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1. Introdução 
 

Este estudo tem por objetivo projetar o financiamento de uma expansão das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) no período 2011-2021, no contexto de 

metas a serem estabelecidas em um novo Plano Nacional de Educação (PNE) a ser 

aprovado pelo Congresso Nacional e que terá vigência no período janeiro de 2011 a 

janeiro de 2021. 

As projeções serão realizadas entrelaçando três metas a serem propostas para 

constarem no novo PNE: a) expandir a oferta de educação superior (ES) para atender 

30% dos jovens com idade entre 18 e 24 anos; b) expandir a educação superior para que 

40% das matrículas na ES estejam nas instituições públicas; e c) elevar o volume de 

recursos financeiros aplicados em educação para se atingir o patamar de 10% do PIB. 

Inicialmente faremos uma análise do papel e funções da educação superior 

estabelecidas na legislação brasileira, explicitando o papel do público e do privado; em 

seguida, examinarmos os atuais desafios da ES brasileira sob a ótica da legislação, do 

programa do primeiro governo LULA, Uma Escola do Tamanho do Brasil, e de estudos 

acadêmicos sobre ES para, depois, em breve análise discutir sobre a complexidade do 

conceito de qualidade na educação para, finalmente, efetivar a projeção para a expansão 

e o financiamento das IFES até o ano de 2020. 
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2. Papel e funções da educação superior: o público e o privado 
 
 

O financiamento das instituições que compõe a educação superior de um país é 

um ponto sensível no debate sobre esse nível de ensino. Entretanto, não se pode falar 

sobre o financiamento das instituições de ensino superior sem se perguntar o que se 

espera desse conjunto de instituições, ou seja, que papel e que funções elas devem 

desempenhar. Uma resposta para essa questão, no Brasil, pode ser encontrada 

examinando-se a legislação emanada do Congresso Nacional. 

A Constituição Federal, de 1988, estabeleceu que a educação é um direito de 

todos e dever do Estado e da família e especificou os princípios sob os quais, o ensino 

será ministrado. Foi estabelecida a gratuidade do ensino público e a autonomia das 

universidades; foram definidas as condições para a iniciativa privada atuar na área da 

educação; estabeleceu-se o papel a ser desempenhado pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios na estruturação da educação nacional; vinculou recursos 

financeiros oriundos dos impostos a ser aplicados em educação e estabeleceu condições 

restritivas para os recursos públicos se dirigirem às instituições que não são públicas. A 

Constituição ainda determinou que se elaborasse o Plano Nacional de Educação (PNE) e 

que este deveria conter ações que conduzissem à: (1) erradicação do analfabetismo; (2) 

universalização do atendimento escolar; (3) melhoria da qualidade do ensino; (4) 

formação para o trabalho e (5) promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

A Lei Nº 9.394/1996, a LDB, estabeleceu as diretrizes e as bases da educação 

nacional, e a Lei Nº 10.172/2001, aprovou as diretrizes, objetivos e metas do PNE para 

o período janeiro de 2001 a janeiro de 2011. 

A importância e sensibilidade na discussão sobre o financiamento da educação 

superior se deve ao fato de que a dependência dos recursos financeiros é responsável 

pela existência de amarras à liberdade acadêmica das instituições. O que se nota, nas 

instituições públicas e, portanto, financiadas com recursos do fundo público1, é a 

“tentativa ou a tentação do controle estatal, a fim de obrigar a universidade a cumprir 

seus deveres com a sociedade.” (BERCHEM, 1990, pp. 28-29). Nas instituições 

privadas, a dependência financeira revela-se no quase-mercado”2 educacional, através 

                                                 
1 O fundo público de um país reúne os recursos financeiros colocados à disposição dos seus dirigentes – 
Poderes Executivo e Legislativo – para implementar políticas públicas.  
2 “quase-mercados são mercados porque substituem o monopólio dos fornecedores do Estado por uma 
diversidade de fornecedores  independentes e competitivos. São quase porque diferem dos mercados 
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das mensalidades dos estudantes e dos contratos com a iniciativa privada. Nesse caso é 

o mercado que tende a fazer o controle dos rumos das atividades acadêmicas da 

universidade. 

Quando o financiamento com recursos do fundo público se revela insuficiente e as 

instituições públicas se dirigem fortemente às atividades de prestações de serviços, 

oferecendo cursos, assessorias e consultorias remuneradas, elas passam, então, a 

enfrentar dois pólos de controle: o estatal e o do mercado, cada um deles, a seu modo, 

procura, em geral, tolher a autonomia e a liberdade intelectual da instituição. 

As instituições públicas passam, então, a viver uma tensão entre o estatal e o 

mercado e, por isso, passam a desenvolver um conjunto de atividades que as caracteriza 

como uma multiversidade, que é “muito sucintamente, uma universidade 

funcionalizada, disponível para o desempenho de serviços públicos e a satisfação de 

necessidades sociais conforme as solicitações das agências financiadoras, estatais e não 

estatais.” (SOUSA SANTOS, 1999, p. 206). Essas instituições seguem esse caminho, 

talvez, por se encontrarem, dentre outros motivos, pressionadas por crises de 

hegemonia, de legitimidade e institucionais, que se abateram sobre as instituições de 

ensino superior, em diversos países, a partir dos anos sessenta (IDEM, 1999, p. 190) 

A crise de hegemonia se expressa, por exemplo, pela incapacidade – pelo não 

incremento de seus recursos financeiros – de as instituições públicas expandirem 

consideravelmente suas atividades para atender à enorme demanda pelo ensino superior, 

havendo então uma grande expansão do sistema privado. A crise de legitimidade se 

apresenta quando as instituições não conseguem dar respostas rápidas às demandas que 

lhe são dirigidas pelos diversos segmentos da sociedade. Já a crise institucional se 

instala no momento em que surgem críticas em relação à eficiência, custos e 

competitividade, no contexto do quase-mercado. Como solução para esses problemas as 

propostas são de que lhes seja imposta uma gestão empresarial, nos moldes de uma 

empresa privada. 

Em resposta à situação de pressão em que se viram ao longo do tempo, as 

instituições públicas tendem a abraçar o maior número possível de atividades, 

                                                                                                                                               
convencionais em aspectos importantes.” (AFONSO, 2000, p. 115). Em outros termos, ocorrem 
diferenças no “quase-mercado” em relação ao mercado livre tanto do lado da demanda como da oferta. As 
características dos “serviços educacionais” ou da “mercadoria educacional” são diferentes das dos 
serviços e mercadorias típicas.  Os maiores controle e regulação do poder público sobre os “fornecedores” 
e os próprios “serviços” educacionais são muito mais estritos e normatizados. 
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procurando, com isso, justificar os recursos financeiros do fundo público a elas 

atribuídos. A constante cobrança de eficiência das instituições e as muitas acusações 

que lhes são feitas levaram-nas a dispersar a sua atuação num espectro muito grande de 

atividades. Em todas elas, há méritos, reconhecidos publicamente, quanto à eficácia e à 

qualidade das ações. Contudo, parece faltar a definição de um rumo de atuação 

aglutinador de forças e concentrador de energias para grandes ações que provoquem 

mudanças concretas na sociedade e suportem um conjunto original de idéias, posturas e 

conhecimento, que contribuam com a construção de um País com menor desigualdade 

social e melhor inserção no cenário internacional, atualmente dominado pela 

mundialização do capital e pela tendência à uniformidade cultural, pretendida pelos 

países mais ricos do mundo (SANTOS, 2000; BATISTA Jr., 1998). 

O parlamento brasileiro, por meio da Constituição Federal, da LDB e do PNE 

apresentou, em nome da sociedade, o papel e as funções que as instituições de ensino 

superior brasileiras devem exercer para que elas participem ativamente da vida cultural 

e econômica brasileira.  

A LDB, em seu artigo 43 estabelece as finalidades da educação superior: 

(a) estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo; (b) formar diplomados nas 
diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; (c) 
incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 
ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e 
difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 
homem e do meio em que vive; (d) promover a divulgação de 
conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 
de publicações ou de outras formas de comunicação; (e) suscitar o 
desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os 
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; (f) estimular o 
conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade 
e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; (g) promover 
a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 
das conquistas e dos benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

Ao estabelecer as diretrizes para a educação superior o PNE ressalta que: 
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(a) nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido sem um forte 
sistema de educação superior; (b) a produção de conhecimento, 
hoje mais do que nunca e assim tende a ser cada vez mais, a base 
do desenvolvimento científico e tecnológico e que este é que está 
criando o dinamismo das sociedades atuais; (c) as instituições de 
ensino superior têm muito a fazer, encontrando a solução para os 
problemas atuais, em todos os campos da vida e da atividade 
humana e abrindo um horizonte para um futuro melhor para a 
sociedade brasileira, reduzindo as desigualdades; (d) o núcleo 
estratégico do ensino superior há que ser composto pelas 
universidades, que exercem as funções que lhe foram atribuídas 
pela Constituição Federal: ensino, pesquisa e extensão, e têm como 
missão contribuir para o desenvolvimento do País e a redução dos 
desequilíbrios regionais, nos marcos de um projeto nacional, 
mantendo uma estreita articulação com as instituições de ciência e 
tecnologia; (e) as universidades constituem, a partir da reflexão e 
da pesquisa, o principal instrumento de transmissão da experiência 
cultural e científica acumulada pela humanidade. 

Vê-se, portanto, que há um complexo de funções a serem cumpridas pelas 

instituições de ensino superior brasileiras, que percorrem um largo espectro de 

atividades – desde estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo, como prevê a LDB, até encontrar solução para os 

problemas atuais, em todos os campos da vida e da atividade humana e abrindo um 

horizonte para um futuro melhor para a sociedade brasileira, reduzindo as 

desigualdades, como estabelece o PNE. 

Algumas diretrizes estabelecidas no PNE parecem organizar papéis diferentes ou 

complementares para o sistema público e para o sistema privado, este sistema estando 

previsto na Constituição Federal, em seu artigo 209, que estabeleceu que o ensino é 

livre à iniciativa privada sob as condições de cumprimento das normas gerais da 

educação nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. 

O PNE trata da importância do setor privado no processo de expansão no número 

de vagas na educação superior: “É importante a contribuição do setor privado, que já 

oferece a maior parte das vagas na educação superior e tem um relevante papel a 

cumprir, desde que respeitados os parâmetros de qualidade estabelecidos pelos sistemas 

de ensino”. Explicita, ainda, que “as instituições não vocacionadas para a pesquisa, mas 

que praticam ensino de qualidade e, eventualmente, extensão, têm um importante papel 

a cumprir no sistema de educação superior e sua expansão, devendo exercer inclusive 

prerrogativas da autonomia”. 
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As instituições públicas merecem, no PNE, um destaque especial quando se fala 

da pesquisa e da pós-graduação e, ainda, quando é proposta a expansão de suas vagas 

para absorver um maior contingente de pessoas carentes e aquelas que só poderiam 

estudar no período noturno. O PNE, em suas diretrizes, expressa esses fatos da seguinte 

forma: 

(a) “Há necessidade de expansão das universidades públicas para 
atender à demanda crescente dos alunos, sobretudo os carentes, 
bem como ao desenvolvimento da pesquisa necessária ao País, que 
depende dessas instituições, uma vez que realizam mais de 90% da 
pesquisa e da pós-graduação nacionais – em sintonia com o papel 
constitucional a elas reservado.”; (b) “Ressalte-se a importância da 
expansão de vagas no período noturno, considerando que as 
universidades, sobretudo as federais, possuem espaço para este fim, 
destacando a necessidade de se garantir o acesso a laboratórios, 
bibliotecas e outros recursos que assegurem ao aluno-trabalhador o 
ensino de qualidade a que têm direito, nas mesmas condições de 
que dispõem os estudantes do período diurno.” 

Assim, para o setor público estariam as responsabilidades de realizar pesquisa, 

oferecer programas de pós-graduação e desenvolver ações que permitam uma expansão 

que procure absorver alunos carentes e aluno-trabalhador em cursos noturnos. Ao setor 

privado especifica-se o papel de suportar uma grande expansão do número de vagas 

mantendo-se um determinado nível de qualidade, além do fato de que a instituição 

privada classificada como universidade precisaria, também, desenvolver pesquisa e 

oferecer pós-graduação stricto sensu. 

3. Desafios da educação superior brasileira 

 O exame da LDB, do PNE e do programa da área de educação apresentado no 

primeiro governo LULA, chamado Uma Escola do Tamanho do Brasil, e de diversos 

estudos acadêmicos sobre a educação superior brasileira, nos leva a concluir que os 

principais desafios da educação superior no Brasil conduzem à necessidade de se 

implantar ações que possam: 

 a) expandir a oferta de educação superior para atender a pelo menos 30% dos 

jovens com idade entre 18 e 24 anos, com qualidade acadêmica; 

 b) em consonância com o desafio anterior, expandir a educação superior pública 

para que 40% das matrículas na ES estejam nas IES públicas; 

 c) elevar o volume de recursos financeiros aplicados em educação no País para 

que se atinja o patamar de 10% do PIB; 
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 d) promover a autonomia das universidades e a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão; 

 e) intensificar a produção de conhecimentos interdisciplinares/transdisciplinares; 

 f) promover uma maior inclusão da população do campo e dos segmentos menos 

favorecidos da sociedade na ES, implementando ações concretas para a sua 

permanência; 

 g) promover uma melhor articulação da universidade com todos os outros 

setores da sociedade, colocando-a para desenvolver um papel estratégico para o 

desenvolvimento econômico e social do País; 

 h) diminuir as desigualdades de ofertas de educação superior entre as diversas 

regiões do País; 

 i) ampliar os recursos financeiros em pesquisa básica e tecnológica, ciência e 

tecnologia e inovação; 

 j) ampliar o sistema de pós-graduação do País, corrigindo-se as assimetrias 

regionais; 

 k) ampliar os programas, projetos e cursos de extensão nas instituições de 

educação superior; 

 l) apoiar propostas e projetos acadêmicos de cursos e programas que sejam mais 

interdisciplinares/transdisciplinares, tanto na graduação, quanto na pós-graduação; 

 m) ampliar os programas de mobilidade estudantil; 

 n) apoiar estudos e pesquisas que analisem a relação entre formação, currículo e 

mundo do trabalho; 

 o) elevar substancialmente o número de alunos nos cursos de mestrado e 

doutorado; 

 p) ampliar o quantitativo de bolsas destinadas à titulação de mestres, doutores e 

pós-doutores; 

 q) promover uma maior internacionalização da pesquisa e de pós-graduação 

brasileira; 
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 r) estabelecer uma grande expansão das bolsas para pesquisa destinadas aos 

estudantes, para que aqueles oriundos de programas de ação afirmativa possam ter mais 

chances de obtê-las; 

 s) ampliar o financiamento do sistema de educação a distância; 

 t) elevar o nível de qualidade da educação superior e avaliar as atividades 

institucionais. 

4. A complexidade do conceito de qualidade na educação 

Uma preocupação frequente no elenco de ações para se enfrentar os desafios da 

educação superior brasileira se refere à qualidade das atividades que são desenvolvidas. 

Mas o que é qualidade?   

O Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) publicou em 1996 

na Série Estudos e Debates o Manual de Avaliação Externa da Qualidade do Ensino 

Superior, cujo autor A. I. Vroeijenstijn era o Secretário Geral da Associação das 

Universidades dos Países Baixos. Nessa publicação o autor faz essa mesma pergunta: o 

que é qualidade? 

 Vroeijenstijn inicia a sua discussão citando o livro Zen e a Arte da Manutenção 

da Motocicleta, de Pirsig (1974): 

Qualidade... você sabe o que é e, ao mesmo tempo, não sabe. Isso é 
contraditório. Algumas coisas, é certo, são melhores que outras; isto é, têm 
qualidade. Mas, quando se tenta dizer o que é qualidade, separadamente das 
coisas que a possuem, vai tudo para o espaço! Não há o que dizer. Mas se 
não é possível descrever o que é qualidade, como saber o que é, ou se 
existe? Se ninguém sabe o que é, talvez não exista de jeito nenhum, para 
quaisquer objetivos práticos. Mas, justamente para objetivos práticos, ela 
deve existir de fato. Em que mais os valores se baseariam? Por que as 
pessoas pagariam fortunas por algumas coisas e jogariam outras no lixo? 
Obviamente, algumas coisas são melhores do que outras... mas que é “ser 
melhor”? Assim, a mente gira como um pião, tecendo teias intermináveis, 
em vão. Afinal, que diabo é Qualidade? Que vem a ser isso? (CRUB, 1996, 
p.31) 

 A conclusão a que o autor chega é que devemos falar de “qualidades” e não de 

“qualidade”, ou seja, não existiria uma qualidade absoluta, mas a qualidade dependeria 

dos interesses de quem participa da discussão. Existiria uma qualidade do ponto de vista 

do estudante, do meio acadêmico, do mercado de trabalho da sociedade etc. E conclui 

que se fosse preciso definir qualidade no ensino superior ele diria que: “a qualidade será 

especificada pelo resultado das negociações entre todas as partes envolvidas acerca das 
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exigências esperadas. O ensino superior deve tentar satisfazer todos esses desejos, tanto 

quanto possível, e isso deve estar expresso na formulação de suas metas e objetivos.” 

(CRUB, 1996, p. 34) 

 Outro aspecto a ser discutido é a diferença existente em se falar em qualidade no 

ensino superior e qualidade nos outros níveis educacionais. Uma determinada qualidade 

nos níveis de ensino infantil, fundamental e médio parece que pode ser alcançada 

definindo-se parâmetros mínimos para a infra-estrutura da escola (espaço físico, 

instalações sanitárias, mobiliário, equipamentos, material pedagógico etc.), para a 

qualificação dos profissionais que ali trabalham e nível de interação com a 

sociedade.Entretanto, na educação superior há uma complexidade maior e são muitos os 

aspectos a serem analisados: infra-estrutura básica; qualificação do corpo de professores 

e dos funcionários; laboratórios de ensino e pesquisa; equipamentos de comunicação; 

interação com empresas; papel na sociedade; conexões com a fronteira do 

conhecimento; quantidade e qualidade da produção intelectual resultantes das atividades 

de pesquisa; produção de tecnologia; relevância da produção científica e tecnológica 

para a sociedade etc. 

 Essa assimetria quando se fala em qualidade parece estar refletida nas metas 

contidas no PNE. Quando se trata dos níveis infantil, fundamental e médio explicitam-

se metas que tratam da infra-estrutura, qualificação dos profissionais, existência de 

projetos pedagógicos, etc. (ver no PNE as metas 2, 6, 9, 10 e 19, relativas à educação 

infantil; as metas 4, 6, 7 e 8 no ensino fundamental e as metas 1, 5, 6, 7, e 8 no ensino 

médio) e quando se trata da educação superior ações relacionadas à qualidade são 

abstratas, referindo-se, em geral, a um processo de avaliação que possa ter como 

conseqüência a elevação dos padrões de qualidade das atividades institucionais, sem 

estabelecer nenhum parâmetro concreto a ser atingido. Isso se deve, talvez, pelo fato da 

educação superior atuar na geração de novos conhecimentos, o que torna impossível 

especificar as condições concretas para que isto ocorra. 

 Sendo assim, poderíamos definir certa “qualidade” para os níveis infantil, 

fundamental e médio, estimar quanto custaria – em percentuais do PIB - financiar essa 

qualidade e, o restante dos recursos, para atingir 10% do PIB deveriam ser investidos na 

educação superior, considerando-se que esta seja uma meta do novo PNE para o período 

janeiro de 2011 a janeiro de 2021. 
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5. Expansão e financiamento das IFES até 2020 
 
5.1 Os desafios da expansão da ES no Brasil 
 
 Dois grandes desafios da educação superior brasileira relacionados à expansão 

das matrículas são: 1) que 30% da população de jovens com idade entre 18 e 24 anos 

estejam matriculados nesse nível educacional; 2) que 40% das matrículas na educação 

superior (ES) estejam nas instituições de educação superior (IES) públicas. No ano de 

2008 apenas 13,9% dos jovens com idade entre 18 e 24 anos estavam matriculados na 

educação superior e apenas 25,1% das matrículas nesse nível educacional estavam 

estudando nas instituições públicas. As tabelas 01 e 02 e os gráficos 01 e 02 mostram a 

evolução desses indicadores no período 1995-2008. 

 
Tabela 01 – Percentual de jovens com idade entre 18 e 24 anos matriculados na educação 
superior brasileira (1995-2008) 
 
Ano 

Número de jovens no Brasil 
com idade entre 18 e 24 anos 

Número de jovens com idade entre 18 e 24 
anos matriculados na ES brasileira* 

 
% 

1995 18.737.006 1.104.783 5,9 
1997 19.634.957 1.238.121 6,3 
1999 21.271.078 1.567.917 7,4 
2001 22.940.218 2.070.441 9,0 
2002 23.333.112 2.316.184 9,9 
2003 23.645.914 2.548.402 10,8 
2004 24.072.318 2.557.735 10,6 
2005 24.405.518 2.769.418 11,3 
2006 24.285.000 3.091.000 12,7 
2007 23.845.000 3.151.000 13,2 
2008 23.242.000 3.221.000 13,9 

Fonte: PNAD/IBGE 
* Todas as possibilidades, presencial e a distância, inclusive alunos de Mestrado e Doutorado 
   

Gráfico 01– Percentual de jovens com idade entre 18 e 24 matriculados na ES 

0

5

10

15

20

1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
 Verifica-se que o percentual de jovens com idade entre 18 e 24 anos passou de 

5,9% em 1995 para 13,9% em 2008. O Plano Nacional de Educação (PNE) que se 
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encerrará em janeiro de 2011 estabeleceu como meta que esse percentual atingisse 30% 

até 2011, o que já se tornou inviável. Há, portanto, que se projetar para o novo PNE que 

terá validade de janeiro de 2011 a janeiro de 2021, que essa meta seja alcançada. 

Tabela 02 – Percentual de matrículas na educação superior brasileira pública (1995-
2008) 
 
Ano 

 
Número de matrículas na ES  

Número de 
matrículas nas 
IES públicas 
(presenciais e 
EAD) 

% de matrículas nas IES 
públicas   

Presenciais 

 
 
EAD 

 
 
Total 

1995 1.759.703 - 1.759.703         700.540  39,8 
1997 1.945.615 - 1.945.615         759.427  39,0 
1999 2.369.945 - 2.369.945         832.022  35,1 
2001 3.030.754 5.359 3.036.113         944.584  31,1 
2002 3.479.913 40.714 3.520.627       1.085.977  30,8 
2003 3.887.771 49.911 3.937.682       1.176.923  29,9 
2004 4.163.733 59.611 4.223.344       1.214.317  28,8 
2005 4.453.156 114.642 4.567.798       1.246.704  27,3 
2006 4.676.646 207.206 4.883.852       1.251.365  25,6 
2007 4.880.381 369.766 5.250.147       1.335.177  25,4 
2008 5.080.056 727.961 5.808.017       1.552.953  26,7 
Fonte: INEP: Censo da educação Superior   
 

Gráfico 02– Percentual de matrículas nas IES públicas 
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 Nota-se que em 1995 o percentual de matrículas nas instituições públicas 

representava 39,8% do total de matriculados, observando-se uma queda, chegando-se 

em 2008 a 26,7%. Era uma meta do PNE 2001-2011, vetada pelo governo de FHC, 

voltar esse percentual ao patamar de 40%. Esta meta deveria ser retomada no novo PNE 

que se encerrará em janeiro de 2021. 

 

5.2 Projeções para o final do ano de 2020: número de jovens e número de 
matrículas 
 
 O IBGE fez projeções para a evolução da população brasileira até o ano de 2050. 

No ano de 2008 eram 189.612.814 habitantes e em 2020 serão 207.143.243, uma 

elevação de 9,2%. Há, portanto, nesse período, uma pequena elevação no número de 

habitantes do País. As projeções do IBGE mostram também que o quantitativo de 

jovens com idade entre 18 e 24 anos sofrerá um decréscimo, passando de 24.497.000 

em 2008 para 23.775.000 em 2020. 

 A tabela 03 mostra essa evolução e o quantitativo de jovens nessa faixa etária 

para atingir o percentual de 30%, como uma meta do novo PNE. 

Tabela 03 – Projeção no número de jovens com idade entre 18 e 24 que deveriam estar 
matriculados na educação superior brasileira no ano de 2020 
Ano Número de jovens com idade entre 18 e 24 anos 30% 
2008 24.497.000 7.349.000 
2010 23.788.000 7.136.000 
2020 23.755.000 7.126.000 

Fonte: Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade 1980-2050 (Revisão 2008) 
 Se quisermos elevar o quantitativo de jovens com idade entre 18 e 24 anos 

matriculados na educação superior, de 3.221.000 em 2008 para 7.126.000 em 2020, 

teríamos que efetivar um crescimento de 121,2%. Se supusermos que elevando esse 

mesmo percentual no número de matrículas seria atingido esse número de jovens, 

concluímos que deveríamos passar de 5.808.017 matrículas em 2008 para 12.847.333 

matrículas em 2020.  

  Se quisermos também atingir 40% dessas matrículas na educação superior 

pública, deveríamos passar de 1.552.953 matrículas em 2008 para 5.138.933 matrículas 

em 2020, o que significa um aumento de 230,9%. Nessa situação a matrícula privada 

deveria passar de 4.255.064 em 2008 para 7.708.400 em 2020, ou seja, um aumento de 

81,2%. Deve-se ressaltar que estudos mostram que nas famílias brasileiras já estão 

sendo atingidos os limites financeiros para o pagamento de mensalidades nas 

instituições privadas, tendo em vista a enorme desigualdade social existente no Brasil. 
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Este fato é impeditivo para que as instituições privadas expandam mais intensamente 

nos próximos anos (AMARAL, 2003, p.72). 

 Pode-se verificar uma forte queda na taxa de crescimento das matrículas 

presenciais no setor privado, bem como no setor público, nos últimos anos. A tabela 04 

mostra essa evolução, ilustrada pelos gráficos 03 e 04. 

 

Tabela 04 – Taxas de crescimento das matrículas na educação superior brasileira 
pública e privada (1995-2008) 
Ano Total de 

matrículas 
Matrículas 
públicas 

Taxa de 
crescimento 

Matrículas 
privadas 

Taxa de 
crescimento 

1994 1.661.034 690.450 - 970.584 - 
1995 1.759.703 700.540 1,5 1.059.163 9,1 
1996 1.868.529 735.427 5,0 1.133.102 7,0 
1997 1.945.615 759.427 3,3 1.186.188 4,7 
1998 2.125.958 804.729 6,0 1.321.229 11,4 
1999 2.369.945 832.022 3,4 1.537.923 16,4 
2000 2.694.245 887.026 6,6 1.807.219 17,5 
2001 3.030.754 939.225 5,9 2.091.529 15,7 
2002 3.479.913 1.051.655 12,0 2.428.258 16,1 
2003 3.887.771 1.137.119 8,1 2.750.652 13,3 
2004 4.163.733 1.178.328 3,6 2.985.405 8,5 
2005 4.453.156 1.192.189 1,2 3.260.967 9,2 
2006 4.676.646 1.209.304 1,4 3.467.342 6,3 
2007 4.880.381 1.240.968 2,6 3.639.413 5,0 
2008 5.080.056 1.273.965 2,7 3.806.091 4,6 

Fonte: INEP: Censo da educação Superior 
 

Gráfico 03– Taxa de crescimento das matrículas nas IES públicas 
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Gráfico 04 – Taxa de crescimento das matrículas nas IES privadas 
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 A expansão de matrículas presenciais no setor público voltará a se elevar no 

período 2009-2012 em função dos programas de expansão das universidades federais; o 

primeiro, iniciado no final do ano de 2005, expande câmpus no interior do País e o 

segundo, o de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que se 

estenderá de 2008 a 2012. 

5.3 Projeção para a participação das IFES no processo de expansão da educação 
superior brasileira até 2020 
 
 No período de 1995 a 2008 o número de vagas presenciais oferecido pelas IFES 

passou de 95.707 para 154.272, o que representou uma elevação de 61,2%. Para 

analisarmos a relação entre o número de vagas ofertadas e o número de matrículas nas 

IFES, consideraremos uma defasagem de pelo menos quatro anos entre a entrada e o 

quantitativo de matrículas.  

 Definindo-se o Fator de Multiplicação Vagas-Matrículas (FMVM) como sendo a 

razão entre o número de matrículas presenciais num determinado ano e o número de 

vagas presenciais oferecidas quatro anos antes, verificamos que o valor do FMVM no 

período em estudo foi de 4,8. A tabela 05 apresenta essa relação. 

Tabela 05 – vagas oferecidas e número de matrículas nas IFES: o Fator de Multiplicação 
Vagas-Matrículas (FMVM) 

Ano Vagas oferecidas  Ano + 4 Matrículas nas IFES FMVM 
1995 95.707  1999 441.034 4,6 
1996 99.220  2000 465.028 4,7 
1997 102.464  2001 497.804 4,9 
1998 105.909  2002 520.219 4,9 
1999 116.705  2003 551.031 4,7 
2000 126.890  2004 554.682 4,4 
2001 119.587  2005 556.221 4,6 
2002 118.638  2006 561.277 4,7 
2003 114.502  2007 585.147 5,1 
2004 115.214  2008 609.185 5,3 

Média 4,8  
Fonte: INEP: Censo da educação Superior  
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 Além dessas matrículas presenciais as IFES apresentaram no período 2000-2008 

o seguinte quantitativo de matrículas em cursos de graduação a distância: 

Tabela 06 – IFES: matrículas em cursos de educação a distância 
Ano Número de matrículas 

2000 300 
2001 1.837 
2002 11.964 
2003 16.532 
2004 18.121 
2005 15.740 
2006 17.359 
2007 25.552 
2008 52.397 

Fonte: INEP: Censo da educação Superior 
 

 O número total de matrículas nas IFES, adicionando-se as matrículas presenciais 

e em EAD é de 661.582 matrículas. 

 Considerando-se o valor médio do FMVM podemos projetar o número de vagas 

presenciais oferecidas e o número de matrículas presenciais nos anos seguintes, até o 

ano de 2020. Efetivaremos essa projeção considerando que o número de alunos nas 

IFES deve ser elevado 230,9%que é o percentual de elevação no número de matrículas 

nas instituições públicas para que possamos contar com 30% dos jovens matriculados na 

educação superior e 40% das matrículas nas IES públicas. Deveríamos passar, então, de 

661.582 matrículas em 2008 para 2.189.175 estudantes em 2020, adicionando-se 

matrículas presenciais com matrículas em EAD. A tabela 07 apresenta essa projeção, 

considerando-se o quantitativo de vagas do REUNI e novas expansões que teriam que 

ser efetivadas no período 2011-2016. 
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Tabela 07 – Projeção no número de matrículas nas IFES para possibilitar que em 2020 
estejam satisfeitos os dois indicadores em estudo: 30% de jovens e 40% nas IES públicas 
 
Ano 

Vagas já 
ofertadas 
+ REUNI 

Vagas 
em 
EAD* 

Vagas 
novas  

Total de 
vagas 

oferecidas 

  
Ano 
+ 4 

 
FMVM 

Número 
de 

matrículas 
2004 115.214 10.916 - 126.130  2008 - 661.582 
2005 119.125 10.916 - 130.041  2009 4,8 624.197 
2006 134.161 10.916 - 145.077  2010 4,8 696.370 
2007 141.849 10.916 - 152.765  2011 4,8 733.272 
2008 154.272 10.916 - 165.188  2012 4,8 792.902 
2009 191.862 10.916 - 202.778  2013 4,8 973.334 
2010 212.387 10.916 - 223.303  2014 4,8 1.071.854 
2011 220.390 10.916 28.357 259.663  2015 4,8 1.246.382 
2012 259.663 10.916 28.357 298.936  2016 4,8 1.434.893 
2013 298.936 10.916 28.357 338.209  2017 4,8 1.623.403 
2014 338.209 10.916 28.357 377.482  2018 4,8 1.811.914 
2015 377.482 10.916 28.357 416.755  2019 4,8 2.000.424 
2016 416.755 10.916 28.407 456.078  2020 4,8 2.189.934 

Fontes: INEP: Censo da educação Superior; MEC: Apresentação Marcos Aurélio (SESu) em 
28/05/2008 e Projeções deste estudo 
* Incluídas 10.916 vagas em EAD para que em 2008 tivéssemos 52.397 matrículas nessa modalidade, 
preservando esse quantitativo até 2016. 

 

 

  As IFES passariam, portanto, do oferecimento de 126.130 vagas em 2008 para 

456.078 vagas em 2016, um aumento de 261,6%. Com o oferecimento dessas vagas 

seriam atingidas 2.189.175 vagas em 2020, o que representaria 230,9% de aumento em 

relação às 661.582 matrículas de 2008.  

 Esta expansão, tanto de vagas presenciais quanto de vagas em EAD, propiciaria, 

sob o ângulo de visão das IFES, que os dois indicadores em discussão se 

concretizassem. Análises semelhantes deveriam se efetivar nos âmbitos das instituições 

estaduais, municipais e privadas, para que no total da educação superior brasileira as 

duas metas em discussão sejam cumpridas. 

 

5.4 Uma projeção para a expansão do financiamento das IFES até o ano de 2020 
 

 Os recursos totais, excluídos os recursos próprios, aplicados nas IFES no período 

1989-2008, corrigidos pelo IPCA, a preços de janeiro de 2009, referenciados, também, 

como percentuais do PIB, foram os da tabela 08 que segue. 
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Tabela 08 – Recursos das IFES (1989-2008), excluídos os recursos próprios  
Ano Total 

Valores em R$ bilhões, a 
preços de janeiro de 2009 
(IPCA) 

PIB 
Valores em R$ trilhões, a 
preços de janeiro de 2009 
(IPCA) 

% 

1989 12,5 1,36 0,92 
1990 8,9 1,21 0,74 
1991 6,7 1,18 0,56 
1992 6,1 1,20 0,51 
1993 8,4 1,30 0,65 
1994 11,8 1,48 0,80 
1995 13,3 1,80 0,74 
1996 11,6 1,86 0,63 
1997 11,6 1,93 0,60 
1998 11,5 1,95 0,59 
1999 12,3 2,03 0,61 
2000 12,4 2,10 0,59 
2001 11,7 2,17 0,54 
2002 12,5 2,27 0,55 
2003 11,8 2,27 0,52 
2004 13,4 2,43 0,55 
2005 12,8 2,52 0,51 
2006 15,6 2,67 0,59 
2007 16,6 2,82 0,59 
2008 17,9 2,97 0,60 

Fonte: AMARAL, Banco de Dados-2009  
 

 Os Gráficos 05 e 06 ilustram a evolução dos valores totais e do percentual do 

PIB. 

 

Gráfico 05 – Recursos financeiros totais das IFES, excluídos os recursos próprios 
(Valores em R$ bilhões, a preços de janeiro de 2009 -IPCA) 
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Gráfico 06 – Recursos financeiros totais das IFES, excluídos os recursos próprios, como 
percentual do PIB 
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  Para projetarmos os recursos a serem alocados no ano de 2020, excluídos os 

recursos próprios, consideraremos que o volume de recursos alocados para as 

vagas em expansão sejam proporcionais ao valor do recurso alocado em 2008 para 

as vagas presenciais e 60% do valor de 2008 para as vagas de EAD. 

Consideraremos ainda que em 2020 as 2.189.175 matrículas estariam divididas em 

75% presenciais e 25% a distância, ou seja, 1.641.881 matrículas em cursos 

presenciais e 547.294 matrículas em cursos de EAD. Dessa forma, teríamos uma 

evolução dos recursos até atingirmos um montante em 2020 de R$ 51,8 bilhões. 

 O Ministério da Fazenda no documento Execução Orçamentária do Governo 

Federal 2008 apresenta uma projeção do crescimento real do PIB para os anos 

vindouros e, a partir dessa projeção, podemos realizar análise do significado desse valor 

de R$ 50,8 bilhões, como percentual do PIB de 2020. A tabela 09 apresenta os valores 

do PIB projetados até o ano de 2020. 

Tabela 09 – Projeção do valor do PIB de 2008 a 2020, em R$ trilhões 
Ano % de crescimento real do PIB PIB 
2008 - 2,97 
2009 0,18 2,98 
2010 5,00 3,13 
2011 5,00 3,28 
2012 5,00 3,45 
2013 3,09 3,55 
2014 3,07 3,66 
2015 2,87 3,77 
2016 2,91 3,77 
2017 2,79 3,88 
2018 2,80 3,98 
2019 2,80 4,10 
2020 2,60 4,21 

Fonte: MF: Estimativas para o crescimento real do PIB 
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 O PIB teria, portanto, um crescimento real de 45,4%. Dessa forma, os R$ 51,8 

bilhões que seriam aplicados nas IFES em 2020 representariam 1,2% do PIB.  Esse 

percentual é compatível com a outra meta a ser defendida na elaboração do novo PNE 

que é a de que o País eleve os recursos aplicados em educação do atual patamar de 5% 

do PIB para o patamar de 10% do PIB. O Gráfico 07 ilustra essa evolução, 

considerando-se o período 1989 - 2020. 

Gráfico 07 – Recursos das IFES como percentual do PIB (1989-2020) 
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7. Considerações finais 
 

No interior das instituições públicas está instalado um ambiente de grande 

mercantilização de serviços acadêmicos. Este é um ponto a ser seriamente debatido e 

analisado nas esferas de decisão governamental por trazer o perigo de essas instituições 

perderem as condições para desempenharem o seu mais importante papel, estabelecido 

na LDB e no PNE e reconhecido pelo Programa Uma Escola do Tamanho do Brasil: 

realizar pesquisa, oferecer programas de pós-graduação e desenvolver ações que 

permitam uma expansão que procure absorver alunos carentes e aluno-trabalhador em 

cursos noturnos. 

A não ampliação dos recursos originários do fundo público, proporcionalmente ao 

crescimento do PIB, estaria levando as instituições públicas a agir como integrantes do 

quase-mercado educacional. Elas estariam atuando, via fundações privadas de apoio 

institucional, sobretudo na mercantilização da prestação de serviços, como forma de 

complementar os recursos necessários à própria manutenção da instituição e os ganhos 

salariais mensais. 

Muitos dirigentes, professores e servidores técnico-administrativos têm sido 

forçados a adotar essa postura para tenta garantir a sobrevivência institucional, quando a 
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elevação do PIB exige uma maior atividade das instituições. O seguimento das normas 

impostas pelo quase-mercado tende, a cada dia que passa, a ser encarado como natural 

por muitos, dentro e fora das instituições, como se não houvesse de fato alternativa 

possível. A eficácia das condições materiais como determinante da assunção de posturas 

de sobrevivência acadêmica entre aqueles que trabalham nas universidades já é fato 

comprovado.  

Os docentes pressionados a dar mais aulas e a aumentar quantitativamente a 

produção intelectual dessas instituições, e forçados a se envolver com as práticas do 

quase-mercado educacional, atrás de complementação salarial e de recursos financeiros 

competitivos para manter sua condição de trabalho, viram-se imersos num ambiente de 

disputa e de defesa de interesses individuais. 

Os valores “solidariedade, cooperação, colegialidade, tolerância, paz, justiça e 

outros de mesma linha são substituídas por outros valores economicistas, como 

eficiência, produtividade, competitividade, utilidade, funcionalidade.” (DIAS 

SOBRINHO, 2002, p.16). 

Os desafios da educação superior brasileira, explicitados neste estudo, não só os 

relacionados à expansão e financiamento, exigem, nos próximos dez anos ações 

concretas para que as instituições nas se tornem puramente utilitaristas, com alguns 

poucos núcleos de excelência científica e intelectual que, para sobreviverem nesse 

patamar, teriam que angariar recursos no mercado, vinculando os seus trabalhos e 

projetos aos interesses dos financiadores, sejam estes governos ou empresas. Como 

conseqüência, o Brasil perderia um complexo de instituições que além de “estimular a 

criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo”, 

como prevê a LDB, deveria ter condições para “encontrar solução para os problemas 

atuais, em todos os campos da vida e da atividade humana e abrindo um horizonte para 

um futuro melhor para a sociedade brasileira, reduzindo as desigualdades”, como 

estabelece o PNE. 
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