos no ensino 
superior. A entrada desses atores contri
buiu para que o índice de alunos matricula
dos passasse de 10% em 2000 para os 13,8% 
atuais. Conforme dados do governo indiano, 
a parcela de matrículas do setor privado pas
sou de 32,9% em 2001 para 51,5% em 2006.

No entanto, se por um lado a entrada 
das universidades privadas no mercado 
educacional ajudou a aumentar o número

de matrículas no país, houve também um 
aumento nas denúncias de corrupção na 
área, além da proliferação de instituições 
de baixa qualidade. Essas consequências 
levaram o governo indiano a introduzir em 
2010 uma série de medidas para regular as 
instituições de ensino.

Um exemplo é a Lei de Acreditação Na
cional para o Ensino Superior, promulgada 
em 2012, que tornou obrigatório o reconhe
cimento oficial de todas as instituições do 
país e constituiu um órgão responsável pelo 
registro, monitoramento e fiscalização de 
agências de acreditação. *
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Em busca das humanas
A internacionalização das instituições se 

destaca como um diferencial para atingir a 
qualidade. Uma pesquisa feita pela consul
toria Ernst & Young aponta que a estratégia 
do setor privado foi trazida das instituições 
públicas: investir em professores estrangei
ros para atrair não apenas a população in
diana, mas também os estudantes de países 
vizinhos. Apesar de a maior parte da oferta 
serem os cursos tradicionais do país, como 
administração de empresas, direito e enge
nharia, tanto pela demanda dos estudantes 
como do próprio mercado, as instituições 
privadas se esforçam para aumentar o inte
resse em cursos ainda incipientes no país, 
caso de design e pedagogia, por exemplo.

Ao concentrar os esforços nas ciências 
aplicadas e na tecnologia, a índia deixou 
para trás as ciências sociais e outras disci
plinas da área de humanas, como literatura 
e história. Isso explica por que grande par
te dos escritos do país é feita por autores 
estrangeiros. Muito da imagem do país foi 
construído por acadêmicos estrangeiros e 
se baseia na tradição dos gurus. Poucos re
gistros foram feitos sobre reis e imperado
res que conquistaram reinos e construíram 
grandes prédios e palácios.

Para contornar essa deficiência, o gover
no indiano estabeleceu em 1969 a Jawahar- 
lal Nehru University (JNU). Com foco ex
clusivo em ciências sociais, a universidade 
tem uma grande política de inclusão. Seus 
mais de 40 centros para exames de seleção 
ao redor do país procuram atender as mais 
de 20 línguas oficiais existentes na índia e 
as outras centenas menores.

A instituição também faz parte do plano 
do governo para enfrentar um dos grandes 
desafios do ensino superior do país: manter 
bons pesquisadores indianos na índia. Para 
tanto, a JNU pretende criar linhas de publi
cações com reputação internacional. “Nos 
últimos anos perdemos centenas de cien
tistas”, afirma Aditya Mukherjee, diretor 
do Instituto de Estudos Avançados (IEA) 
da universidade. “Quando as elites mandam 
seus filhos estudarem fora é um sinal de 
alerta, pois ninguém mais cuida da qualida
de do ensino dentro do país”, conclui. ■
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 15, n. 173, p. 18-22, fev. 2013.




