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O sistema educacional brasileiro — que deveria conduzir pelo menos uma expressiva parcela dos 
jovens à universidade —, ainda parece refletir os muitos problemas que afligem todos os países 
menos competitivos, nos quais um diploma de ensino superior é um ideal quase inatingível.  
 
Essa é a única conclusão possível ao se analisar os números do Censo da Educação Superior 
2003, divulgado pelo Ministério da Educação, que situam o Brasil ainda mais longe do 
cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, aprovado em 2000, que prevê que 30% 
dos brasileiros dos 18 aos 24 anos estariam na Universidade em 2010.  
 
Os números mostram que a educação tradicional, que começa no Ensino Básico e acaba na 
universidade, já não está mais nas cogitações de muitos estudantes, pois só chega ao Ensino 
Superior quem pode pagar.  
 
Ou seja: embora as exigências do vestibular não sejam tão rigorosas, especialmente em algumas 
faculdades privadas, só as elites, não atingidas pelas dificuldades econômicas das duas últimas 
décadas — como reconhece o ministro da Educação, Tarso Genro — podem matricular seus filhos 
na universidade.  
 
Apenas 3,9 milhões de brasileiros, ou 9% da população, mesmo percentual do ano passado, estão 
matriculados hoje nas 1.859 instituições de Ensino Superior (mas havia dois milhões de vagas 
para 1,8 milhão de alunos que terminaram o Ensino Médio em 2002).  
 
Sem nenhum negativismo, a conclusão é dolorosa, segundo o Instituto Nacional de Educação e 
Pesquisas Educacionais, órgão do MEC que elaborou o Censo: sem mais investimentos e expansão 
do setor privado, o País continuará com pequeno contingente de universitários.  
 
Isso nos coloca atrás da Argentina, Chile e Bolívia, só para mencionar alguns, e sepulta a idéia 
corrente que nos define como “o país dos bacharéis”, pois as maiores taxas de ociosidade no 
Ensino Superior nem se registram em disciplinas que o brasileiro costumava fazer por 
diletantismo, como Direito, Filosofia e Pedagogia.  
 
Ano passado, o total de vagas não ocupadas nas universidades foi de impressionantes 42,2%, 
contra 37,4% em 2002, quase cinco pontos percentuais a mais. Realista, o governo atribui esse 
fato à “lógica mercantil do ensino superior”. 
 
Infelizmente, isso ocorre quando milhões de jovens pobres, e ainda não totalmente desiludidos, 
tentam entrar numa faculdade por um sistema de bolsa, mesmo parcial, com negociação, ou por 
políticas que lhes garantam mais espaço.  
 
Os reflexos desse cenário sobre o emprego não poderiam ser piores, mesmo considerado que o 
programa Universidade para Todos, lançado agora para começar no próximo ano, dê bolsas a 
estudantes pobres que fizerem vestibular em instituições particulares.  
 
Recente estudo da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade do Município de São 
Paulo revelou que, na década de 90, o crescimento da economia não foi suficiente para empregar 
os milhões de jovens saídos das universidades.  
 
De acordo com o secretário municipal e economista Marcio Pochmann, que a partir da Pesquisa 
Nacional por Amostragem por Domicílio – Pnad, investigou o que se passou com aqueles 
estudantes, um em cada quatro formados entre 1992 e 2002 não estava empregado na época da 
pesquisa. 



Lamente-se ainda mais que o quadro traçado por Pochmann e pelo Censo do Ensino Superior 
2003, segundo o qual diploma e universidade não garantem emprego, já não é uma novidade. 
O que o Brasil precisa, de modo desesperado e urgente, é de uma reforma drástica, com 
investimentos maciços, no seu sistema educacional.  
 
Talvez haja quem se lembre que, lá por 1967, uma missão educacional americana visitou o Brasil 
para preparar um estudo sobre a educação, descobrindo, ao final, que naquele ano, só 2% dos 
jovens em idade colegial chegavam ao Ensino Superior. Tínhamos, então, 80 milhões de 
habitantes e nossos 22 mil estudantes diplomados todo ano graduavam-se mais em Direito que 
em qualquer outra profissão, apesar de já termos mais advogados do que precisaríamos — mas 
isso é outra história que fica para outra vez. 
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