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Introdução 

 

 Nos anos recentes, diversos países vem debatendo a possibilidade de 

promoverem alterações em seus sistemas de educação superior (ES) e de 

pesquisa, no sentido de estimularem e gerarem novas formas de aprendizagem e 

de produção, gestão e aplicação do conhecimento. Neste contexto, tem sido 

colocados em xeque a contribuição e o papel dos sistemas e das instituições de ES 

em sua tarefa de transmitir, produzir e disseminar conhecimento com compromisso 

e responsabilidade social, e com atenção aos desafios globais e de construção de 

sociedades mais justas e igualitárias.  

 Essa discussão tem revelado a necessidade de gerar mudanças no sentido 

de construir sistemas e instituições de ES que promovam a equidade e o 

crescimento dos mecanismos de inclusão social, ao mesmo tempo em que 

mantendo a qualidade da formação. Nessa perspectiva, tem sido indicadas como 

estratégias a ampliação de redes acadêmicas, bem como a construção de novos 

modelos e possibilidades de aprendizagem, pesquisa e inovação. 

 No contexto nacional o debate sobre o sentido e a pertinência social da ES 

tem sido estimulado por alguns eventos recentes - como o Fórum Nacional de 

Educação Superior (FNES, 2009), a Conferência Nacional de Educação (CONAE, 

2010) e a Oficina de Trabalho “Desafios e Perspectivas da Educação Superior 

brasileira para a Próxima Década”, promovida pela Câmara de Educação Superior 

do Conselho Nacional de Educação (CES/CNE) em dezembro de 2010. Esses 

eventos têm gerado reflexões sobre as principais demandas e desafios da política 

de ES para a próxima década, especialmente à luz da elaboração do novo Plano 

Nacional de Educação (PNE 2011-2020). 

O presente documento tem por objetivo apresentar alguns elementos para 

fomentar o debate acerca das prioridades da ES para a próxima década a partir das 

metas e estratégias contidas no Projeto de Lei 8035/10 (PNE 2011-2020), 

especialmente no que diz a expansão qualificada. 
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1. Expansão qualificada da Educação Superior: Metas, Estratégias e Ações  

 

Conforme dados da Tabela 1, do total de IES no Brasil (2.314), apenas 245 

são públicas, as demais (89,4%) são privadas. Da mesma forma, o percentual de 

matrículas no setor privado (74%) também se mostrou muito mais elevado do que o 

observado no setor público (26%). 

 

Tabela 1. Número de IES e matrículas no Brasil – Setor Público e Privado 

IES Matrículas Ano 

Públicas Privadas Públicas Privadas 

1996 211 711 735.427 1.133.102 

2004 224 1.789 1.178.328 2.985.405 

2007 249 2.032 1.240.968 3.639.413 

2008 236 2.016 1.273.965 3.806.091 

2009 245 2.069         1.351.168         3.764.728 

    Fonte: INEP – Censo da Educação Superior. 2010 (Elaboração do autor) 

   

Mesmo considerando o aumento significativo de IES e de matrículas nos 

últimos anos, a taxa de escolarização líquida da população de 18 a 24 anos 

continua muito baixa (13,6%) e a taxa bruta em torno de 25%. De acordo com o 

estabelecido no projeto de Lei do novo Plano Nacional de Educação, a meta é 

elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida 

para 33% da população de 18 a 24 anos, até 2020. Isso significa que para cumprir a 

meta teremos que dobrar os índices verificados no final da última década (2010).  

De modo geral, considerando o ritmo de crescimento apresentado na Tabela 

2, o Brasil dificilmente cumprirá esta meta até o final da década, nem mesmo nas 

regiões mais desenvolvidas e que apresentam o maior número de IES e de 

matrículas. 

Tabela 2. Taxa de escolarização líquida por UF – 2001 a 2008 
UF 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Brasil 8,8 9,8 10,5 10,4 11,1 12,4 12,9 13,6 
Norte 5,2 6,7 6,0 5,6 7,0 7,7 9,0 9,9 

Nordeste 5,0 5,1 5,7 5,8 6,0 7,0 7,5 8,2 

Centro-
Oeste 

9,7 11,9 12,3 12,1 13,8 14,8 15,5 16,2 

Sudeste 10,7 11,9 12,6 12,9 13,6 15,4 16,3 16,4 

Sul 12,5 13,7 15,8 15,2 16,1 17,0 16,6 18,6 
    Fonte: IBGE/Pnad.   Elaboração do autor. 
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Diante destes dados, a principal questão é como cumprir a meta estipulada 

a partir das estratégias previstas no novo PNE. Neste sentido, destacamos que as 

ações/estratégias previstas estão basicamente relacionadas ao incremento do setor 

público.  

No entanto, mesmo considerando a implementação, a partir de 2004, de 

políticas de expansão e reestruturação da ES no Brasil2, estas certamente são 

insuficientes para atingir a meta prevista. Ou seja, para termos uma expansão com 

qualidade, cabe também uma revisão e discussão profunda do atual modelo de 

educação superior, considerando sua repercussão tanto no setor público quanto no 

privado.  

Uma das alternativas pode estar vinculada à percepção de experiências de 

algumas IES comunitárias sem fins lucrativos, controladas pela sociedade civil de 

sua região de abrangência e efetivamente enraizadas no seu entorno talvez possam 

ser analisadas como alternativas de articulação social e modalidade de educação 

superior pública. Considerar experiências de sucesso na oferta de ensino de 

qualidade com pertinência social, ambiental e econômica pode permitir uma 

primeira aproximação na formulação de uma política de Estado para uma ES 

inovadora, pertinente e relevante. 

Diante do cenário da distribuição de IES no país e do número de matrículas, 

temos que as privadas, conforme demonstrado na Tabela 1, representam 74%, 

incluindo as confessionais/comunitárias, e as públicas respondem apenas por 26% 

do total de matrículas. Considerando a possibilidade de inserir as IES 

comunitárias/confessionais na modalidade de ES pública, desde que a sua 

qualidade e seriedade das atividades estejam comprovadas pelos processos de 

avaliação e regulação, passaríamos, de acordo com os dados do censo 2009, ao 

patamar de 43% de matrículas no setor público. Trata-se de uma proposta bastante 

arrojada, mas quando falamos da inserção destas IES na modalidade de ensino 

público, estamos falando justamente do princípio da educação como um bem 
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criação de 14 novas universidades federais; o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais/REUNI; ampliação do financiamento aos estudantes (criação 
do Projeto Universidade para Todos/PROUNI e reedição do Fundo de Financiamento ao Estudante 
de Ensino Superior/FIES); fortalecimento da educação tecnológica; estímulo à modalidade a 
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público e as IES que tem suas atividades pautadas neste princípio podem ser 

consideradas como tal. 

Outra alternativa viável para a expansão qualificada da ES diz respeito ao 

fortalecimento do regime de colaboração entre a União e os entes federados 

(Estados, Municípios e Distrito Federal), a exemplo do que já acontece com a 

Educação Básica por meio do Plano de Metas Compromisso todos pela Educação, 

instituído pelo Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007.  Ou seja, se existe uma 

parceria do Governo Federal com as secretarias municipais e estaduais de 

educação em prol do desenvolvimento da educação básica, caberia também uma 

parceria maior com as IES públicas municipais e estaduais, sendo que estas 

representaram juntas em torno 12% do total de matrículas na ES (Censo 2009).  

Cabe destacar, que especialmente as IES municipais vem apresentando um 

declínio de matrículas a cada censo. A título de exemplo, em 2007 o total de 

matrículas neste tipo de IES era de 142.612 e no censo de 2009 foram registradas 

apenas 118.176 matrículas, ou seja uma redução de aproximadamente 17% em 

apenas 02 anos.  Por outro lado, as IES privadas (particulares com fins lucrativos) 

tiveram no mesmo período, um acréscimo de 642.442 novas matrículas, passando 

de 2.257.321 para 2.899.763, o que representa um incremento de quase 30%.  

De acordo com estes dados, não parece difícil supor que as IES públicas, 

especialmente as municipais3, estão “perdendo” alunos para as IES privadas (com 

fins lucrativos) que oferecem cursos com custos mais baixos.  

Outro aspecto a destacar, ainda visando a expansão qualificada e a 

diminuição das desigualdades regionais, diz respeito a formação de consórcios 

entre universidades públicas de educação superior, com vistas a potencializar a 

atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional 

integrado, assegurando maior visibilidade nacional e internacional às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

 

 
                                                 
3
 As IES municipais, embora de direito público dependem do pagamento das mensalidades dos seus 

alunos para manter-se funcionando por, praticamente, não receberem recursos públicos.  
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2. A Educação Superior no Brasil: Desafios e Perspectivas para a próxima 
década.  

A análise de indicadores da Educação Superior no Brasil na última década, 

bem como de documentos preparatórios do PNE 2011-2020, apontam não só a 

quantidade, mas também a complexidade dos desafios da ES brasileira, 

especialmente, se for mantida a política de expansão de vagas e promoção da 

qualidade, visando ampliar a democratização e a relação da universidade com a 

sociedade. Dentre os principais desafios destacamos: 

i) democratização do acesso, da permanência e do sucesso;  

ii) ampliação da rede pública superior e de vagas nas IES públicas;  

iii) redução das desigualdades regionais;  

iv) formação com qualidade;  

v) inclusão social;  

vi) o fortalecimento e o estímulo às licenciaturas; 

vii) a formação de professores para a EAD; 

viii) a produção permanente de material didático e de conteúdos em múltiplas 

mídias; 

 ix) garantia de financiamento, especialmente para o setor público;  

x) relevância social dos programas oferecidos;  

xi) estímulo à pesquisa científica e tecnológica; 

xii) estímulo aos programas de intercâmbio e à integração internacional da 

educação no país; 

xiii) Fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federados. 

Considerando o formato e as metas contidas no Projeto de Lei 8035/10 

encaminhado ao Congresso Nacional no dia 15 de dezembro de 2010, percebe-se 

que alguns dos desafios apontados como prioritários foram contemplados, 

especialmente no que diz respeito à formação e qualificação de professores para 

educação básica. No entanto, o novo plano não contempla estratégias que visem à 

formação de professores para atuar modalidade EAD, tampouco a incorporação de 
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novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) na educação superior. Cabe 

considerar que uma das estratégias para a ampliação do acesso à ES está 

relacionada ao desenvolvimento da EAD, especialmente pelo sistema UAB. Assim, 

um dos desafios postos pelas novas TICs é sua inserção qualificada nas práticas 

educativas. Portanto, a reflexão sobre as formas de incorporação dessas novas 

tecnologias nas práticas educativas é fundamental para os processos formativos 

desenvolvidos nas IES.  

O compromisso com a qualidade da educação básica leva à necessidade de 

políticas de formação de professores em que: (i) IES formadoras e redes públicas 

de ensino estabeleçam maiores vínculos, atendendo às demandas específicas de 

formação por área ou por campo de conhecimento; (ii) o corpo docente seja 

reconhecido como ator fundamental do sistema educativo, tendo garantias de 

formação, capacitação permanente e apoio na elaboração de materiais didáticos, 

que permitam tornar efetiva a qualidade do ensino básico.  

Cabe destacar ainda, a necessidade de repensar as metodologias 

educacionais à luz do fato que boa parte dos nossos estudantes da educação 

superior brasileira está alterando rapidamente seu perfil de faixa etária, origem 

sócio-econômica e suas expectativas. Dados do censo (2009) do INEP mostram 

que mais de 40% das matrículas na ES são de estudantes com mais de 25 anos. 

No setor privado eles já representam a maioria e a expansão das Universidades 

Federais, especialmente pela oferta de cursos noturnos, a tendência é que 

cruzaremos a próxima década com a maioria dos estudantes com este perfil. 

(MOTA, 2010). 

Portanto, um dos desafios das instituições de ensino superior será o de 

compreender as novas características que apresentam os alunos ingressantes, qual 

seu perfil, e os impactos que isso pode representar para seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional, e para cada projeto pedagógico dos cursos.  

Para enfrentar os desafios de uma expansão qualificada da ES nos próximos 

anos, precisamos reconhecer particularmente o papel e a capacidade das 

instituições de ES públicas se reinventarem por meio da reflexão coletiva e do 

debate qualificado. Isso cabe não somente às instituições de ES, mas também às 

instituições que regem a ES no Brasil.  

Em síntese, um dos maiores desafios da Educação Superior brasileira é a 

implementação de uma política que considere o conjunto do sistema, e não apenas 
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uma parte dele. Ou seja, deverá atentar para as características das instituições 

públicas e privadas, com seus diferentes formatos organizacionais e funções locais, 

regionais, nacionais e internacionais. 
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