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ACESSO E EQUIDADE NO ENSINO SUPERIOR: UMA ABORDAGEM A PARTIR DA 
DIVERSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO RIO GRANDE DO SUL. 
Alexandre Ben Rodrigues, Clarissa Eckert Baeta Neves (orient.) (UFRGS). 

A questão sociológica que orientou esta pesquisa foi se a globalização e a transição para uma sociedade do 
conhecimento estão criando mais demandas e exigências para a educação superior. Tendo por referência os dados 
gerais sobre o Brasil, foi realizada uma análise do desempenho do sistema de educação superior do Rio Grande do 
Sul, especialmente com relação a duas questões: até que ponto o processo de expansão tem assegurado a 
democratização do acesso? a diversificação da oferta de oportunidades em diferentes IES ou diferentes cursos, tem 
possibilitado a democratização do acesso? Trabalhou-se com análise de dados estatísticos (fontes de dados 
secundários), como o censo da educação superior - Inep/MEC; Edudata; SIDRA/IBGE e Unesco. Os resultados 
encontrados demonstram que o Brasil apresenta um desempenho extremamente precário no seu sistema educacional. 
O ensino superior mostra uma evolução compatível com esta realidade, quando atende apenas 9, 8% da população 
entre 18 e 24 anos. No Rio Grande do Sul, alguns aspectos relativos à expansão e à diferenciação da oferta chamam 
atenção: o crescente aumento da taxa de matrícula, 28, 7% nas IES públicas e 116, 5% nas IES privadas, entre 1996 e 
2004, sendo a maior parte no período noturno; o número de IES que nos últimos dez anos aumentou em 93% e o 
número de cursos, que nas instituições públicas registrou um aumento de 105% e nas instituições privadas de 159%; 
mesmo assim, registra-se uma alta evasão e ociosidade de vagas, sobretudo nas IES particulares. Apesar do 
crescimento da matrículas e da oferta de cursos, apenas 5, 9% dos jovens entre 18 e 24 anos no Rio Grande do Sul 
tem acesso ao ensino superior. O dados revelam o grande desafio a ser enfrentado pelo Estado na ampliação do 
acesso e garantia de maior equidade na educação superior, em um contexto de globalização e difusão social do 
conhecimento. (PIBIC). 
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