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Resumo: 

O objeto de estudo deste trabalho é a política de acesso e permanência na educação superior a 

partir da análise da evolução das vagas ofertadas, número de concluintes e grau de evasão 

escolar, especificamente, na região Sul do país, contemplando três Estados: Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. O Plano Nacional de Educação – Lei nº 10.172/2001 para o 

período de 2001 a 2010 visava prover até o final da década, 30% de jovens de 18 a 24 anos 

matriculados na educação Superior. Este recorte etário tem relação com o processo de 

escolarização definido no país para cursar este nível de ensino e, portanto, requer especial 

atenção por parte dos responsáveis pela formulação das políticas. O acesso pressupõe oferta de 

vagas, mas muitos daqueles que conseguem chegar a educação superior deixam o curso na 

metade do caminho por razões financeiras e/ou por não possuírem capital cultural, nas palavras 

de Bourdieu, para ter sucesso nos estudos, o que, por sua vez, também, tem implicações para 

formulação dos currículos que deverão contemplar as diferentes culturas. Diante dessas 

questões, surgiu o interesse em avaliar quais os avanços obtidos com a política de acesso 

existente no período de 2001-2010 e a sua relação com a democratização da educação superior. 

Optou-se por uma pesquisa documental para proceder com base em documentos do Instituto 

Nacional de Pesquisas – INEP/MEC, a análise dos dados publicados no período estudado, além 

de contemplar escritos de autores que vêm analisando esta problemática. Observa-se que 

embora tenham sido ampliadas as formas de acesso conforme consta na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB, não somente por meio do vestibular, mas de processos 

seletivos diferenciados, e que tenham sido ampliadas as vagas para a educação superior no país 

como um todo, mediante aumento de instituições e cursos privados, e possibilitando maior 
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acesso com a criação de bolsas para alunos que estudaram em escolas públicas, ou em escolas 

privadas na condição de bolsista integral, e que não possuem recursos financeiros para 

pagamento das mensalidades, também para professores de escola pública e pessoas com 

deficiência, além da possibilidade de entrar em um Programa de Financiamento Estudantil, 

mesmo assim as possibilidades de acesso foram insuficientes. Também não houve, neste 

período, um significativo aumento de vagas em instituições públicas de educação superior e a 

democratização do acesso somente é possível com a ampliação de financiamentos da União e 

dos Estados na oferta deste nível de ensino. Na compreensão que a democratização de acesso a 

educação superior vai além da obtenção de uma vaga, pois implica permanência e sucesso, os 

desafios a serem enfrentados requerem políticas que possibilitem ações eficazes e professores 

comprometidos com as exigências da educação superior na atualidade. 

Palavras-chave: 

Política Educacional; Educação Superior; Democratização do Acesso. 

 

Introdução 

As políticas de acesso e permanência na educação superior são objeto de interesse cada vez 

maior, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, onde as desigualdades sociais e 

econômicas constituem um marco histórico profundamente arraigado na cultura das sociedades. 

No Brasil, há quase duas décadas vem se desenvolvendo um processo de lenta e gradual 

inclusão de novos atores ao mundo acadêmico, sem que a elitização do ensino superior pareça 

abalada. Mesmo com a entrada em vigor do Plano Nacional de Educação, em 2001, e com a 

instituição de políticas públicas para a melhoria do acesso ao ensino superior, o quadro que se 

mantém ainda é o que assegura o ingresso aos que detém maiores condições sociais e 

financeiras, em detrimento das camadas mais pobres, que ainda constituem a maioria do 

contingente humano brasileiro.  

Neste trabalho, tomando como base os indicadores do Censo da Educação Superior 2010, em 

especial os efeitos sobre as matrículas nos estados da região Sul, em comparação com os outros 

estados; e a influência do capital cultural e social na capacidade dos indivíduos concorrerem às 

vagas nas IES´s, olhando para diversas políticas públicas e optou-se estudar o programa  

ProUni, que viabiliza o acesso ao ensino superior, e a capacidade deste programa refletir ou não 

uma ação democratizadora das oportunidades de ingresso à educação de nível superior no 

Brasil.   
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O estudo é do tipo exploratório e descritivo, e toma como procedimento técnico a pesquisa 

documental, que tem no Censo da Educação Superior, realizada pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas - INEP/MEC – os dados a serem analisados. 

 

Democratização da educação superior 

Democracia, no entender de Bobbio (2007), é um conceito associado a uma das várias formas 

de governo nas quais o poder não se encontra retido nas mãos de um só ou de poucos, mas da 

maioria dos indivíduos de uma nação. Congrega o convívio pacífico de distintos grupos e 

ideologias políticas, de maneira permeada por regras que viabilizem soluções pacíficas para os 

conflitos que porventura surjam entre tais grupos. Para aquele autor, não se trata, simplesmente, 

de um governo ser liberal, mas de promover a soberania popular nas decisões sobre os destinos 

da nação. 

No Brasil há duas formas de democracia: a democracia direta, em que os cidadãos são 

chamados a decidir questões importantes por meio de referendos e plebiscitos, como ocorria em 

Atenas na Antiguidade Clássica; e a democracia representativa ou indireta, na qual as decisões 

são tomadas pelos representantes escolhidos pelo povo, e não pelos cidadãos diretamente 

(NOGUEIRA, 2001). 

Reale (1998), traz que o uso do adjetivo democrático se associa ao que tem origem e finalidade 

em consonância com o direito manifestado livre e originariamente pelo próprio povo.  

Dessa forma, pode-se inferir que qualquer ação, política, evento ou iniciativa que receba o 

adjetivo de democrática - ou democrático - deve ocorrer em nome do povo do país, em seu 

benefício, e representando a sua vontade.   

Democratizar significa pôr ao alcance do povo, popularizar (FERREIRA, 1986). Com esta 

definição, o filólogo simplifica o entendimento do que é tornar democrático.  

Para Machado e Cavalcanti (2004), quando se pensa em transpor o adjetivo democratização para 

o campo da educação, constata-se o sentido da universalização, isto é, tornar público, gratuito e 

obrigatoriamente acessível para todos. Dessa forma, para aquelas autoras, a democratização do 

acesso está relacionada à ampla oportunidade que todos têm para ingressar na educação de nível 

superior, desde que, naturalmente, atendam aos critérios pertinentes a esse ingresso. 

Lima (2010) postula que a democratização da educação é parte da construção de um projeto 

democrático, quando se leva em conta que democratizar significa ampliar o grau de participação 

nas tomadas de decisões, por parte daqueles que fazem parte da escola. 
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Educação Superior – Questões Internacionais e mercadológicas 

De acordo com Oliveira (2011), a educação superior teve início no Brasil com a chegada da 

Corte Portuguesa, em 1808, mediante a criação de cursos profissionais, que incluíam a 

Medicina, a Engenharia, o Direito, entre outros. Entre 1960 e 1970 verificou-se uma substantiva 

expansão das instituições, das matrículas e dos cursos de educação superior no país, culminando 

com a outorga da Lei nº 5.540/68, que enfatizou a indissociabilidade entre ensino e pesquisa. 

Nos últimos quinze anos, porém, a orientação do Estado tem sido a de dar um tratamento 

prioritário ao aumento do número de indivíduos com escolaridade superior, de maneira a 

aproximar-se das taxas dos países de elevado desenvolvimento industrial. Para tanto, políticas 

públicas voltadas à criação de universidades públicas, e de vagas para alunos em universidades 

privadas, têm sido desenvolvidas, de modo a fazer elevar-se o número de estudantes nas IES, 

conjugando-se, para isso, diversos fatores e eventos, conforme descrito a seguir.  

A globalização econômica e o advento do alto desenvolvimento da tecnologia da informação 

trouxeram grandes mudanças no cenário da competição das organizações, e afetaram as 

instituições e organismos nacionais e internacionais. A partir de então, o enfraquecimento do 

Estado virou uma espécie de palavra de ordem do discurso neoliberal, que apregoou o 

fortalecimento do mercado, e também o divórcio do Estado das suas tradicionais áreas de 

atuação e influência. Diante disso, o foco do processo educativo, na mentalidade neoliberal, 

passou a ser a capacidade de competir. Segundo o Dias Sobrinho (2005, p.167), o 

neoliberalismo ortodoxo exigiu das universidades “abandonar sua tradicional vocação de 

construção do conhecimento e da formação como bens públicos, devendo ela passar a adotar o 

mercado, e não a sociedade, como referência central”. 

Reagindo às mudanças no cenário da competição internacional, nações da Europa reuniram-se 

em 1999, em Bolonha, na Itália, onde firmaram a Declaração de Bolonha, que propôs um 

modelo único para educação superior no continente, que previa a adoção de um sistema 

comparável de títulos e graus para facilitar o reconhecimento acadêmico e profissional entre os 

países membros. Visava, além disso, tornar a educação superior atraente no mercado global. 

Nos países latino-americanos o modelo de educação superior seguiu as imposições neoliberais 

da década de 1990, e adequou-se à economia de mercado (DIAS SOBRINHO, 2005). 

Bertolin (2007) afirma que a partir de 1995 o debate sobre a educação superior, no Brasil, ficou 

mais acirrado, com a criação do Provão, que avaliava as instituições e aumentava a competição 

entre elas. Além disso, cresceu bastante o número de instituições de ensino superior com fins 

lucrativos, fato apoiado pelo Banco Mundial, que defende que as instituições privadas são 

capazes atender com presteza a demanda por serviços educacionais, e que a competição entre 

elas melhora a qualidade e traz benefícios à sociedade, a um custo público menor. 
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Segundo Kruppa (2001), o Banco Mundial exerceu fortemente sua influência nas políticas de 

educação nos países emergentes, em especial na década de 1990, quando preconizou uma 

suposta harmonização entre os níveis educacionais da Europa Ocidental, Europa Central, 

Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. No que concerne à educação de nível superior, a 

instituição defendia veemente que tal área deveria ser um espaço de atuação exclusiva do setor 

privado, com disponibilização de bolsas de estudo para os indivíduos que se mostrassem 

capazes, mas não tivessem renda suficiente para arcar com os custos. A autora salienta que a 

pressão do Banco Mundial sobre os Estados dava-se através da concessão de empréstimos, 

quando estabelecia critérios para tais operações. 

Ainda segundo Kruppa (2001), o Banco Mundial buscava compatibilizar as exigências das 

empresas, então realocadas para um cenário de globalização da produção e do consumo, com as 

novas necessidades dos trabalhadores, que para atendê-las e empregarem-se deveriam obter 

mais competências. Tinha-se, então, o Banco Mundial influenciando Estados, para que estes 

recepcionassem a lógica capitalista, que passou a dominar, entre outros contextos, o da 

educação de nível superior. 

Notadamente, o Banco Mundial deixa clara uma preocupação com o bom funcionamento dos 

mercados mundiais, e mesmo com a eqüidade na educação superior, nos países. Uma das mais 

pontuadas recomendações do Banco Mundial para os países é que eles redirecionassem os 

investimentos para a educação básica, deixando à cargo do mercado a preocupação com o 

ensino superior (QUEIROZ, 2011). 

O Brasil, então, passou a desenvolver políticas educacionais bastante semelhantes às 

preconizadas pelo organismo internacional, e ao mesmo tempo em que incentivou a expansão de 

instituições privadas com fins lucrativos, reduziu o financiamento público da educação superior. 

O desenvolvimento do setor privado da educação beneficiou-se, ainda, pelo aumento da 

demanda por educação superior em razão do aumento populacional, pelo crescimento do 

número de egressos do Ensino Médio, e pela exigência, no mercado de trabalho, de diplomas de 

nível superior. 

No período 1990/1997, a taxa de crescimento do setor público de educação foi de 31,5%, 

enquanto que no privado limitou-se a 23,4%. Entretanto, no biênio 1997/1998 houve um 

substantivo aumento das matrículas no setor privado, que chegou a 11,4%. A partir de então as 

taxas anuais de crescimento passaram a variar entre 15,7% e 17,5%. Em apenas um ano o 

incremento de matrículas aproximou-se dos sete anos do período 1990/1997. Ampliou-se 

significativamente a participação das instituições privadas no conjunto das matrículas nos 

cursos de graduação, e em 2002 essas já respondiam por cerca de 70% do total de matrículas 

(CORBUCCI, 2004). 
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O Governo Federal instituiu o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

(FIES), em 1999, para substituir o Programa de Crédito Educativo. O FIES é um programa do 

MEC voltado ao financiamento de cursos de graduação no ensino superior de estudantes sem 

recursos para arcar integralmente com os custos de sua formação. Posteriormente, em janeiro de 

2001, foi publicado o Plano Nacional de Educação (PNE), através da Lei n.º 10.172, que 

estabelece como uma de suas prioridades a necessidade de criação de políticas públicas de 

inclusão de minorias étnicas (CORCINI, 2007). 

No biênio 2001/2002 houve considerável aumento das matrículas no setor público, que registrou 

um evolução de 5,7 candidatos por vaga, nos processos de seleção em 1990, para 8,9, em 2002. 

De maneira contrária, as instituições privadas experimentaram acentuada redução de procura no 

mesmo período, e a relação de candidatos vaga passou de 2,9 para 1,6, dados que podem sugerir 

que a expansão do ensino superior com base na iniciativa privada encontra limites, como o nível 

de insuficiência econômica dos candidatos.  

Nesse sentido, o FIES:  

[...] foi desenhado para tornar-se autofinanciável, ao contrário do que vinha ocorrendo 

com o antecessor credito educativo. Apesar disso, ainda hoje a taxa de cobertura da 

população-alvo do programa se mantém bastante aquém da demanda, tanto pelo fato 

de sequer atender 10% do total de matriculados no setor privado, como também por os 

índices de inadimplência haverem subido nos últimos anos (CORBUCCI, 2004). 

 

Mais adiante, em 2005, com o governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva completando 

dois anos, promoveu-se um longo debate público acerca da reforma universitária, e o Estado 

buscou reformar a educação superior garantindo maiores financiamentos para as instituições 

públicas, maior rigor na avaliação qualidade da educação, estratégias de democratização do 

acesso e a imposição de limites ao ingresso de instituições estrangeiras na educação superior no 

Brasil.  

O estabelecimento do ProUni, no entanto, ao deslocar o eixo da ação do Estado na educação 

superior, privatizando-a, beneficiou as instituições privadas de ensino, que passaram a contar 

com aumento de matrícula, custeada através das isenções fiscais. Dessa maneira, o 

financiamento do ensino superior voltou a ser feito a partir dos cofres públicos; só que, a partir 

das imposições do Banco Mundial, ao invés de o Estado investir em novos campus, passou a 

custear, por meio de incentivos fiscais, empresas privadas do lucrativo setor educacional.  
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Acesso às universidades: Políticas públicas  

Conforme reflete Souza (2007), a política pública é um território de várias disciplinas, e embora 

tenha nascido como subárea da ciência política, não se resume mais a ela; pode ser objeto 

analítico de outras áreas do conhecimento. Além disso, o caráter holístico da área não significa 

que ela careça de coerência teórica ou metodológica, mas sim que comporta vários olhares. Por 

fim, é preciso lembrar que políticas públicas, depois de desenhadas e formuladas, se desdobram 

em planos, programas, projetos, bases de dados e sistemas de informação, e ainda grupos de 

pesquisa. Quando postas em ação, ficam sujeitas a sistemas de acompanhamento e avaliação.  

A educação como direito humano coloca aos poderes públicos quatro tipos de obrigações: 

disponibilidade – educação gratuita à disposição de todos; acessibilidade – garantia de acesso à 

educação pública; aceitabilidade – educação com qualidade; e adaptabilidade – correspondência 

entre a educação e à realidade imediata das pessoas (SILVA et al., 2008). 

Não há como não reconhecer que a construção de políticas públicas está sujeita às intenções de 

órgãos externos, em virtude de demandas por trabalhadores e formação de mercado consumidor, 

do que propriamente atendimento de necessidades oriundas de uma realidade localizada, ou de 

uma camada da população a que se destina. Para Boneti (2006, p.91): as políticas públicas 

resultam de uma correlação de forças sociais, onde se conjugam interesses específicos e/ou de 

classes, “em que os interesses das classes política e/ou economicamente dominante têm 

prevalência, mas não unanimidade” (BONETI, 2006, p. 91). 

Na linha das diretrizes estatais de aumentar o acesso às universidades, o Estado brasileiro criou, 

entre outros, o Programa Universidade para Todos – ProUni, que tem como finalidade a 

concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação sequenciais de 

formação específica, em instituições privadas de educação superior. Criado pelo Governo 

Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, oferece, em 

contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas instituições de ensino que aderem ao 

Programa. 

Essas instituições, aliás, não apenas aguardavam com grande interesse o lançamento do 

programa, como incidiam sobre o projeto de lei que o criou. Quando este chegou ao Congresso, 

os representantes das mantenedoras reclamaram mudanças, como a ampliação do critério da 

faixa de renda familiar per capita, de um para três salários mínimos, sustentando o argumento 

de que quem só recebe um salário mínimo de renda familiar não tem condições de manter-se em 

um curso superior. Requereram, ainda, poder efetuar processos seletivos além do ENEM, e as 

com fins lucrativos pretendiam reservar apenas 5% de suas vagas aos alunos carentes, não 

oferecer bolsas integrais e conceder bolsas parciais de 20% a 80% (CATANI et al., 2006). 
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Por sua vez, para o governo uma das prioridades da Reforma Universitária consistia em ampliar 

a rede de ensino superior, sem implicar em gastos para a União, isto é, promovendo o acesso à 

educação superior com baixo custo para os cofres públicos, atendendo demandas do setor 

privado e fazendo cumprir a meta do Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001), que 

visava aumentar a população entre 18 a 24 anos matriculada em curso superior, até alcançar o 

patamar de 30%, até 2010.   

Na busca de assegurar um padrão mínimo nacional de qualidade ao ProUni, e de preservar 

aspectos de seletividade e meritocracia, o governo adotou o ENEM como processo seletivo para 

as vagas do ProUni. De acordo com Carvalho (2008), 68% dos bolsistas do ProUni situam-se no 

quarto e no quinto decil de médias, que variam entre 60 e 79 pontos no ENEM. É preciso, ainda, 

ressaltar que 44% dos bolsistas ProUni estão abaixo do ponto de corte da média 70, no ENEM, 

que é adotado pela IES para as vagas fora da cota do programa, o que permite inferir que os 

indivíduos com os mais fracos desempenhos são os que deverão pagar os valores integrais dos 

cursos nas instituições privadas. 

No contexto da pontuação como critério meritocrático, Waitz e Arantes (2009) salientam que 

em uma sociedade que se caracteriza pela heterogeneidade cultural, e pela diferença de classes, 

prevalece a competição livre e aberta entre os desiguais, sendo que a LDB não corrigiu o 

problema do padrão de seleção que privilegia os candidatos com maior capital econômico e 

cultural, e continua baseada nas aptidões e capacidades naturais que garantem cursos de maior 

prestígio social às elites econômicas e culturalmente privilegiadas.  

Entretanto, ainda que com todas as deformidades do sistema, é incontestável que o número de 

brasileiros atualmente com acesso ao Ensino Superior é bem maior do que já foi. Nessa linha de 

pensamento, evoca-se a reflexão de Oliveira et al. (2008) 

Em iniciativas como o ProUni , a maior oferta de vagas no período noturno, as cotas 

para negros, índios e estudantes provenientes do Ensino Médio público, em potência, 

favoreceriam atores sociais coletivos que tradicionalmente estão distanciados da 

universidade pública. O ProUni   ofereceu 118.078 vagas no ano de 2005 em 1.142 

instituições de ensino superior particulares. Tal política pública beneficia dois atores 

sociais distintos. Em primeiro lugar, os alunos em potencial de seleção para ocupar 

essas vagas e, segundo, a esfera privada, que estaria aproveitando a ociosidade em sua 

estrutura e conquistando renúncia fiscal. 

 

Nesse sentido, enquanto instrumento de realização da política de acesso ao Ensino Superior, 

restam claras as vantagens para a sociedade, do norteamento do Estado em promover a 

formação de competência pelo Ensino Superior. Dados recentes do programa destacam que no 

primeiro semestre de 2012 foi concedido 1 milhão de bolsas desde inicio programa. No entanto, 
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uma questão pode tornar-se objeto de análise, a partir da própria política pública, promovida 

pelo Estado. O que efetivamente se dá com as políticas de acesso ao Ensino Superior é um 

processo de democratização ou uma simples massificação? 

Conforme Amaral e Oliveira (2011), o número de matrículas nos cursos de nível superior, em 

todo o mundo, praticamente dobrou, entre 1975 e 1995, com a maioria dos países apresentando 

substanciais taxas de crescimento, inclusive nas regiões menos desenvolvidas do planeta, a 

exemplo da África Sub-sahariana e Ásia Oriental, onde o crescimento superou o índice de 

100%. Esse aumento guarda relação com o aumento do número de concluintes do ensino médio, 

e também com a necessidade dos indivíduos de adquirirem competências para atender as 

exigências do mundo globalizado e de suas novas variáveis, entre elas a tecnologia da 

informação e a própria instabilidade do mercado, que o faz cada vez mais seletivo e excludente. 

Tal contexto pressionou, também, a população adulta, levando-a de volta aos bancos escolares, 

tendo em conta que o perfil do trabalho também mudou, bem como as expectativas de melhoria 

de vida, e as necessidades de crescimento da renda. 

No Brasil, no período compreendido entre 1994 e 2002, houve um substancial aumento no 

número de instituições de ensino superior (IES), que passou de 851 para 1637, significando um 

aumento de 92,4%. No mesmo período, ocorreu um crescimento total de 109,5% de aumento 

nas matrículas, traduzido em um aumento de 52,3% nas instituições públicas, e um acréscimo 

de 150,2% nas instituições de ensino superior privadas. O número de cursos nas universidades 

brasileiras, que em 1998 era de 6950, passou para 14.389, sendo 5242 nas IES públicas, e 9147 

nas IES privadas (AMARAL e OLIVEIRA, 2011). 

Em 2010, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

autarquia vinculada ao Ministério da Educação, divulgou os resultados do Censo da Educação 

Superior, que relata que dentre as 2314 instituições de Ensino Superior brasileiras apenas 186 

são universidades. Os centros universitários são 127, e as faculdades 1966. Das IES brasileiras, 

enquanto 2069 são privadas, apenas 245 são públicas (BRASIL, 2010). Note-se, nesse contexto, 

que o país segue a orientação preconizada pelo Banco Mundial, de abrir espaços para 

instituições de ensino superior particulares, abrindo o mercado do ensino superior à iniciativa 

privada, que detém cerca de 90% das instituições no país. 

O crescimento do número de matrículas revela sintonia com o Plano Nacional de Educação 

2001-2010 que estabeleceu a expansão da oferta de educação superior, a diminuição das 

desigualdades para esse tipo de atendimento, e a diversificação do ensino superior no país, para 

atender demandas específicas de cada região (BRASIL, 2010). De 2001 a 2010 o número de 

matrículas nos cursos de graduação aumentou em 110,1%, e sua distribuição está descrita nos 

gráficos seguintes: 
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Figura 1 – Evolução das matrículas nos cursos de graduação 

Fonte: INEP (2010) 

 

Os dados do Censo da Educação demonstram com clareza a grande expansão no número de 

brasileiros matriculados em cursos de nível superior, tanto em cursos presenciais como em não 

presenciais. Porém, importa destacar que não foi apenas o número de matrículas que apresentou 

aumento relevante, mas também – e de modo significativo – o número de concluintes dos cursos 

de graduação. 

Esse dado se antepõe à afirmação de Catani et al. (2006), para quem o ProUni não está voltado 

para a promoção da permanência do estudante no curso superior, elemento essencial em uma 

política de democratização. O fato é que mesmo o programa do governo não estabelecendo 

claras regras e benefícios para manutenção e conclusão dos cursos, o número de concluintes tem 

aumentado ano a ano, conforme se pode perceber, na figura 2. 
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Figura 2 – Evolução do número de concluintes nos cursos de graduação 

Fonte: INEP (2010) 

 

Os dados do Censo Brasileiro do Ensino Superior demonstram que o crescimento de matrículas, 

em relação ao total, acentuou-se nas regiões Nordeste e Norte, e também na Centro Oeste.  

 

 

Figura 3 – Distribuição e participação percentual de matrículas em cursos  

de graduação presenciais por Região Geográfica – Brasil – 2001 e 2010 

Fonte: INEP (2010) 
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Costa et al. (2010, p.2) afirmam que geralmente a população branca das regiões Sul e Sudeste, 

principalmente os que nasceram em famílias de extratos econômicos mais elevados, é a que 

tradicionalmente detêm maiores chances, e um efetivo maior ingresso nos cursos de nível 

superior, “devido, principalmente, a possibilidade de poderem prosseguir seus estudos sem que 

barreiras monetárias os impedissem”. 

Contrariamente a já conhecida proposição dos autores acima citados, no que concerne à 

distribuição geográfica das matrículas, especificamente em cursos presenciais, a região Nordeste 

foi a que apresentou maior percentual de acréscimo, seguida pelo Norte e pelo Centro Oeste. As 

regiões Sul e Sudeste, embora tenham tido acréscimo de população matriculada, diminuíram sua 

participação no rateio nacional, o que é indício de uma discreta, porém notável, diminuição da 

desigualdade social brasileira. 

 

Acesso ao ensino superior, de Sul a Norte 

Os dados do INEP permitem observar o crescimento do acesso das matrículas nas regiões 

Nordeste e Norte, enquanto percebe-se que na região Sul as matrículas tiveram queda, em 

relação ao percentual geral brasileiro. 

Considerando o acréscimo numérico dos estudantes do Norte e Nordeste que tiveram acesso às 

universidades, tal informação enseja inferir que maiores percentuais de nordestinos e nortistas 

frequentam cursos de nível superior. Não há motivos explícitos para crer que os estudantes do 

Sudeste e do Sul diminuíram seu ímpeto de cursar níveis superiores de estudo. Mesmo porque, 

questões relativas à vida profissional dos indivíduos continuam motivando-os a isso, como se 

depreende em diferentes autores (COSTA et al., 2010; ANDRE, 2005).   

Esse aumento no número de indivíduos no ensino superior pode ser visto sob uma perspectiva 

de diminuição das desigualdades brasileiras, no campo da educação de nível superior. 

Entretanto, em que pesem os méritos do ProUni, em seu objetivo de democratizar o ensino de 

nível superior brasileiro, algumas considerações podem ser realizadas, a partir dos construtos 

ensejados neste texto. Inicialmente, há que se levar em conta a questão da meritocracia, 

utilizada para distribuição das bolsas. Em continuação ao tradicional método brasileiro de quem 

sabe mais ganha mais, as classes economicamente privilegiadas continuam em vantagem, em 

relação ao acesso às IES. Isto porque o fato de ter maiores notas no ENEM já aponta, por si, 

estudantes com mais preparo, com mais informações, com uma maior bagagem informacional, 

própria daqueles que detêm mais recursos.  
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Bordieu e Passeron (2003, p.42) explicita claramente  tal situação, quando afirma: 

la enseñanza secundaria clásica transmite significaciones de segundo grado, dando por 

adquirido todo un tesoro de experiencias de primer grado, lecturas suscitadas tanto 

como autorizadas por la biblioteca paterna, espectáculos elegidos que no se ha elegido, 

viajes en forma de peregrinaje cultural, conversaciones alusivas que sólo esclarecen a 

las personas ya esclarecidas. ¿No resulta de esto una desigualdad fundamental ante 

este juego de privilegiados al que todos deben entrar pues se les presenta repleto de los 

valores de la universalidad? 

 

Também Abramovay (2002) destaca a importância do capital social no destino dos jovens 

brasileiros, principalmente os criados no meio rural, quanto às oportunidades de acesso que lhes 

da a educação. Sendo assim, ainda que o Estado financie bolsas de estudo para a população 

economicamente fragilizada, quando impõe processos seletivos baseados em saberes a que a 

maioria não tem acesso, o próprio Estado restringe a participação desses indivíduos, e toma com 

uma mão o que havia estendido com a outra, porque as maiores bolsas são para os que sabem 

mais, os mais preparados, que pagam menos, enquanto os que já vêm de situações sociais 

fragilizadas – e por isso sabem menos – pagam mais. 

Outra questão a ser avaliada é a do aumento de vagas nas instituições públicas. Naturalmente, 

havendo mais vagas nas instituições públicas, o nível de exigibilidade dos vestibulares ou o seu 

ponto de corte tende a diminuir, permitindo, assim, a entrada de mais indivíduos dos extratos 

mais fragilizados. Mas esse aumento não aconteceu, ainda, de maneira substantiva, mesmo com 

a implantação quase total do Programa de Apoio à Expansão das Universidades Federais, o 

REUNI. 

Também a permanência dos estudantes mais pobres nos cursos universitários é uma questão que 

requer a atenção do Estado e da sociedade. Em certos casos, não é suficiente o ingresso na 

universidade. Custos adicionais, que vão desde livros e computadores, até calçados e passagens 

de ônibus, podem impedir a continuação de muitos indivíduos nos cursos. Somam-se a isso as 

diferenças que podem decorrer de abismos pedagógicos entre instituições das quais alunos mais 

ricos e alunos mais pobres são egressos, e que pedem uma intervenção competente e 

comprometida dos professores. 

Uma análise do quadro ora desenhado pode indicar até a boa intenção do governante e do 

Estado na formação das políticas públicas de acesso ao ensino superior, mas o simplismo que as 

permeia requer ajustes na condução dessas políticas. 
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Considerações finais 

O fato dos estados da região Sul – que tradicionalmente mantêm os maiores índices de acesso 

ao ensino superior – terem uma diminuição no percentual do total das matrículas nas IES´s 

requer estudos aprofundado sobre as razões dessa redução e os fatores de influência que as 

políticas públicas do Estado brasileiros nos resultados positivos, no que concerne à inclusão de 

indivíduos no restante do país, e no tocante à diminuição das desigualdades sociais.  

Entretanto, é preciso levar em conta que o processo democratizador não é apenas um esforço 

quantitativo, a ser compensado por números. Por tratar-se de educação, um campo social de 

vasta complexidade, a democratização do ensino superior demanda políticas e ações que 

atendam os quesitos dessa complexidade. Não basta aumentar o financiamento, e colocar mais 

brasileiros nas universidades e nas instituições privadas de ensino superior. É preciso incluir as 

camadas realmente mais necessitadas, não por uma questão de filantropia, mas em respeito aos 

princípios que a Carta Magna brasileira institui. 

Essa inclusão só é possível a partir de uma gestão que não se limite em “pegar pela mão” o 

indivíduo e largá-lo dentro dos muros dos campus. Essa inclusão é dever do Estado, e não uma 

ação politicamente correta. É, além disso, um componente estratégico, emancipador, que 

empodera o Estado e seu povo e requer uma educação básica de qualidade para que os alunos 

possam participar de forma democrática do processo de inclusão no ensino superior.  

O atual cenário das políticas públicas de acesso ao ensino superior permite observar que as 

instituições de ensino foram as grandes beneficiadas pelo Estado brasileiro. Receberam dele os 

clientes e o dinheiro para pagar a conta; e atenderam somente os melhores, para elas. 

Nesse sentido, é possível, sim, afirmar que o Estado brasileiro promoveu a inclusão de muitos 

indivíduos no ensino superior; mas não é possível inferir, logicamente, que os mais pobres 

foram beneficiados. Também não será possível afirmar que houve uma democratização do 

acesso ao ensino superior, porque conforme assinalado no início deste trabalho, democratizar 

significa “tornar público, gratuito e obrigatoriamente acessível para todos107”; o que não está 

ocorrendo, de fato. 
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