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Resumo:  
O presente trabalho propõe-se a discutir o ensino superior público e privado brasileiro no 
período de 1995 a 2005. Para alcançar tal objetivo, buscou-se inicialmente realizar um 
panorama histórico do ensino superior no Brasil. Ressaltam-se ainda as funções das 
instituições de ensino superior na atualidade, salientando o ambiente macroeconômico, as 
reformas do Estado e as políticas do MEC. Assim, os principais indicadores sobre o quadro 
do ensino superior estudados são: número de instituições de ensino superior, as distribuições 
das funções docentes, os cursos de graduação e o número de matrículas. Dentre os principais 
resultados analisados, observa-se que o Brasil possui em 2005 quase 88% das instituições 
privadas. Destaca-se que as evoluções do número de instituições brasileiras sofreram 
diferentes ritmos de crescimento.  
Palavras-Chave: Ensino Superior; Público; Privado. 

Abstract:  

This work proposes-to discuss the higher education Brazilian public and private in the period 
1995 to 2005. To achieve that objective, sought-initially perform a panorama of the history of 
higher education in Brazil. Highlight-if the duties of the institutions of higher education 
nowadays, stressing the environment macroeconomic, reforms of the State and the policies of 
the MEC. Thus, the main indicators on the framework of higher education studied are: 
number of higher education institutions, the distributions of the functions teachers, the 
undergraduate courses and the number of registrations. Among the main results analyzed, 
notes-that Brazil has in 2005 almost 88% of private institutions. Highlights-that the 
developments of the number of Brazilian institutions suffered different rates of growth. 

Keyword:  Higher education; Public; Private. 
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1Introdução 

No final dos anos oitenta foi institucionalizado no Brasil mudanças que marcaram o 

processo de readequação do Estado, iniciou-se a implantação das reformas que privatizaram 

empresas estatais, congelaram salários, protegeram o sistema financeiro e abriram o mercado 

nacional para produtos estrangeiros. Nesse cenário surgiu uma nova fase de reestruturação 

capitalista. 

Nessa perspectiva, com relação ao papel do Estado na educação superior, a orientação 

a partir de 1989 foi a de que esta deveria ser reformulada, transformando-se em 

normatizadora, fiscalizadora e avaliadora, ao invés de executora. Assim, as instituições de 

ensino superior deveriam possuir maior autonomia, e esta estaria sujeita às ações de governo: 

credenciamento, recredenciamento, avaliação, fiscalização, etc. 

Partindo desse contexto, o presente trabalho tem com objetivo analisar o ensino 

superior público e privado brasileiro no período de 1995 a 2005, destacando os principais 

acontecimento e mudanças existentes. 

 

2  Histórico da Educação Superior Brasileira 

Os primórdios da educação superior no Brasil começaram em 1572 com a criação dos 

cursos de Artes e Teologia no Colégio dos Jesuítas da Bahia. Em 1759, houve a abertura de 

aulas de matérias isoladas, em 1776 foi criada uma faculdade no Seminário dos franciscanos 

no Rio de Janeiro e em 1798, no Seminário de Olinda (Cunha, 1980). 

A partir de 1808, de acordo com Barreyro (2008), foram instalados cursos superiores 

no Rio de Janeiro com o intuito de suprir as necessidades do Estado. Foram criados cursos de 

Cirurgia, Medicina e Matemática, relacionados com as atividades militares, e Agronomia, 

Desenho Técnico, Economia, Química e Arquitetura, destinados à burocracia estatal. Houve 

cursos ligados à Academia de Belas Artes, como os de Desenho, História, Arquitetura e 

Música. Vale destacar, que os cursos de Direito foram criados apenas após a Independência 

do Brasil. 

Nessa perspectiva, após a Independência se formaram no Brasil dois setores, o do 

ensino estatal (secular) e o do ensino particular (religioso), ainda de acordo com Barreyro 

(2008). No entanto, só se pode falar em ensino superior privado no Brasil a partir da 

República, de acordo com a Constituição de 1891, assim Sampaio (2000) afirma: 
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 “descentralizou o ensino superior, que era exclusivo do poder 
central, delegando-o também para os governos estaduais e permitiu a criação 
de instituições privadas” (Sampaio, 2000, p. 37). 

 

Destaca-se que a criação de escolas superiores livres por particulares permitiu maior 

desenvolvimento do ensino superior. Assim, de acordo com Barreyro (2008), em 1880 havia 2 

mil e 300 estudantes, em 1915 somavam mais de 10 mil matrículas. Em 1930, havia quase 20 

mil alunos. Entre 1892 e 1910, foram criadas 27 instituições de ensino superior. Observa-se 

ainda que em 1920, foi criada a primeira instituição, a Universidade do Rio de Janeiro. 

No ano de 1931, um ano após a criação do Ministério da Educação, foram 

estabelecidas, de acordo com Barreyro (2008), normas para a organização do ensino superior 

com a promulgação do Estatuto das Universidades Brasileiras (Decreto n° 19.851/31, vigente 

até 1961), que organizava o ensino superior no país permitindo as formas de universidade e 

instituto isolado. As universidades poderiam ser mantidas pelo governo federal ou pelos 

estaduais, portanto oficiais, ou “livres”, mantidas por fundações ou associações particulares. 

Assim, Barreyro (2008) argumenta que: 

 “essa “matriz de origem” do ensino superior (universidade, instituto 
isolado; poder público, iniciativa privada) mostra duas características 
importantes do sistema que são relevantes até hoje”( Barreyro ,2008, p.15). 

 

Nesse cenário, foram criadas na década de 1930, a Universidade de São Paulo (1934) e 

a Universidade do Distrito Federal (1935). E em 1935, Anísio Teixeira, fundou a 

Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. 

Durante o governo Dutra, em 1945, os estudantes tiveram um papel importante, 

principalmente por meio da União Nacional dos Estudantes, pois, de acordo com Barreyro 

(2008), lutaram pela universidade pública, gratuita e de qualidade, que visava à 

democratização e à ampliação do acesso, à atenuação do rigor nos exames vestibulares, assim 

como à proposta de universidade a serviço da sociedade. 

Barreyro (2008), afirma que no período até 1960, o crescimento do ensino superior 

aconteceu com base na criação de institutos isolados e de universidades que aglutinavam 

alguns institutos. Também, aconteceu a criação de universidades estaduais, surgidas de 

anexação de instituições privadas e, posteriormente, da federalização das mesmas 

universidades (1961) e da incorporação de instituições privadas na rede federal (Sampaio, 

2000). 

Em 1961, foi aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e sua 

legislação complementar que definiu normas para a autorização e reconhecimento das 

instituições de ensino superior (Sampaio, 2000). 
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Entre meados das décadas de 1970 e 1980, de acordo com Barreyro (2008), houve a 

aglutinação de instituições, isso em virtude da transformação de estabelecimentos isolados em 

federações de escolas e, da mudança dos estabelecimentos em universidades privadas 

(Sampaio, 2000). 

Outro marco importante que deve ser relatado é com relação à criação de instituições 

de ensino superior em municípios no interior dos Estados, nas décadas de 1960 e 1970. Esse 

procedimento permitiu a implantação do ensino pago pela contratação de serviços do setor 

privado e pela cobrança de mensalidades escolares, apesar de elas serem municipais e 

públicas (Barreyro, 2008). Essa situação foi legitimada pela Constituição de 1988 que 

permitiu que o princípio de gratuidade nas instituições públicas não se aplicasse às criadas por 

lei estadual ou municipal antes da sanção da Lei maior (art. 242). 

Nessa perspectiva podemos destacar que o processo de expansão e privatização da 

educação superior brasileira sofreu alterações significativas a partir da década de 1990, 

especialmente durante o governo de FHC, essa discussão será abordada nas seções seguintes. 

 

 

2.1 O Macro-ambiente: Os impactos no Ensino Superior Brasileiro 

As alterações provocadas pelas políticas educacionais no Brasil não podem ser 

compreendidas sem o entendimento das contingências históricas e econômicas que balizaram 

o cenário das transformações do mundo nos anos 1990.  

Ao longo dessa seção, buscamos destacar elementos macroestruturantes que nos 

auxiliam a compreender, a reforma do Estado brasileiro e suas inflexões na área educacional, 

destacando, especialmente, a organicidade das políticas para a educação superior no Brasil. 

No final dos anos 1980 e no início dos de 1990 se institucionalizou no Brasil 

mudanças que marcaram o processo de readequação do Estado Brasileiro, ou seja, as reformas 

do Estado brasileiro. Nessa perspectiva, a necessidade da reordenação econômica, política e 

social do Estado brasileiro ganharam o status de Ministério Federal, criando-se primeiramente 

uma secretária da Presidência que, posteriormente, se transformaria no Ministério da 

Administração Federal e da Reforma do Estado (Mare), hoje já extinto.  

Essas são resultantes de uma nova fase de reestruturação capitalista que está marcado 

por políticas de centralização, de diferenciação e de diversificação institucional e, 

especialmente, de privatização da esfera pública. 
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O Plano da Reforma do Estado, apresentado nos anos 1990 no governo Fernando 

Henrique Cardoso, fez um diagnóstico que apontou para diminuição do Estado como agente 

econômico e, também, para a necessidade de sua minimização no que tange à produção de 

bens econômicos e oferta de serviços, uma vez que estes poderiam ser oferecidos com mais 

eficiência pela iniciativa privada.  

Assim, de acordo com Oliveira (2006), o Estado assume uma perspectiva 

“gerencialista” no sentido de maior regulação e fiscalização das regras que garantam a 

competitividade estabelecida pelo mercado. 

Do ponto de vista econômico, de acordo com Oliveira (1999) apud Minto (2006), os 

pressupostos da reforma foram: a) a abdicação da moeda nacional; b) a privatização do 

patrimônio público e c) os acordos da dívida externa. 

Seguindo essa lógica, a principal crítica ao Estado intervencionista, apontada por 

Dourado (2002), é a busca da minimização da atuação do Estado no tocante às políticas 

sociais, pela redução ou o desmonte das políticas de proteção, que são prescritas como 

caminho para a retomada do desenvolvimento econômico por meio da reforma do Estado. 

No âmbito das reformas do estado, as dimensões do público e do privado são vistos, 

segundo Minto (2006), como o ponto de partida para a transposição do ensino superior 

brasileiro nos anos de 1990. Nessa perspectiva, as reformas inserem-se no contexto de um 

conjunto de mudanças históricas, que alteraram significativamente as formas do processo de 

reprodução do capital em escala mundial, alteraram os direitos sociais e da cidadania, e, com 

eles, a educação. Lembrando que os principais atores sociais das reformas no Brasil foram o 

Ministério da Educação - MEC e o Mare. 

 

2.2 O Público e o Privado na educação Superior Brasileira 

Para entender a discussão posterior entorno dos conceitos de público e privado, cabe 

observar quais seriam as funções do governo. Nesse sentido, a existência da razão do governo 

seria necessária para guiar, corrigir e complementar o sistema de mercado que sozinho, não 

seria capaz de desempenhar todas as funções sócio-econômicas. O livre funcionamento do 

sistema de mercado não garantiria, necessariamente, o elevado nível de emprego, a 

estabilidade dos preços a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto - PIB desejada pela 

sociedade, bem como atender demandas no segmento da educação.  
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Nessa perspectiva, o setor público pode ser de extrema relevância em uma região com 

baixo nível de atividade econômica, onde seu papel talvez seja de amenizador das ineficiências 

decorrentes do subdesenvolvimento, inclusive, no atendimento às carências sociais. 

Os termos público e privado podem ser interpretados de várias maneiras. Segundo o 

dicionário Luft, a palavra público significa “Comum a todos; Do Estado; Que todos sabem; 

notório; manifesto”. 

De acordo com Jacob (2006), numa perspectiva abrangente, os sentidos de público e 

privado podem ser encarados sob duas esferas distintas que compõem a estrutura social. 

Assim, nesse estudo o “público” e “privado” são vistos como conceitos opostos. 

Nessa mesma linha de raciocínio, o termo público será compreendido como o espaço 

ativo da cidadania, o espaço da liberdade e da preservação dos homens, o espaço da promoção 

do bem de toda a coletividade, o espaço da ação (Arendt, 1991 apud Jacob, 2006). 

Nesse cenário, podemos destacar os chamados “bens públicos”, que de acordo com 

Paul Samuelson apud Rezende (2001), são indivisíveis, ou seja, devem ser consumidos por 

todos, independentemente de manifestação individual de preferências. 

Um caso intermediário entre os bens públicos definidos e os de mercado, de acordo 

com Rezende (2001), seria constituído por bens que fossem passíveis de exploração pelo setor 

privado, podendo der totalmente ou em partes oferecidos pelo setor público, tendo em vista os 

benefícios sócias a eles associados, um exemplo seria a educação. 

A característica essencial dos bens meritórios é seu elevado conteúdo de 

externalidades, isto é, os benefícios advindos do seu consumo não são totalmente 

internalizados pelo indivíduo que o adquiri, espalhando-se uma parcela considerável deles por 

toda a sociedade, destaca-se nessa categoria parte dos “serviços sociais”, exemplo educação.  

Musgrave apud Rezende (2001) denominou esses bens de “bens meritórios”, isso 

porque seria exatamente o caráter de mérito associado a sua produção que justificaria a 

intervenção do governo com o objetivo de produzir em quantidades superiores àquelas que 

seriam normalmente produzidas pelo setor privado. 

O termo privado será entendido como o espaço formado por indivíduos ou grupos 

organizados para a preservação de interesses particulares, o espaço em que os homens perdem 

sua liberdade e se tornam escravos da necessidade de sobrevivência como o animal laborans 

(Arendt, 1991 apud Jacob, 2006). 
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Acompanhado do momento histórico, ou seja, pós reforma do estado, compreender a 

privatização da educação superior brasileira não se deve fazer sob a ótica de um fenômeno 

isolado da estrutura social capitalista vigente. Nesse sentido, compreender o processo de 

privatização do sistema de ensino superior no Brasil tem se constituído em um campo 

acadêmico de extrema complexidade. 

De acordo com Jacob (2006), a privatização da educação torna-se parte essencial da 

reforma implementada nos países latino-americanos. Assim, na educação superior brasileira, 

o processo de privatização é visto por meio de dois grandes movimentos: 

• Expansão das instituições privadas via liberação dos serviços educacionais; isenção 

tributária; isenção da contribuição previdenciária das filantrópicas; isenção do salário 

educação; bolsas de estudo para alunos carentes via programa do Crédito Educativo; 

empréstimos financeiros a juros baixos por instituições bancarias oficiais; o Programa 

Universidade para Todos – PROUNI; 

• Privatização das instituições públicas por meio da utilização de diferentes 

mecanismos, dentre os quais destacamos: criação de fundações de direito privado; 

cobranças de taxas e de mensalidades em cursos de pós-graduação; corte de verbas 

para infra-estrutura; cobranças pela prestação de serviços, entre outros. 

De acordo com Oliveira (2006), em relação ao papel do Estado, na educação superior, 

a orientação predominante a partir de 1989 foi sempre a de que este deveria ser reformulado, 

transformando-se em normatizador, fiscalizador e avaliador, ao invés de executor. Assim, as 

instituições de ensino superior deveriam possuir maior autonomia, e esta estaria sujeita às 

ações de governo: credenciamento, recredenciamento, avaliação, fiscalização, etc. 

Dado o exposto, a próxima seção desse trabalho discute o processo de privatização do 

ensino superior brasileiro, apresentando alguns indicadores, panoramas e estratégias. 

 

3.A Educação Superior Pública e Privada Brasileira 

Inicialmente vale destacar que a privatização não significa uma retirada do setor 

público das áreas que estão sendo privatizada, mas uma nova forma de convivência entre 

ambos, público e privado, cabendo ao primeiro uma dose de responsabilidade com respeito ao 

planejamento e aos investimentos com vista em evitar indesejável agravamento das 

disparidades regionais, como afirma Rezende (2001). 
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Ao apresentar o panorama da educação superior brasileira, é interessante comparar 

alguns dados estatísticos do Brasil com de outros países. Nessa perspectiva, a seção seguinte 

irá destacar indicadores do ensino superior brasileiro e de outros países, comparando-os. 

 

Como já ressaltado nas seções anteriores, as Instituições de Educação Superior (IES) 

são àquelas que ministram educação superior, como por exemplo as universidades, as 

faculdades, as escolas, os institutos, etc. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), as instituições classificam-se em categorias 

administrativas: pública e privada. Vale destacar que entre as públicas existem as federais, as 

estaduais e as municipais, no que se refere as privadas enquadram-se as particulares que tem 

fins lucrativo e as privadas se fins lucrativos que podem ser comunitárias, confessionais e 

filantrópicas.  

Nessa ótica, a seção seguinte analisa dados do ensino superior público e privado no 

Brasil no período de 1995 a 2005, esses extraídos do INEP, os quais são: número de 

instituições de ensino superior, as distribuições das funções docentes, os cursos de graduação 

e o número de matrículas. Por fim, essa seção apresentada algumas mudanças no formato do 

ensino superior e o cenário futuro.  

 

3.1Instituições de Ensino Superior 

Nessa perspectiva, de acordo com os dados oficiais do Censo da Educação Superior de 

2005, podemos destacar que havia no país 2.165 IES, sendo que a maior parte delas, ou seja, 

aproximadamente 88% eram privadas. 

A evolução do número de instituições brasileira sofreram diferentes ritmos de 

crescimento, enquanto as privadas aumentaram em quase 182% de 1995 a 2005, as públicas 

apenas 10%, passando de 210 instituições de ensino superior pública em 1995 para 231 em 

2005, sendo que as privadas saíram de 684 em 1995 para 1934 em 2005. 

No que se refere ao número de Instituições de Ensino Superior Públicas por região, 

podemos destacar que a maior parte está localizada na sul com 42,42%, seguida da nordeste 

com 25,97% no ano de 2005. 

Já a distribuição das instituições privadas seguem a mesma tendência das públicas, ou 

seja, a maior parte das instituições se encontra na região sudeste, com 49,28%, seguida da 

região nordeste com 19,95% em 2005.      
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Sergipe possui 3,33% do total das instituições de ensino superior públicas do nordeste, 

ou seja, duas instituições, sendo essas federais.  No que tange o percentual de privadas, 

Sergipe possui 3,04% das privadas do Nordeste, ou seja, dez instituições. 

 

 

3.2 Distribuição das Funções Docentes em Sergipe 

No que tange as funções docentes, podemos salientar as seguintes: graduação, 

especialização, mestrado e doutorado. Nessa perspectiva, em Sergipe a distribuição no que se 

refere ao percentual de docentes com formação apenas em graduação existem 42,27% na 

pública e 13,69% na privada. 

O percentual de professores com especialização ou mestrado nas instituições públicas 

em Sergipe e inferior que nas privadas, no entanto, o número de doutores é maior nas 

públicas, sendo que em 2005, 22,93% dos docentes das públicas em Sergipe eram doutores. 

 

3.3 Cursos de Graduações  

Após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ficaram definidos diversos 

tipos de cursos na educação superior brasileira que são os chamados de: seqüenciais, pós-

graduação, extensão e graduação. 

Barreyro (2008) afirma que os cursos seqüenciais são por campo de saber, de 

diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos de nível médio e estão destinados à 

obtenção ou à atualização de qualificações técnicas, profissionais ou acadêmicas. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, cursos de pós-graduação estão destinados a 

candidatos formados em cursos de graduação que atendam aos requisitos das instituições, 

assim podemos citar os cursos de mestrado, doutorado, especialização e aperfeiçoamento. 

No que tange os cursos de extensão, esses são abertos à comunidade atendendo aos 

requisitos de cada instituição. Já os de graduação são aqueles destinados aos estudantes que 

tenham concluído o ensino médio e conseguido a aprovação nos processos seletivos de 

ingresso na educação superior. Os cursos de graduação podem ser de licenciatura, 

bacharelado, técnico superior e licenciatura curta, podendo ser presenciais ou a distância 

(Barreyro, 2008). 

Nessa perspectiva, podemos observar que o número de cursos de graduação 

presenciais evoluiu significativamente tanto nas instituições públicas como nas privadas, 

tendo um crescimento médio respectivamente de 6,73% e 11,60%. 

No período de 1995 a 2005 mostra uma taxa média de crescimento no número de 

cursos maior nas instituições privadas que nas públicas, destacando que o ano de 2001 para 
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2002 as públicas elevaram o número de cursos presenciais em 16%. Já nas privadas o ano que 

se destaca é de 1998 para 1999, onde o número de curso expandiu em quase 28%. 

Observando a distribuição do número de curso nas instituições públicas pelas regiões 

brasileiras, destacamos que a nordeste possui o maior percentual de números de cursos 

variados, ou seja, 43,24%. Em segundo lugar, muito aquém do nordeste segue a região 

sudeste com 18%, assim podemos concluir que exite uma grande diversificação de cursos 

públicos na região nordeste, se compararmos ao resto do país. 

No que tange a distribuição do número de curso nas instituições privadas pelas regiões 

brasileiras, observamos que a sudeste possui o maior percentual de números de cursos 

variados, ou seja, 57,28%. Em segundo lugar, segue a região sul com 20,01%. Nessa 

perspectiva percebe-se que as instituições privadas da região sul e sudeste ofertam uma gama 

de cursos mais variados que nas outras regiões brasileira.  

Vale destacar, que a região nordeste, que apresenta o maior percentual de cursos 

variados, quando observados apenas as instituições públicas, no entanto esse mesmo 

indicador para as privadas não segue a mesma tendência visto que a região nordeste fica com 

apenas 10,11% dos cursos oferecidos. 

 Em Sergipe podemos salientar que dos cursos oferecidos nas instituições públicas, 

este representa 2,28% da região nordeste e nas privadas o percentual é de 5,50% 

 

 

 

3.4 Matrículas  

O Brasil apresenta um grande desequilíbrio no acesso dos jovens ao ensino superior 

quando comparado com o quadro internacional ou mesmo latino-americano. De acordo com 

Porto e Régnier (2003), apenas cerca de 11% da população brasileira entre 18 e 24 anos está 

matriculada no ensino superior, índice inferior à Bolívia (22%) Colômbia (23%) e Chile 

(24%). 

O ingresso na educação superior tem por requisito a aprovação em processos seletivos, 

tais como o vestibular e outros. As matrículas na educação superior, nos cursos de graduação 

presenciais, têm elevado significativamente no período 1995-2005, de forma que em dez anos 

as matrículas cresceram 250% aproximadamente. 

O crescimento médio nas instituições públicas no período foi de 4,68%, enquanto que 

nas privadas esse percentual foi de 9,61%. 
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Em 2005 a distribuição das matrículas nas instituições públicas registrado por região 

foi: Norte, (10,47%), Nordeste (29,59%), Sudeste (31,63%), Sul (18,74%) e Centro-oeste 

(9,58%).   

As matrículas do setor privado mostram em 2005 que 56,20% estavam alocadas na 

região sudeste, ou seja, aproximadamente 1832580 matrículas. Seguido pela região nordeste 

com 11,82%, ou seja, aproximadamente 385505 matrículas. 

No ano de 2005, Sergipe possuía 11637 matrículas nas instituições públicas, ou seja, 

um percentual de 3,3% referente à região Nordeste. No que tange o número de matrículas nas 

privadas, estas possuíam 23303, ou seja, um percentual de 6,04% da região.  

Nessa perspectiva, podemos salientar que existe em 2005 no estado aproximadamente 

34930 matrículas no ensino superior, sendo que desse total, quase 67% estão alocadas nas 

instituições privadas. 

Apesar do crescimento das matriculas no ensino superior verificado nos últimos anos, 

ainda há um grande desequilíbrio na sua distribuição por faixa etária. De acordo com Porto e 

Régnier (2003), em 2002, apenas 60% das matriculas eram de alunos entre os 18 e 24 anos, 

isso em virtude das distorções idade-série que são herdadas do ensino fundamental e médio. 

Esse quadro pode a dificultar o cumprimento das metas previstas no Plano Nacional de 

Educação, de chegar ao ano de 2010 com 30% da população entre 18 e 24 anos cursando o 

ensino superior. 

 

 

3.5 Mudança no Formato do Ensino Superior e o Cenário Futuro 

Para Porto e Régnier (2003), a ‘mudança de face’ no formato do ensino superior 

brasileiro é recebida com otimismo por especialistas como Simon Schwartzman e analistas 

como Claudio de Moura Castro, que acreditam que o novo formato pode ser “muito mais 

adequado e justo do ponto de vista social”.   

Outras características que emergem desse quadro, ainda de acordo com o autor 

anterior, e que também estão contribuindo para a mudança do contexto, são as seguintes: 

•Diversificação ampla dos tipos e modalidades de cursos oferecidos: nos cursos 

tradicionais de graduação, a eliminação da rigidez dos currículos mínimos, a 

implantação de novas diretrizes curriculares e a redução do tempo mínimo de 

integralização para três anos respondem pela diversificação. A isso acresce as 

modalidades não convencionais de oferta, tais como: cursos técnicos, tecnólogos, 
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seqüenciais, educação continuada, cursos de especialização, pós-graduação lato e 

stricto senso; 

•Profissionalização da gestão das instituições de ensino superior: as instituições de ensino 

brasileiras, estão começando a adotar modelos de gestão que focalizam controle de 

custos, diferenciação e a atuação profissional; 

•Difusão da cultura da avaliação: antes restritos à pós-graduação, os processos avaliativos 

regulados ou a cargo do governo federal se ampliaram, como pode ser demonstrado 

pela implantação do Exame Nacional de Cursos (o Provão), pelo Exame das 

Condições de Oferta e pelos procedimentos para o “reconhecimento de cursos de 

graduação já autorizados, para a transformação de faculdades integradas em Centros 

Universitários ou Universidades e para o recredenciamento periódico de 

universidades e centros universitários”. Mas além destes, a prática da avaliação pode 

ser também percebida pelo desenvolvimento de novos instrumentos e procedimentos 

que operam em paralelo, contemplando critérios e fórmulas de calculo distintos dos 

utilizados pelo MEC; 

•Atração de novos investimentos para a educação superior – frente às estimativas de 

expansão do sistema: tanto nas atividades finalísticas como nas atividades meio, o 

setor vem atraindo investimentos de capital oriundos de outras frentes que não do 

campo educacional. Esta ampliação de atuação e sua expectativa de crescimento 

continuado é o que permite provisões como as veiculadas por Peter Drucker: “A 

educação será a indústria de maior crescimento nos próximos 20 anos, acompanhada 

pela saúde”. 

Outras tendências fornecidas pelo INEP/MEC, de acordo com Porto e Régnier (2003), 

a partir dos censos do ensino superior, são as seguintes: Interiorização do ensino, 

consolidação da pós-graduação, melhoria na qualificação do corpo docente e aumento da 

produtividade do sistema. 

Ainda de acordo com Porto e Régnier (2003) a flexibilidade e a diversidade da oferta 

dos serviços de educação superior é uma outra tendência apontada e que avança e se 

consolida. 

 

4Considerações finais 

As alterações provocadas pelas políticas educacionais no Brasil, principalmente a 

partir da década de 1990, não podem ser compreendidas sem o entendimento das 
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contingências históricas e econômicas que balizam o cenário atual das transformações do 

mundo. Desse modo, foram destacados dois grandes momentos, a reformulação da LDB e as 

Reformas do Estado como marcos importante na história recente. 

Nessa perspectiva, percebemos que um dos elementos mais importantes a ser 

destacado é o papel que estão adquirindo as instituições privadas, no que tange, 

principalmente, a sua expansão dentro do sistema. No entanto, o setor privado não é 

homogêneo, e cada vez diferencia-se mais entre si, assumindo características bastante 

distintas, e por vezes opostas em termos de orientação dos interesses, da qualidade dos 

produtos e serviços prestados, da natureza da gestão, dentre outros. 

Destacando os principais resultados coletados no trabalho, podemos observar que o 

Brasil possui em 2005 aproximadamente 2.165 instituições de ensino superior, sendo que a 

maior parte delas, 88%, eram privadas. 

Destaca-se ainda que evolução do número de instituições brasileira sofreram diferentes 

ritmos de crescimento, enquanto as privadas aumentaram em quase 182% de 1995 a 2005, as 

públicas apenas 10%, passando de 210 instituições de ensino superior pública em 1995 para 

231 em 2005. 

Sergipe possui 3,33% do total das instituições de ensino superior públicas do nordeste, 

ou seja, duas instituições, sendo essas federais.  No que tange o percentual de privadas, o 

Estado possui 3,04% das privadas do Nordeste, ou seja, dez instituições. 

No que tange as funções docentes, podemos perceber que em Sergipe a distribuição no 

que se refere ao percentual de docentes com formação apenas em graduação existem 42,27% 

na pública e 13,69% na privada. O percentual de professores com especialização ou mestrado 

nas instituições públicas em Sergipe e inferior que nas privadas, no entanto, o número de 

doutores é maior nas públicas, sendo que em 2005, 22,93% dos docentes das públicas em 

Sergipe eram doutores. 

Observando o número de cursos de graduação presenciais no período de 1995 a 2005, 

percebemos uma significativa evolução tanto nas instituições públicas como nas privadas, 

tendo um crescimento médio respectivamente de 6,73% e 11,60%, 

Em Sergipe podemos salientar que dos cursos oferecidos nas instituições públicas, este 

representa 2,28% da região nordeste e nas privadas o percentual é de 5,50% 

As matrículas na educação superior, nos cursos de graduação presenciais, têm elevado 

significativamente no período 1995-2005, de forma que em dez anos as matrículas cresceram 

250% aproximadamente. 
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No ano de 2005, Sergipe possuía 11637 matrículas nas instituições públicas, ou seja, 

um percentual de 3,3% referente à região Nordeste. No que tange o número de matrículas nas 

privadas, estas possuíam 23303, ou seja, um percentual de 6,04% da região.  

Apesar do crescimento das matriculas no ensino superior verificado nos últimos anos, 

ainda há um grande desequilíbrio na sua distribuição por faixa etária. Percebemos que no ano 

de 2002, apenas 60% das matriculas eram de alunos entre os 18 e 24 anos, isso em virtude das 

distorções idade-série que são herdadas do ensino fundamental e médio. Esse quadro pode 

dificultar o cumprimento das metas previstas no Plano Nacional de Educação, de chegar ao 

ano de 2010 com 30% da população entre 18 e 24 anos cursando o ensino superior. 

A partir desse cenário, observamos que traçar a trajetória da educação superior do 

Brasil, no período de 1995 a 2005, foi um desafio que gerou a responsabilidade de expressar 

processos importantes que marcaram, entre outros fenômenos, o da expansão da oferta do 

acesso tanto nas instituições públicas quanto nas privadas, no entanto, com maior aceleração 

na última. 
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