
Mulheres são donas de 53% das vagas nas universidades brasileiras 
 
As mulheres priorizam a educação mais do que os homens. Pelo menos esta é uma das 
conclusões a que se chega ao analisar o número de mulheres matriculadas em instituições de 
ensino superior.  
 
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), em 13 anos, a 
freqüência de mulheres nessas instituições foi 22% maior que os homens.  
 
Diferença aumenta com o passar do tempo  
Entre 1991 e 2004, o número de mulheres estudantes aumentou 181%, contra 148% de 
estudantes do sexo masculino, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira (27).  
 
A diferença de matrículas entre os dois sexos já chega a 529 mil. Hoje as mulheres são donas de 
56% das matrículas nos cursos de graduação, mesmo representando apenas 50,7% da 
população.  
 
"Há uma proporção maior de mulheres na população, principalmente a partir dos 20 anos de 
idade", informa a gerente de projetos da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Dirce 
Grosz.  
 
Ela diz que também há mais mulheres terminando o ensino médio do que homens. Além disso, as 
mulheres buscam aperfeiçoamento para melhorar a colocação no mercado de trabalho.  
 
"Ela está despertando para a procura dos seus direitos e de seu espaço. Está começando a 
questionar os papéis que até então a sociedade colocava para ela, que era o cuidado da família", 
acrescentou Grosz.  
 
No período analisado pela pesquisa, o número de mulheres matriculadas passou de 833 mil para 
2,3 milhões, bem mais que o salto de 731 mil para 1,8 milhão de homens que ingressaram no 
ensino superior.  
 
Problemas sociais  
O diretor de Estatísticas do Ensino Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep), Dilvo Ristoff, aponta uma expressiva evasão escolar dos homens em função 
do trabalho; um problema que começaria no ensino fundamental e só aumentaria com o passar 
dos anos.  
 
"Se o homem é pobre, trabalha desde cedo e quer continuar trabalhando, como é o caso de 25% 
dos mais de nove milhões de estudantes do ensino médio, ele enfrentará uma dificuldade 
tremenda. Isso é um estímulo muito grande à evasão", destaca Ristoff.  
 
O diretor do Inep indica o Programa Universidade para Todos (ProUni) como uma alternativa 
democrática de acesso da população carente à universidade, o que poderia reduzir a diferença de 
matrículas entre os sexos.  
 
As inscrições para tentar concorrer a uma bolsa do programa terminam no próximo dia 03 de 
fevereiro.  
 
Fonte: <http://www2.uol.com.br>. Acesso em 31 jan. 2006.  


