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[EDITORIAL]
A complexa realidade da Educação Superior no Brasil deve, 
constantemente, fazer parte das nossas reflexões e debates. 
Paralelo à ampliação no acesso vivido nos últimos anos no 
Brasil, em especial pela implementação de políticas públicas 
como o ProUni, constata-se ainda que muitos jovens não 
conseguem ingressar na Universidade. Isso se deve tanto 
pelas dificuldades econômicas e estruturais, quanto pela falta 
de oportunidade ou mesmo de perspectiva. 

Tão preocupante quanto à restrição ao acesso é a evasão dos 
cursos universitários. São assustadores os dados que revelam 
o grande número de jovens que não têm as condições 
mínimas para permanecer estudando. Juntamente com a 
situação econômica, que em períodos de crise agrava-se, 
e uma formação básica frágil, há um grupo significativo 
de estudantes que não encontram sentido naquilo que 
escolheram cursar.

Ao mesmo tempo que muitos deles estão despreparados para 
tomar uma decisão sobre a carreira que pretendem seguir, 
também nós, educadores, por vezes não sabemos ser os 



“mestres” capazes de mostrar os caminhos possíveis, dando 
suporte e ajuda na construção de seus projetos de vida.

Nesse sentido, somos chamados, como uma universidade 
católica e marista, a um compromisso real com cada história 
de vida que recebemos em nossas salas de aula. Nossa 
excelência acadêmica, cada vez mais comprovada, precisa 
estar sempre endossada por experiências inclusivas e 
acolhedoras. Acreditamos, por isso, que é continuamente 
necessário compreender e aprofundar dados e indicadores 
que revelam os desafios e as possibilidades sobre a Educação 
Superior no Brasil.

Longe de esgotar o assunto, pretendemos, com este boletim, 
promover uma reflexão sobre a realidade vivida pelos jovens 
estudantes universitários no Brasil. Buscaremos trabalhar 
com dados estatísticos, trazendo elementos de reflexões a 
partir de diferentes dimensões que envolvem a formação no 
Ensino Superior. 

Fabiano Incerti
Diretor do Instituto Ciência e Fé
Saulo Geber
Coordenador do Observatório das Juventudes

cienciaefe.pucpr.br
observatoriodasjuventudes.pucpr.br
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U M  P A N O R A M A  D 0 

ENSINO SUPERIOR  
N O  B R A S I L

No ano de 2014, 7,8 milhões de estudantes estavam 
matriculados no Ensino Superior no Brasil, dos quais:

• 6,5 milhões em cursos presenciais (83%) 
• 1,3 milhão em cursos EAD (17%)  
• A Rede Privada de Ensino (particulares, comunitárias, 
confessionais, filantrópicas) concentrava cerca de 75% das 
matrículas, com 5,9 milhões de estudantes matriculados. 
Os outros 25% estavam na Rede Pública. 

Apesar do aumento expressivo da Educação Superior nos 
últimos anos, a taxa atual de 18,1% de jovens entre 18 e 
24 anos matriculados nessa modalidade de ensino ainda é 
inferior à meta de 33% estabelecida pelo Plano Nacional de 
Educação (2014 a 2024).



32.878
2.368

cursos de graduação

instituições de 
Educação Superior

que são ofertados em

Segundo dados do IPEA,
no Brasil existem

No ano de 2016, 
cerca de

20.000
estudantes
estavam 
matriculados nos 
cursos de graduação 
da PUCPR
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está em 2173 instituições menores como:
Centros Universitários, Faculdades e 
Institutos Federais.

Para ter o título de universidade  deve-se preencher diversos 
critérios, como:

• Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
• 1/3 de mestres e doutores; 
• 1/3 de professores em regime de tempo integral;
• Ter, pelo menos, quatro programas de pós-graduação stricto sensu

*

e o restante das vagas,

53,2%195
das matrículas

universidades* concentram

46,8%
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A expansão do Ensino Superior no Brasil veio acompanhada 
da diversificação de oferta, como: universidades com 
reconhecimento acadêmico internacional, instituições 
unicamente especializadas em Educação a Distância, 
faculdades que ofertam um único curso com poucas dezenas 
de estudantes.  

Ainda em relação às matrículas no Brasil:

68,7%
são de cursos
de Bacharelado

18,3% 
Licenciaturas

12,6%
são Tecnólogos
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O  q u e  v o c ê
q u e r  s e r  q u a n d o

CRESCER? 
Um estudo realizado em 2016 identificou os cursos mais 
pesquisados por jovens na Internet:

Por sua vez, no ano de 2016, os cursos com maior número de 
estudantes no Brasil foram:

Medicina

Direito
Psicologia
Administração
Odontologia
Engenharia
Nutrição
Enfermagem
Arquitetura
Fisioterapia

Engenharia de Produção Gestão de Pessoal/ 
Recursos HumanosServiço Social

Psicologia

Pedagogia

Enfermagem Engenharia Civil

 Administração Direito

Ciências Contábeis          
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Já na PUCPR, os cursos com maior número de matrículas foram:

Vindo de um processo de ascensão desde 2010, no ano de 2015, 
houve uma queda no número de ingressos no Ensino Superior. 
Esse fenômeno é resultado de vários fatores, como: saturação de 
uma demanda reprimida, defasagem na formação no Ensino 
Médio, diminuição de contratos do FIES, crise econômica, entre 
outros. Estudos apontam que a queda teve continuidade nos 
anos de 2016 e 2017. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Um trabalhador com bacharelado no Brasil ganha mais que 
o dobro que um trabalhador que tenha concluído apenas o 
Ensino Médio. 

Além disso, pesquisas mostram que 72% das pessoas 
que concluíram seus estudos no Ensino Médio estavam 
empregadas, enquanto que 88% das pessoas que deram 
sequência em seus estudos alcançando o nível Superior 
estavam no mercado de trabalho.

EDUCACAO
c o m o  m e l h o r i a
d e  V I D A

˜
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OS JOVENS
e  a  E d u c a ç ã o

Escolaridade 16%
Até o Fundamental 
Incompleto

11%
Fundamental 
Completo

21%
Médio Incompleto

38%
Médio Completo

13%
Superior

Condição
de atividade

14,6%
Só estuda

39,8%
Só trabalha

20,8%
Procura 

trabalho

10,9%
Não estuda 

nem trabalha

14%
Estuda e trabalha

Jovens “fora de série”   
A defasagem idade/
série é uma grande 

dificuldade no sistema 
educacional brasileiro

Jovens “nem nem” 
Vem crescendo a 
proporção de jovens 
que nem trabalham, 
nem estudam
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Um estudante típico do Ensino Superior é mulher, tem 21 
anos, trabalha e estuda à noite, em um curso de bacharelado 
de uma instituição privada. 

P e r f i l  j o v e m  n a 

PUCPR
A média de idade dos universitários brasileiros é de 21 anos. Eles 
ingressam aos 19 e, geralmente, concluem o curso aos 23 anos.

Seguindo o perfil nacional, o estudante da PUCPR é predominantemente jovem

17 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

27 a 29 anos

30 a 32 anos

33 a 35 anos

36 a 38 anos

39 a 41 anos

34,58%

35,97%

14,91%

5,96%

2,97%

1,91%

1,14%

0,81%
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Q U E S T Ã O 

ECONOMICA 

Os dados mostram uma tendência à democratização 
econômica no acesso, com um maior acesso da população 
mais pobre. 

• 54,5% dos estudantes 
pertenciam à parcela 20% 
mais rica da população

• 1,2% dos estudantes 
pertenciam à parcela 20% 
mais pobre da população 

ˆ

• 36,4%  dos estudantes 
pertenciam à parcela 20% 
mais rica da população

• 7,6%  dos estudantes 
pertenciam à parcela 20% 
mais pobre da população 

20142004
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Apesar do acesso dos negros à universidade ter crescido 
exponencialmente na última década, a proporção de jovens 
pretos e pardos que frequentavam o Ensino Superior em 2014 
ainda não chegou aos mesmos índices que os jovens brancos 
tinham dez anos antes.

D E S I G U A L D A D E S  

RACIAIS 

• 16,7% dos estudantes 
negros estavam em uma 
faculdade

• 47,2% dos estudantes 
brancos frequentavam o 
Ensino Superior

• 45,5% dos estudantes 
negros estavam em uma 
faculdade

• 71,4% dos estudantes 
brancos frequentavam o 
Ensino Superior 

20142004
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dos estudantes são mulheres.
53,11% 

Apesar de um maior grau de escolarização, as mulheres 
têm menor taxa de empregabilidade se comparadas com 
os homens. Além disso, as mulheres brasileiras com Ensino 
Superior que trabalham em tempo integral ganham apenas 
64% da remuneração dos homens da mesma escolaridade.

Na PUCPR,

• 3,4 milhões de 
matrículas no Ensino 
Superior
• 12% das mulheres 
possuem diploma
• 81% das mulheres estão 
empregadas

GENERO
ˆ

• 2,7 milhões de 
matrículas no Ensino 
Superior
• 10% dos homens 
possuem diploma
• 91% dos homens estão 
empregados

HOMENSMULHERES
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conciliam seus estudos com uma jornada de trabalho. Muitos 
desses estudantes já ingressam na universidade com um 
histórico de vivência de trabalho e dependem dessa atividade 
para manter seus custos com mensalidades, materiais, 
alimentação e transporte.

O imaginário recorrente de que os jovens terminam os 
estudos para então ingressar no mercado de trabalho parece 
não estar presente na grande parte da população brasileira.

Temos passado de um perfil de estudantes que trabalham 
para trabalhadores que estudam.

Muitos são os relatos de estudantes trabalhadores que se 
queixam do cansaço, da falta de tempo para estudar e ficar 
com a família, além da dificuldade de conciliar trabalho e 
estudo.

Q U E S T Ã O  D O 

TRABALHO 

7 em cada 10 estudantes da Educação Superior
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A EVASAO
˜

Entre os anos de 2003 e 2014, mais de 3 milhões de 
estudantes ingressaram no Ensino Superior e apenas cerca 1 
milhão chegou a concluir. 

No ano de 2014, a taxa de evasão no Ensino Superior foi de 
25,4% na Educação Presencial e de 32,0% na Educação a 
Distância. 

7.828.013

1.027.092

matrículas

concluintes
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Por que tanta evasão? 

Questões 
financeiras 

Entendemos por evasão o abandono, trancamento, 
desligamento ou  a transferência para outra instituição

Os dados revelam a fragilidade na permanência desses 
estudantes e as dificuldades em se concluir a Educação 
Superior no Brasil. Alguns indícios vêm apontando aspectos 
variados para a evasão, como: 

Falta de recursos financeiros para custear material didático, 
mensalidade e outros fatores de ordem econômica. Resultado 
de um mal planejamento financeiro no ingresso do curso ou 
na perda de emprego/renda do estudante ou familiar durante 
a formação.

A taxa de evasão no 1º ano dos cursos presenciais de graduação na 
rede privada foi de 7,4% para estudantes com FIES e 25,9% entre os 
que não possuíam o financiamento.
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Dificuldade de acompanhar as disciplinas do curso, defasagem 
de conteúdos da educação básica, falta de sintonia com as 
metodologias de ensino, não adaptação às metodologias dos 
cursos, relacionamento com os professores.

Não identificação com o curso, baixa satisfação nas matérias 
estudadas, dificuldades emocionais, arrependimento da 
escolha feita, escolha de curso pela nota de corte, e não pelo 
interesse. 

Pessoais

Acadêmicas
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Neste boletim, buscamos apresentar um breve panorama do 
Ensino Superior no Brasil. Pudemos destacar um aumento 
gradativo da oferta de vagas, um tímido processo de 
democratização e também os desafios da formação e 
permanência dos estudantes. 

Longe da concepção de que os estudantes precisam se “adaptar 
à universidade”, partimos do pressuposto de desnaturalização 
do Ensino Superior e do nosso papel para que a universidade 
seja um momento formativo de qualidade, democrático, 
significativo e emancipatório.

A PUCPR vem desenvolvendo uma série de iniciativas de 
ensino, pesquisa e extensão universitária que buscam melhorar 
o acesso e a permanência de nossos estudantes.

Entendemos que essas ações precisam ser melhoradas 
e ampliadas, mas é um bom ponto de partida para nós, 
professores, contribuirmos com uma educação de qualidade. 
Fica aqui nosso convite para que pesquisem, conheçam, se 
envolvam e contribuam!

E  N Ó S ,

EDUCADORES? 
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