
86,84% das instituições de Ensino Superior são privadas 
 
O Ensino Superior particular brasileiro continua se expandindo, não só numericamente como 
percentualmente. Em 1999, das 1.097 instituições, 905 (82,50%) eram privadas e em 2001, das 
1.391 instituições, 1.208 (86,84%) eram privadas. 
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O presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares-ANUP, Prof. Heitor Pinto Filho, 
classificou essa expansão como resultado de uma forte disposição do ensino privado de exercer o 
seu papel constitucional, complementar,  na formação dos brasileiros. “Contribuímos 
decisivamente para que uma parcela maior  tivesse acesso à Universidade, realizando seus 
sonhos e as esperanças de suas famílias”, disse. 
 
O número de matrículas nas universidades privadas também cresceu, passando de l.807 mil em 
2000 para 2.091 mil em 2001, representando 15,7% a mais. Ao final de 2001, as universidades 
privadas detinham 69,9% dos 3.030 milhões de alunos matriculados em instituições superiores. 
Em 2000, tinha 67,1%. 
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O prof. Heitor Pinto Filho assinalou que a taxa de crescimento de matrículas nas universidades 
privadas entre 1994 e 2001 foi de 115%, evoluindo de 970 mil para 2.091 mil matrículas.  
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“Já que não contamos com o apoio governamental, tivemos que nos desdobrar, com nossos 
próprios recursos,  para atender a  pressão de uma demanda crescente, oferecendo ensino de 
qualidade, submetidos às Avaliações das Condições de Ensino do MEC”, afirmou. 
 



Com o crescimento das instituições particulares, houve não só um aumento no número de cursos 
e matrículas como também do corpo docente. 
 
 De 2000 para 2001, o número de cursos cresceu, passando de 10.585 para 12.155, com 
crescimento de 14,83%. A participação da universidade privada igualmente cresceu, passando de 
6.564 em 2000, para 7.754 em 2001. 
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Em 2000, 109,5 mil, 55,38% dos docentes do País lecionavam em instituições privadas; em 2001, 
128,9 mil, representando 58,61%.  
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Além do crescimento numérico, o sistema privado cresceu em qualificação do seu corpo docente. 
Em 1999, dos 145.950 docentes com pós-graduação, 77.763 (53,28%) lecionavam em 
instituições privadas, sendo que 26.618 (34,23%) com mestrado e 9.577 (12,32%) com 
doutorado. Em 2001, dos 187.266 com pós-graduação, 109.412 (58,43%) lecionavam em 
instituições privadas, sendo 45.532 (41,62%) e 15.278 (13,96%). 
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A universidade privada apresentou em 2002 uma participação bastante expressiva no número de 
concluintes. Isto é, de pessoas que terminaram seus cursos de graduação, chegando a 67% 
(235,6 mil) de um total de 396 mil alunos. 
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