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Opinião

Expansão do ensino superior deveria atender as
necessidades do país. Por Luiz Roberto L. Curi

O espelho que foge

A existência de
programas curriculares
adequados talvez ajudem
a impulsionar a taxa de
inovação na indústria

O
novo Censo da Educa-

ção Superior indica
nova expansão do se-
tor. Alcançamos

6.739.689 matrículas em 2011,
contra 6.379.299 em 2010 e
5.808.017 em 2009. É natural.
Por mais desconfiada que a so-
ciedade fique com o crescimen-
to de cursos superiores, o fato é
que precisamos ainda crescer
muito para sairmos do patamar
de 15% de matrículas entre a po-
pulação entre 18 e 24 anos e al-
cançarmos as metas do Plano
Nacional de Educação (33%) ou
mesmo o Paraguai (24%).

A questão, no entanto, não é a
necessidade da expansão, mas sim
a expansão para que tipo de neces-
sidade. Os interesses das institui-
ções em matrículas; dos indiví-
duos em diplomas e da sociedade
em empregos poderiam estar mais
bem articulados. Essa convergên-
cia, no entanto, não é espontânea.
Depende de política pública.

A avaliação da educação supe-
rior, promovida pelo poder pú-
blico, é um dos principais instru-
mentos da expansão da educação
superior. A utilização dos seus re-
sultados se dá por um ordena-
mento legal que considera, espe-
cialmente, os padrões de qualida-
de mínimos suficientes. Até aí tu-
do certo. O problema é que, para
além do atendimento mínimo de
qualidade, a expansão deveria
corresponder às necessidades do
país e não reduzi-la às perspecti-
vas iniciais das instituições de
educação superior.

Ao instruir o controle social
acerca do pior e do melhor, a ava-
liação poderia realçar as diferen-
ças entre projetos, programas,
cursos, produção de pesquisa e
atividades de extensão, demons-
trando e esclarecendo as diferen-
ças entre as instituições aos seto-
res econômicos que irão empre-
gar pessoas e conhecimento. Po-
deria, assim, contribuir para que
a expansão resultasse na associa-
ção do perfil de universidades,
centros universitários, faculda-
des com as expectativas de outras
políticas públicas, como as de
ciência, tecnologia e inovação,
desenvolvimento produtivo, saú-
de, infraestrutura, serviços, etc.
Dessa forma o crescimento da

educação superior seria admiti-
do não só pelas matrículas que
proporciona, mas por incentivar
a demanda por áreas e setores ca-
pazes de transformá-las em de-
senvolvimento social e cresci-
mento econômico.

O currículo dos cursos é cen-
tral no processo de expansão.
Nesse caso o que importa é, no-
vamente, que a avaliação saiba
diferenciá-los a partir de conteú-
dos associados ao desenvolvi-
mento das áreas de conheci-
mento e aos novos desafios pro-
fissionais, evitando a compara-
ção por standards, utilizados co-
mo padrões mínimos de quali-
dade. Os currículos devem aten-
der e estimular as interações en-
tre conhecimento com as de-
mandas sociais, a economia e o
mercado e não peças burocráti-
cas repetidas por décadas.

Para as iniciativas nacionais de
inovação essa é uma questão cru-
cial. A capacidade de um país
inovar depende fortemente da
qualidade da formação, da inten-
sidade de conhecimento e das
habilidades solicitadas pelos se-
tores com potencial inovador.
Com a rápida obsolescência das
tecnologias existentes, a forma-
ção de nível superior deve privi-
legiar conteúdos essenciais, ha-
bilitando os egressos a aplicar ra-
pidamente conhecimentos e téc-
nicas. Afinal de contas, aos con-
teúdos curriculares estarão asso-
ciados docentes e pesquisadores,
dos quais será cobrado, pela pró-
pria instituição, qualidade da ex-
periência científica e prática.

Assim, com mais indução e ex-
ploração das diferenças, as con-
sequências do processo de ex-
pansão, como a enorme concen-
tração de matrículas em poucos
cursos por região, seriam, talvez,
superadas. Em 2011 os cursos de
administração e direito recebe-
ram quase 30% do total das ma-
trículas do país, ou 2.007.439 es-

tudantes, contra 144.887 na en-
genharia eletrônica, 68.945 na
mecânica e 144.887 na civil. Em
relação aos egressos, os cursos de
engenharia ficam, no Brasil, com
5%. A mais baixa dos Bric e três
vezes menor que a média dos
países da OCDE.

A evasão de alunos poderia
também ser contida. Em média,
cerca de 900 mil alunos deixam
por ano as instituições de educa-
ção superior. Desses, quase 90%
são provenientes do setor priva-
do. Por essa óptica a expansão da
educação superior gera uma la-
cuna de mais de R$ 9 bilhões/ano.
Nas engenharias ela já alcançou
60% das matrículas no setor pri-
vado e 40% no setor público.

A existência de programas cur-
riculares adequados, por sua vez,
talvez ajudem a impulsionar a ta-
xa de inovação na indústria bra-
sileira, que segue abaixo dos 2% e
estimule a presença de doutores
e especialistas em empresas. Por
coincidência, 2% também é a taxa
de doutores em setores de P&D
empregados em empresas no
país. Taxa 40 vezes menor que a
dos Estados Unidos.

Iniciativa recente do Ministé-
rio da Educação para reordenar o
aparato regulatório da política
pública em educação superior é
uma boa notícia. Especialmente
pela sua declarada preocupação
em estimular agendas de interes-
ses setoriais e sociais por área de
conhecimento, curso e região. É
uma excepcional novidade.

A sinalização de que a educa-
ção superior é essencial à indu-
ção de desenvolvimento e bem
estar do país é uma forma clara
de incentivo ao amplo controle
social de seus resultados, o que é
imprescindível para que se ga-
ranta crescente qualidade de
profissionais e de pesquisa.

Dessa forma o processo de ava-
liação e regulação da educação
superior no Brasil poderá se tor-
nar um inestimável apoio ao pro-
cesso de inovação. Medir matrí-
culas, por si só, é como medir um
passado que se inicia, periodica-
mente, sem sentido futuro.

Luiz Roberto Liza Curi é sociólogo,
doutor em economia e conselheiro do
Conselho Nacional de Educação.
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Com nervosismo, mercados
buscam um novo equilíbrio

U
m tempo razoável pode se passar
até que os mercados globais
encontrem um ponto de
equilíbrio, depois do anúncio do
fim da era dos trilionários pacotes

de alívio monetário nos EUA. Sobre os
mercados emergentes recai grande parte do
ajuste, pois a grande liquidez disseminada
por três versões de afrouxamento
quantitativo teve seu principal destino nos
países mais dinâmicos durante a grande crise
de 2008 e que, até pelo menos o ano passado,
puxavam a recuperação global.

As correções estão sendo violentas,
especialmente nas bolsas e moedas
emergentes, enquanto que os juros americanos
estão sob pressão de alta. O rendimento dos
títulos do Tesouro americano de 10 anos bateu
em 2,44% ontem, ante 1,99% um mês atrás. Mas
o fim do mundo não está próximo, apesar de os
mercados ontem darem novamente esta
impressão. Se o cronograma do Fed estiver
certo, o BC americano para de bombear
recursos ao mercado. A liquidez continuará
excessiva até que entre em cena a política
monetária restritiva, prevista para 2015.

A mudança de rumos segue o roteiro inverso
ao da expansão dos QEs. Os relaxamentos
quantitativos praticamente cacifaram as
apostas nos títulos de maior risco. Com
rendimentos negativos nos títulos de grande
segurança, como os do Tesouro americano, e
custo de financiamento de posições
absurdamente baixo para os padrões
históricos, boa parte dos ativos foi inflada por
uma demanda anormal. Agora, os preços
procuram novo nível.

Juros baixíssimos levaram grande parte do
dinheiro para as ações ao redor do mundo. As
bolsas dos países desenvolvidos
apresentaram máximas históricas nos
últimos meses e começam a desinflar.
Quando o anúncio do terceiro QE foi feito,
em junho de 2012, as bolsas globais subiram
14,5%. Com a perspectiva de melhora da
economia americana, ainda que não no
ritmo considerado otimista do Fed, o Índice
Dow Jones possivelmente não chegará, ao fim
do tumulto, a “devolver ” essa valorização.

As bolsas emergentes, beneficiadas pelo
excesso de liquidez, sofrerão mais. As ações
brasileiras já vinham decepcionando os
investidores estrangeiros, após dois anos de

baixo crescimento econômico terem indicado
a eles que ganhos rápidos ou expressivos
estavam fora de questão por algum tempo.
Com o aviso do Fed, o capital externo resolveu
abandonar posições. Em junho, R$ 5,5 bilhões
já saíram da bolsa brasileira.

O erro de mix da política econômica
brasileira deixou o país mais frágil justamente
perto das turbulências que se avizinhavam. Não
haverá crise cambial séria e a posição externa
do país ainda é sólida. Porém os astros foram se
juntando em uma conjunção ruim. O déficit
externo chegou aos 3%, o saldo comercial se
enfraqueceu muito e os capitais de curto prazo
passaram a ter alguma importância para fechar
as contas. Os fluxos se inverteram, pelo menos
os de portfólio, enquanto se fecharam as
janelas para captações externas.

A pressão sobre o real é considerável e nada
haveria de muito preocupante nisso se a
inflação não ameaçasse escapar do teto do
sistema de metas. Os efeitos da desvalorização
do real tem amortecedores, entre eles a queda
dos preços das commodities. A situação,
porém, se inverteu. Até 2011, pelo menos, o
boom das commodities promoveu forte
valorização do real e o efeito sobre os preços
dos alimentos, em alguns picos, foi altista em
parte porque o fortalecimento adicional do
real foi impedido, pois provocaria estragos
ainda maiores à indústria. Agora o dólar
disparou e as commodities estão paradas, ou
com quedas modestas.

Diferentemente do contágio da crise de 2008,
que atuou simultaneamente sobre os canais
financeiro e produtivo, as turbulências atuais
têm como norte a melhoria das condições
econômicas globais, não sua deterioração. Após
o sufoco de alguns dias infernais, é possível que
o câmbio arrefeça, embora as cotações
possivelmente se situem bem acima dos R$ 2 do
início de maio. As forças de mercado buscam
novo equilíbrio. Já há caçadores de
oportunidades de olho em pechinchas
emergentes. Os juros estão subindo nos EUA e a
alta pode, se não for temporária ou muito forte,
trazer nova dificuldade para a recuperação
americana. A escalada dos rendimentos dos
títulos do Tesouro não deve ultrapassar ou
estacionar acima dos 3%, indicando um retorno
próprio ao de uma economia em tranquilo
crescimento — nesse nível, poderá
prematuramente abortar a recuperação.
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