
Cresce a participação das instituições privadas na Educação Superior 
 
Escolas públicas tinham 28,3% dos matriculados em 2004, contra 71,7% das privadas 
 
O Censo da Educação Superior 2004 aponta um pequeno avanço da participação das instituições 
privadas no número total de alunos matriculados do ensino superior. Dos 4.163.733 alunos 
matriculados no ano passado, 2.985.405 estudavam em escolas particulares, o equivalente a 
71,7% do total. No último Censo, de 2003, esse percentual era de 70,75%. As instituições de 
ensino superior públicas concentravam 1.178.328 alunos em 2004, o equivalente a 28,3% de 
todos os estudantes do nível superior. 
 
Em relação aos números absolutos, 2004 contava com 275.962 pessoas no ensino superior a mais 
do que em 2003. Mais da metade do total de estudantes era formada por mulheres (56,4%). 
 
Segundo o Censo, apenas 10,4% dos jovens entre 18 e 24 anos estão em algum curso de ensino 
superior no país. A expectativa para os próximos dois anos é que esse número chegue a 30% "O 
problema é que o estudante de nível superior brasileiro chega à universidade com mais de 20 
anos. Há muitas reprovações. À medida que o fluxo escolar for melhorando, com o ensino médio 
em três anos e o fundamental em oito, começaremos a ter um ingresso mais jovem na 
universidade. Para que isso seja possível é importante que o estudante entre mais novo na 
universidade, consiga concluir o seu curso em quatro ou cinco anos e, evidentemente, o número 
de vagas seja ampliado", explicou o diretor de Desenvolvimento de Educação Superior da 
secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, Manoel Palácios, de acordo com a 
Agência Brasil. 
 
A rede de 2.013 instituições de ensino superior (sendo 224 públicas e 1.789 privadas) ofereceu no 
ano passado 18.644 cursos superiores, sendo 6.284 (33,7%) na rede pública e 12.360 (66,3%), 
na privada. 
 
O número de vagas novas oferecidas nos vestibulares das instituições em 2004 chegou a 
2.320.421, ou 15,9% mais que no anotado no ano anterior. Do total, 308.492 vagas eram das 
escolas públicas e 2.011.929, das privadas. Somente 1.303.110 desse total de vagas foram 
ocupadas, ficando mais de 1 milhão de vagas sem ser preenchidas. A maior parte dessas vagas 
ociosas estava nas instituições privadas (49,5%), seguidas pela rede de instituições municipais 
(26,4%), estaduais (4,7%) e federais (0,9%). 
 
O curso com maior número de matriculados em 2004 era o de Administração, com 620.718 
alunos. Na seqüência, ficaram os cursos de Direito, Pedagogia, Engenharia e Letras. 
 
No ano passado, formaram-se nos cursos superiores brasileiros 626.617 alunos - aumento de 
18,7% em comparação ao resultado de 2003, sendo 202.262 nas instituições públicas e 424.355, 
nas privadas. Na comparação entre 2001 e 2004, o avanço no número de pessoas que concluiu 
algum curso superior no país foi de 34%.  
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