
CAPÍTULO 4

JUVENTUDE E ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

Ana Maria Nogales Vasconcelos1

1 INTRODUÇÃO

A partir da metade do século XX a população brasileira sofreu grandes transforma-
ções, marcadas pela transição demográfica e pelo processo acelerado de urbanização.  
De uma população muito jovem, com idade mediana de 18 anos nas décadas de 
1950 e 1960, e 42% com idades inferiores a 15 anos, o Brasil mudou esse perfil para 
uma população em processo rápido de envelhecimento (gráfico A.1, no anexo A ao 
final deste capítulo). Em 2010, a idade mediana da população brasileira alcançou os 
27 anos e a proporção de pessoas com menos de 15 anos de idade caiu para 24%. 
Consequentemente, houve um aumento substancial da população em idade ativa e 
de idosos. Segundo o censo demográfico de 2010, 65% da população tinha idades 
entre 15 e 59 anos, e 11% tinha 60 anos ou mais (Vasconcelos e Gomes, 2012).  
A distribuição da população no território também sofreu grandes mudanças:  
em 1950, 36% da população residia em áreas urbanas e, em 2010, esse percentual 
elevou-se para 84% (IBGE, 2010).

Nesse período de sessenta anos, a população brasileira quase quadruplicou o 
seu tamanho: de 51,9 milhões, em 1950, para 190,7 milhões, em 2010. A população 
jovem, entre 15 e 24 anos, acompanhou o ritmo de crescimento da população total até o  
ano 2000. Entre 2000 e 2010, a população jovem teve seu crescimento estagnado:  
o tamanho da população nessa faixa etária permaneceu em cerca de 34 milhões. 
Tal estagnação se deveu à queda drástica dos níveis de fecundidade observada em 
todo o país, sobretudo nas últimas três décadas. O número de filhos por mulher 
caiu de 4,4, em 1980, para 1,9, em 2010 (Vasconcelos e Gomes, 2012). 

O atual momento da transição demográfica proporciona ao país condições 
muito favoráveis, conhecidas como bônus demográfico (Alves, 2008). Esse momento 
especial e que se prolongará por mais vinte anos, aproximadamente, caracteriza-se por  
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uma menor razão de dependência em relação à população em idade ativa  
(15 a 59 anos). Isso significa que a população em idade potencialmente produtiva 
é relativamente maior do que aquelas nos grupos etários infantojuvenis e idosos. 
Os investimentos relativos à educação e à saúde no início da vida são menores, 
e aqueles relativos ao envelhecimento da população, como saúde, previdência e 
assistência social, ainda não são tão elevados para a sociedade.

No entanto, as recentes projeções populacionais do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) preveem uma população muito mais envelhecida 
nos próximos anos,2 com redução de seu tamanho a partir da década de 2040 
(IBGE, 2013). Conforme a população envelhece, a razão de dependência tenderá 
a aumentar, e a “janela de oportunidades” se fechará. Nesse cenário de maiores 
restrições, níveis elevados de escolarização da população em idade ativa contribuirão 
para que sejam alcançados maiores índices de produtividade econômica, e que os 
desafios do envelhecimento populacional possam ser mais facilmente enfrentados. 

Nesse sentido, o PNE 2011-2020, proposto pelo governo federal e enviado 
como projeto de lei para o Congresso Nacional em 2010, prevê metas ambiciosas 
para aumentar e aprimorar a escolarização de crianças e jovens, que comporão o 
segmento populacional potencialmente produtivo em anos futuros (Brasil, 2010).

Investimentos governamentais e mudanças na legislação desde 1996  
(Brasil, 1996; 2001), com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) têm tido como foco principal a universalização da educação básica 
obrigatória e gratuita no país nos seus três segmentos – infantil, fundamental  
e médio –, buscando-se, assim, assegurar a frequência à escola de crianças e 
jovens de 4 a 17 anos. Aos 18 anos, o jovem teria concluído a educação básica 
e estaria apto a ingressar no ensino superior.

Com relação especificamente ao ensino superior, a Meta 12 do PNE estabelece 
“elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 
33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta” (Brasil, 2010).

Não obstante tenha ocorrido recentemente uma significativa expansão 
do ensino superior no país via programas de assistência do governo federal,  
como o Programa Universidade para Todos (Prouni) no setor privado, e o programa 
de Reforma Universitária (Reuni) no setor público (Inep, 2012), ainda resta um 
longo caminho a ser percorrido para que a meta proposta pelo PNE seja alcançada,  
como poderá ser constatado a partir dos dados apresentados neste capítulo.

Além da meta quantitativa de expansão do ensino superior, uma das ques-
tões que se coloca é a redução das desigualdades de acesso segundo características 

2. Segundo projeções do IBGE, em 2040, 24% da população brasileira terá 60 anos ou mais de idade (IBGE, 2013).
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socioeconômicas. Este capítulo apresenta um perfil educacional da população  
jovem brasileira, de 18 a 24 anos, e destaca as desigualdades segundo sexo,  
cor da pele, níveis de renda, local de residência (urbano/rural) e grandes regiões 
do país, com base nos dados do censo demográfico de 2010.

Este capítulo também apresenta um perfil das instituições e dos estudantes 
que cursavam o ensino superior em 2012, ano de realização do levantamento de 
dados do Estudo comparado sobre jovens universitários chineses e brasileiros, com 
base nos dados do censo da educação superior do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais (Inep) do Ministério da Educação (MEC).

2  CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS E ACESSO  
AO ENSINO SUPERIOR DE JOVENS ENTRE 18 E 24 ANOS NO BRASIL

Em 2010, o censo demográfico (IBGE, 2010) contabilizou aproximadamente 24 
milhões de jovens entre 18 e 24 anos com distribuição no território semelhante à 
população total: 85% residentes em zonas urbanas, e 54% nas regiões mais desen-
volvidas do país – Sudeste e Sul. Nessa faixa etária, observa-se uma distribuição 
igualitária segundo sexo, e uma proporção de pardos e pretos (54%) superior a 
de brancos (43%). 

No que se refere ao nível de instrução, 53% dos jovens não haviam concluído 
o ensino médio e, portanto, não possuíam o requisito mínimo para o ingresso no 
ensino superior (tabela 1). Cabe destacar que um em cada quatro jovens não havia 
sequer concluído o ensino fundamental, o que certamente constitui uma limitação 
importante para o acesso ao mercado de trabalho. Por outro lado, outros 28% dos 
jovens haviam concluído o ensino médio, mas não haviam dado prosseguimento 
aos seus estudos. O difícil acesso ao ensino superior público e a falta de recursos 
para a frequência em instituições privadas são certamente obstáculos para a con-
tinuidade dos estudos entre esses jovens.

Quanto ao ensino superior, observa-se que somente 19,0% (14,5% em curso 
e 4,2% concluído) dos jovens entre 18 e 24 anos haviam alcançado esse nível de 
ensino (tabela 1). Esse percentual, uma aproximação da taxa líquida de matrícula 
no ensino superior, é muito inferior aos 33,0% estabelecido pelo PNE 2011-2020.  
No entanto, como pode ser constatado a seguir, essa proporção apresenta dife-
renças significativas quando recortada segundo características socioeconômicas 
e demográficas.

A residência em área urbana favorece em muito a escolarização do jovem e seu 
acesso ao ensino superior. Entre os residentes em áreas urbanas, 21,2% alcançam o 
ensino superior, contra apenas 4,6% dos residentes em áreas rurais. Ressalta-se que, 
entre esses últimos, 47,0% não haviam concluído o ensino fundamental em 2010.
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TABELA 1
Brasil e regiões: características socioeconômicas e demográficas de jovens de 18 a 24 anos, 
segundo nível de instrução (2010)

Características n
Educação básica (%) Educação superior (%)

Fundamental 
incompleto

Fundamental 
completo

Médio  
completo

Superior 
incompleto

Superior 
completo

Brasil 23.873.783 25,8 27,5 28,0 14,5 4,2

Situação do domicílio

Urbano 20.263.076 22,0 27,1 29,6 16,5 4,7

Rural 3.610.710 46,7 29,4 19,3 3,6 1,0

Região

Norte 2.179.363 35,3 28,9 23,7 9,8 2,4

Nordeste 7.027.473 34,4 27,8 25,9 9,9 2,1

Sudeste 9.603.118 19,8 27,0 31,2 16,6 5,5

Sul 3.262.617 20,0 27,7 27,4 19,5 5,4

Centro-
-Oeste

1.801.158 23,0 26,9 26,1 18,7 5,3

Sexo

Masculino 11.960.510 30,1 28,5 25,6 12,6 3,1

Feminino 11.913.277 21,4 26,4 30,4 16,5 5,2

Idade

18 3.370.998 27,7 41,5 19,5 10,7 0,6

19 3.261.924 25,8 32,1 25,6 15,5 1,0

20 3.392.380 25,3 27,6 28,1 17,4 1,5

21 3.425.855 24,7 24,9 30,0 17,6 2,7

22 3.505.030 25,6 23,4 30,5 15,6 5,0

23 3.416.675 25,6 22,1 30,9 13,4 8,0

24 3.500.924 25,7 21,4 31,4 11,7 9,9

Cor da pele

Branca 10.654.189 18,1 24,7 29,0 21,5 6,6

Preta 1.856.407 32,8 30,0 27,2 8,0 2,0

Amarela 275.878 22,7 25,9 27,4 18,5 5,5

Parda 10.978.045 31,8 29,8 27,4 8,9 2,2

Indígena 103.557 55,3 24,9 14,6 4,5 0,7

Renda domiciliar per capita (SM)

<1 13.284.566 35,1 31,9 26,2 5,7 1,1

1 a 3 7.638.549 12,1 23,7 35,4 22,5 6,3

3 a 5 1.033.075 4,5 12,5 20,2 45,6 17,3

5 a 9 570.682 3,3 9,6 13,1 52,7 21,3

10+ 203.232 3,6 9,1 11,6 52,8 22,8

Fonte: IBGE (2010).

As desigualdades regionais também estão presentes: a proporção de jovens 
que têm acesso ao ensino superior é maior nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste 
do que no Norte e Nordeste. Nessas duas últimas regiões, 12% dos jovens haviam 
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alcançado o ensino superior, contra 22% no Sudeste, 24% no Centro-Oeste e 25% 
no Sul (tabela 1). Agregam-se a essas diferenças os percentuais de conclusão dos 
ensinos fundamental e médio: no Norte e Nordeste, mais de 60% dos jovens não 
possuíam o requisito mínimo para ingressar no ensino superior, sendo que 35% 
não haviam concluído o ensino fundamental. No Sudeste e Sul, essas proporções 
estão em torno de 47% e 20%, respectivamente.

Com relação ao sexo, as mulheres são mais escolarizadas que os homens; 
entre elas, 21,7% alcançaram o ensino superior, enquanto entre eles essa pro-
porção cai para 15,8%. Essas diferenças são observadas desde a conclusão do  
ensino fundamental: 30,1% dos jovens do sexo masculino não haviam concluído 
esse nível de ensino, contra 21,4% entre as mulheres.

Os diferentes perfis de escolaridade segundo a idade revelam a transição entre 
os níveis de ensino. Aos 18 e 19 anos, os jovens ainda encontram-se em processo de 
conclusão do ensino médio, e buscam ingresso no ensino superior. À medida em que 
a idade avança, a proporção de concluintes do ensino superior aumenta, mostrando 
possíveis trajetórias educacionais das gerações posteriores. Deve-se destacar, no entanto, 
que a proporção de jovens que não concluem o ensino fundamental se estabiliza em 
torno dos 25,5%, ou seja, torna-se muito difícil para o jovem recuperar os níveis 
iniciais de ensino depois do abandono em idades muito jovens.

No que se refere à cor da pele, são inegáveis as grandes diferenças nos perfis de 
escolaridade e de probabilidades de alcançar o ensino superior. Os jovens brancos 
têm níveis de escolaridade muito mais elevados que os pardos, pretos ou indígenas.  
Entre os brancos, 28,1% haviam alcançado o ensino superior, contra 11,1% 
entre os pardos, 10,0% entre os pretos e apenas 5,2% entre os indígenas.  
Os de origem asiática (amarelos) têm perfis de escolaridade mais próximos dos brancos, 
com 24,1% no ensino superior. Entre os jovens pardos e pretos, mais de 60,0% 
não concluíram o ensino médio, requisito mínimo para acessar o ensino superior,  
e entre os indígenas, essa proporção se eleva para 80,0%. 

Mais expressivas ainda são as diferenças entre os perfis de escolaridade segundo 
níveis de renda. Entre os jovens com renda domiciliar per capita inferior a um 
salário mínimo (cerca de US$ 295), correspondendo a 58% dos jovens brasileiros,  
as perspectivas de alcançar o ensino superior são muito distantes. Entre eles, apenas 6,7%  
cursavam ou haviam concluído esse nível de ensino em 2010. Já entre os jovens 
com renda domiciliar per capita de três ou mais salários mínimos, mais de 60% 
haviam alcançado o ensino superior, e essa proporção se eleva para mais de 70% 
entre aqueles com renda domiciliar per capita superior a cinco salários mínimos. 
Fica claro que o nível socioeconômico da família é um dos fatores preponderantes 
para o sucesso escolar do jovem e seu acesso ao ensino superior.
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Em resumo, o acesso ao ensino superior é muito desigual no país, sendo 
mais provável entre jovens residentes em áreas urbanas, nas regiões Sudeste,  
Sul ou Centro-Oeste, do sexo feminino, brancos ou amarelos, com renda domiciliar 
per capita superior a um salário mínimo. Entre jovens com essas características, 
25,4% cursavam o ensino superior e 9,3% já o haviam concluído. No outro 
extremo encontram-se os jovens pardos, pretos ou indígenas, com renda domiciliar 
per capita inferior a um salário mínimo, que representam 38,0% dos jovens entre  
18 e 24 anos no país. Para esses jovens, o ensino superior constitui um sonho  
muito distante, que é alcançado por poucos: menos de 4,1% desses jovens cursavam 
o ensino superior em 2010, e apenas 0,7% o haviam concluído.

Fica evidente, portanto, que jovens que cursam o ensino superior constituem 
uma parcela pequena da juventude brasileira, com predominância urbana e de 
classes sociais superiores. 

3  CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DOS ESTUDANTES E DAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

Ainda que o acesso ao ensino superior seja desigual e muito mais provável entre 
jovens com níveis de renda mais elevados, é inegável a expansão do número de 
matrículas nas duas últimas décadas: de 1,5 milhão, em 1991, para 6,4 milhões, 
em 2010, e 7,1 milhões, em 2012 (Inep, 2012), alcançando uma taxa bruta de 
matrícula de cerca de 30%, mas ainda muito distante dos 50% estabelecidos pelo 
PNE 2011-2020.3

Segundo o censo do ensino superior, 2.416 instituições de ensino oferece-
ram cursos de nível superior no país em 2012, sendo que 13,0% eram públicas,  
46,0% privadas sem fins lucrativos e 41,0% privadas com fins lucrativos.  
Essas instituições ofereceram 31.454 cursos, sendo que 35,0% deles foram 
oferecidos por instituições públicas que, por sua vez, receberam 27,0%  
das matrículas (tabela 2). Nota-se, portanto, a importância do setor privado no ensino  
superior brasileiro, representando mais de 70,0% das matrículas realizadas  
em 2012. Essa importância é ainda maior quando se considera o ensino a distância,  
que representa 15,8% das matrículas no ensino superior. Nessa modalidade, 
59,0% das matrículas foram concentradas por instituições privadas com  
fins lucrativos, fato que alerta para uma avaliação da qualidade do ensino a 
distância oferecido por essas instituições.

3. De fato, após uma muito rápida expansão entre as décadas de 1950 e 1980, passando de 45 mil para 1,4 milhão de 
matrículas no ensino superior, observa-se, nas duas décadas seguintes, uma desaceleração desse crescimento, voltando a 
expandir fortemente a partir de 2000 (ver tabela A.1, no apêndice A ao final deste capítulo).
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TABELA 2
Brasil: número de instituições, cursos e matrículas no ensino superior, segundo modalidade 
e categoria administrativa da instituição (2012)

Indicador
Categoria administrativa

Total
Pública Privada sem fins lucrativos Privada com fins lucrativos

Instituições

n 304 1.123 989 2.416

(%) 13 46 41 100

Cursos

n 10.857 11.562 9.035 31.454

(%) 35 37 29 100

Matrículas (total)

n 1.897.818 2.601.821 2.558.445 7.058.084

(%) 27 37 36 100

Matrículas (presencial)

n 1.716.194 2.329.116 1.898.816 5.944.126

(%) 29 39 32 100

Matrículas (a distância)

n 181.624 272.705 659.629 1.113.958

(%) 16 24 59 100

Fonte: Inep (2012).

Com relação à distribuição das matrículas segundo regiões do país, tem-se que 
46,0% são realizadas em instituições localizadas no Sudeste, 20,0% no Sul e 18,0% 
no Nordeste. No entanto, o perfil das instituições que oferecem essas matrículas 
é diferente segundo a região. No Sudeste, por exemplo, 51,0% das matrículas são 
realizadas em instituições privadas sem fins lucrativos, e apenas 19,0% são realizadas 
em instituições públicas. No Norte e no Nordeste, a participação das instituições 
públicas é muito maior, com 50,0% e 43,0%, respectivamente, das matrículas 
em 2012. Já no Sul e no Centro-Oeste, observa-se uma maior participação das 
instituições privadas com fins lucrativos, com 43,2% e 46,3%, respectivamente. 
Esses percentuais mais elevados nessas regiões se explicam pela maior proporção de 
matrículas na modalidade a distância, oferecidas principalmente por instituições 
privadas com fins lucrativos (33,4% no Sul e 22,3% no Centro-Oeste).

Considerando-se somente a modalidade presencial (5.994.112 matrículas), 
tem-se que 57% dos estudantes tinham idades inferiores a 25 anos em 2012,  
recorte etário estabelecido Estudo comparado sobre jovens universitários chineses 
e brasileiros. Essa proporção variou segundo a categoria administrativa da insti-
tuição de ensino, evidenciando que os estudantes das instituições públicas são 
mais jovens, em média, do que aqueles que estudam em instituições privadas  
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(65,0% com idades inferiores a 25 anos nas públicas, contra 56,1% e 50,4% nas 
privadas com e sem fins lucrativos, respectivamente – tabela 4). 

TABELA 3
Brasil e regiões: número de matrículas segundo categoria administrativa da instituição 
e modalidade de ensino (2012)

Característica
Região

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

n 439.397 1.294.418 3.232.727 1.416.255 675.287 7.058.084

Pública (%) 50,2 42,6 18,6 26,0 23,1 26,9

Privada sem fins 
lucrativos (%)

32,7 38,6 30,7 43,2 46,3 36,2

Privada com fins 
lucrativos (%)

17,1 18,8 50,7 30,8 30,7 36,9

Presencial (%) 90,6 93,5 88,7 66,6 77,7 84,2

A distância (%) 9,4 6,5 11,3 33,4 22,3 15,8

Fonte: Inep (2012).

Observa-se, também, que embora em todas as categorias administrativas 
exista a predominância de estudantes do sexo feminino (55,5%), nas instituições 
públicas a presença relativa de estudantes do sexo masculino é ligeiramente superior 
(47,0% contra 43,0% nas instituições privadas). Essa maior participação pode 
estar associada a uma maior proporção de matrículas em cursos tecnológicos e de 
ciências exatas realizadas nas instituições públicas do que nas privadas, nas quais 
a proporção de estudantes do sexo masculino é mais elevada.

No que diz respeito ao turno de estudo, verifica-se, da mesma forma,  
perfis diferentes de estudantes de acordo com a categoria administrativa da institui-
ção de ensino. Nas instituições públicas, por exemplo, 37,7% dos estudantes estavam 
matriculados em cursos de turno integral, com maior exigência de tempo de dedi-
cação aos estudos e com menor possibilidade de ingresso no mercado de trabalho.  
Já nas instituições privadas, a dedicação integral é muito pouco frequente,  
com mais de 70,0% dos estudantes matriculados frequentando o turno noturno, 
o que permite conciliar mercado de trabalho com estudos superiores.

Conclui-se, portanto, que os perfis dos estudantes se diferenciam segundo 
a região geográfica do país e a categoria administrativa da instituição de ensino, 
pública ou privada. De modo geral, a exigência do turno integral nas institui-
ções públicas propicia aos estudantes maiores oportunidades de envolvimento 
em atividades de pesquisa e extensão, além das atividades de ensino, o que pode 
conduzir a uma formação mais ampla e de melhor qualidade.
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TABELA 4
Brasil: estudantes matriculados por grupos de idade, sexo e turno de estudo, segundo 
categoria administrativa da instituição (2012)

Característica

Categoria administrativa

Pública
Privada sem fins 

lucrativos
Privada com fins 

lucrativos
Total

n 1.716.194 2.329.116 1.898.816 5.944.126

Idade (%)

<20 15,8 12,8 11,1 13,1

20-24 49,4 43,3 39,3 43,8

25-29 18,6 20,4 22,1 20,4

30+ 16,3 23,4 27,5 22,7

Sexo (%)

Feminino 53,1 56,4 56,6 55,5

Masculino 46,9 43,6 43,4 44,5

Turno (%)

Integral 37,7 6,5 3,2 14,4

Matutino 16,8 19,4 17,8 18,1

Vespertino 7,0 2,8 3,5 4,2

Noturno 38,5 71,4 75,5 63,2

Fonte: Inep (2012).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise descritiva do perfil educacional da juventude brasileira permite dimensionar 
os desafios para se alcançar as metas estabelecidas pelo PNE 2011-2020 e a redução 
das desigualdades no acesso ao ensino superior. 

No que se refere ao aspecto quantitativo, o país deverá aumentar ainda mais 
a oferta de matrículas no ensino superior para atingir a meta de 50% para a taxa de 
matrícula bruta. Isso significa um acréscimo de cerca de 5 milhões de novas matrículas, 
chegando ao total de 12 milhões em 2020. 

As desigualdades no acesso ao ensino superior mostradas neste capítulo 
indicam que investimentos para a inclusão de uma maior proporção de jovens 
nesse nível de ensino deverão ser realizados entre os jovens de renda mais baixa, 
que muito cedo deixam o sistema escolar, não completando os requisitos mínimos 
para o ingresso no sistema universitário. Esses jovens são majoritariamente pretos,  
pardos e indígenas, que deverão ter ampliadas as oportunidades de acesso,  
por meio das políticas de cotas estabelecidas para o ingresso nas instituições públicas 
de ensino superior. 
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Fica evidente, por outro lado, que são as mulheres que têm tido maior 
sucesso no processo de escolarização no país, com maiores probabilida-
des de alcançarem o ensino superior em instituições públicas ou privadas.  
Por que o fracasso escolar é mais frequente entre os jovens do sexo masculino?  
O sistema escolar é pouco atrativo para esses jovens? A continuidade dos estudos 
estaria sendo dificultada pela necessidade da entrada precoce no mercado 
de trabalho? A violência urbana, que atinge em maior medida os jovens do  
sexo masculino, teria influência nesse processo? Todas essas possibilidades men-
cionadas acima certamente contribuem para o fracasso escolar dos jovens do 
sexo masculino e deverão ser consideradas para uma política de maior inclusão 
deles no ensino superior.

No que se refere à questão regional, os jovens residentes nas áreas urbanas 
das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste têm mais oportunidades de ingresso no 
ensino superior do que os residentes no Nordeste e no Norte, as regiões mais pobres 
do país. Essas maiores oportunidades nas regiões mais desenvolvidas são providas 
principalmente pelo setor privado, que congrega mais de 70% das matrículas nesse 
nível de ensino. Nessas instituições, o ensino superior é cursado majoritariamente 
no turno noturno, possibilitando a inserção do estudante no mercado de trabalho. 

No entanto, são as instituições públicas, em geral as gratuitas, que oferecem 
o ensino de melhor qualidade e prestígio, exigindo dos estudantes mais tempo 
dedicado aos estudos, e oferecendo oportunidades de engajamento em atividades 
de pesquisa e extensão. Assim, tem-se perfis muito diferenciados dos estudantes 
segundo a categoria administrativa da instituição de ensino em que estudam.  
Os jovens estudantes das instituições privadas geralmente trabalham para pagar o seu 
sustento e o seu curso universitário, enquanto os jovens estudantes de instituições 
públicas têm maiores oportunidades de dedicarem-se integralmente aos seus estudos.

Para o levantamento de dados do Estudo comparado sobre jovens universitários 
chineses e brasileiros, consideraram-se os diferentes perfis de estudantes universitá-
rios segundo a categoria administrativa da instituição de ensino superior. Das seis 
instituições selecionadas, duas foram públicas e quatro privadas, o que trouxe uma 
maior aproximação do perfil médio do jovem universitário brasileiro.
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ANEXO A

GRÁFICO A.1
Brasil: pirâmide etária (1950-2010)
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Fonte: Vasconcelos e Gomes (2012).
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APÊNDICE A

TABELA A.1
Brasil: população total, com idade entre 15 e 24 anos, e matrículas no ensino superior 
(1950-2010)

Ano
População

Matrículas no ensino superior
Total De 15 a 24 anos

1950 51.827.765 10.493.454 44.458

1960 70.119.071 13.303.185 93.202

1970 94.215.625 19.158.680 425.478

1980 118.795.745 25.092.370 1.377.286

1991 146.822.882 28.546.011 1.565.056

2000 169.850.485 34.095.945 2.694.245

2010 190.755.800 34.227.652 6.379.299

Fonte: IBGE (2006), Maduro Junior (2007) e Inep (2012).
Elaboração da autora.




