
CAPÍTULO 5

DESIGUALDADES NO ACESSO DOS JOVENS BRASILEIROS À 
EDUCAÇÃO SUPERIOR

Paulo Roberto Corbucci1

1 INTRODUÇÃO

Este estudo tem por objetivo oferecer subsídios para o entendimento da problemática 
que envolve a ampliação e a democratização do acesso à educação superior, 
recentemente reiteradas por intermédio da aprovação do Plano Nacional de 
Educação (PNE), em 2014, que estabeleceu como meta a taxa de frequência 
líquida de 33% na faixa etária de 18 a 24 anos.

A despeito de ter sido convencionada como jovem a população de 15 a 29 anos, 
para efeito deste estudo, utilizou-se a faixa etária de 18 a 29 anos, tendo em vista 
duas razões principais. Em primeiro lugar, por se tratar de um nível de ensino que 
também foi convencionado como adequado à população de 18 a 24 anos e pelo 
fato de o Censo Demográfico 2010 mostrar que apenas 1,7% dos estudantes que 
frequentavam cursos superiores tinham idade inferior a esta faixa etária.

Para além dos indicadores tradicionais, optou-se pela utilização da taxa de 
acesso à educação superior, uma vez que esta incorpora tanto aqueles que frequentavam 
educação superior como os que um dia tiveram acesso a este nível de ensino. 
Além de ser mais abrangente em relação ao efetivo acesso à educação superior, 
este indicador também permite captar a proporção de jovens que ingressaram e 
não concluíram este nível de ensino. Portanto, um dado relevante para subsidiar 
a formulação de políticas públicas voltadas a este público-alvo.

A análise situacional do acesso de jovens à educação superior no Brasil é 
realizada segundo níveis de desagregação selecionados: territorial, renda e cor/etnia. 
Além disso, são considerados dois fatores (conclusão da educação básica e oferta 
de vagas) que estabelecem estreita relação com a desigualdade de acesso a este 
nível de ensino.

O texto é composto de cinco seções, além desta introdução. 
Na segunda seção, analisa-se a expansão das matrículas em cursos de graduação. 
Trata-se, na seção subsequente, da desigualdade de acesso à educação superior segundo 
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os níveis de desagregação anteriormente mencionados. Em seguida, analisam-se os dois 
fatores selecionados que estabelecem estreita relação com a desigualdade de acesso. 
Na quinta seção, discute-se a pertinência de ações voltadas à ampliação e 
democratização do acesso à educação superior privada. Por fim, são apresentadas 
as considerações finais.

2 A EXPANSÃO DAS MATRÍCULAS 
As oportunidades de acesso à educação superior no Brasil têm crescido de forma 
inequívoca. Conforme mostrou Corbucci (2014), a evolução ocorrida nos últimos 
anos situaria o país em um patamar acima daquele alcançado pelo México, que, 
por diversas razões apontadas no referido estudo, seria a melhor referência de 
comparação na América Latina.

A ampliação do acesso à educação superior resultou do aumento da demanda 
por este nível de ensino, iniciada pela quase universalização do ensino fundamental e, 
consequentemente, pela rápida expansão do ensino médio. Sem entrar no mérito da 
discussão que se travou acerca da natureza das vagas e da qualidade dos cursos ofertados, 
tal como é analisado, entre outros, por Pinto (2004) e Catani e Hey (2007), 
os avanços quantitativos são inequívocos.

O crescimento das matrículas teve seu auge entre 1997 e 2003. No período 
2004-2007, estabiliza-se com taxas entre 7% e 8% e no ano seguinte, chega a um 
patamar próximo ao alcançado no período áureo. Em grande medida, em virtude 
do aumento das matrículas em cursos a distância, tal como pode ser observado 
no gráfico 1. 

GRÁFICO 1
Taxas de crescimento das matrículas na educação superior – Brasil (1996-2010)
(Em %)
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Fonte: Censo da Educação Superior 1996-2010. 
Elaboração do autor.
Obs.: A categoria todos os cursos abrange graduação presencial e a distância, assim como os cursos sequenciais. 
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Deve-se ressaltar que a redução na taxa de crescimento das matrículas em 
2009 foi decorrente da diminuição destas, em números absolutos, no setor privado, 
a qual foi compensada pelo aumento de 17% nas instituições federais de ensino 
superior (Ifes). Por sua vez, a recuperação verificada em 2010 foi possível em virtude 
da retomada do crescimento das instituições de ensino superior (IES) privadas.

Até 2004, a participação da educação a distância (EaD) no incremento de 
matrículas era residual. Porém, essa proporção cresce a partir do ano seguinte e 
chega a ser majoritária no biênio 2008-2009. A evolução em termos absolutos 
e relativos pode ser visualizada na tabela 1.

TABELA 1
Matrículas em cursos de graduação presencial e a distância – Brasil (2000-2010)

Ano
EaD Presencial

Total acréscimo EaD (%)
Matrículas Acréscimo Matrículas Acréscimo

2000 1.682 – 2.694.245 – – –

2001 4.057 2.375 3.030.754 336.509 338.884 0,7

2002 40.714 36.657 3.479.913 449.159 485.816 7,5

2003 49.911 9.197 3.887.771 407.858 417.055 2,2

2004 59.611 9.700 4.163.733 275.962 285.662 3,4

2005 114.642 55.031 4.453.156 289.423 344.454 16,0

2006 207.206 92.564 4.676.646 223.490 316.054 29,3

2007 369.766 162.560 4.880.381 203.735 366.295 44,4

2008 727.961 358.195 5.080.056 199.675 557.870 64,2

2009 838.125 110.164 5.115.896 35.840 146.004 75,5

2010 930.179 92.054 5.449.120 333.224 425.278 21,6

Fonte: Censos da Educação Superior 2000-2010.
Elaboração do autor.

Se, por um lado, o crescimento das matrículas na modalidade EaD pode 
facilitar o acesso à educação superior, sobretudo àqueles que residem em municípios 
longínquos e/ou com baixa oferta de vagas em cursos presenciais, de outro aponta 
para a necessidade de serem aprimorados os mecanismos de regulação e controle 
da qualidade dessa oferta. 

Em que pese o crescimento expressivo das matrículas ocorrido nos últimos 
quinze anos, ainda não foi possível ao país alcançar um patamar aceitável e desejável 
de acesso à educação superior. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, 
a taxa de frequência líquida na faixa etária de 18 a 24 anos era de apenas 14%. 
Porém, se considerados aqueles que em algum momento chegaram a frequentá-la, 
com ou sem conclusão, a proporção dos que tiveram acesso a este nível de ensino 
ampliava-se para 18,7%.

De todo modo, esses índices ficaram bastante aquém do que estabelecia o 
Plano Nacional de Educação, vigente no período 2001-2010, que havia fixado 
como uma de suas metas a taxa de frequência líquida de 30%, que deveria ter sido 
atingida ao término deste período.
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São diversas as razões que contribuíram para frustrar o alcance da referida meta, 
entre as quais se citam a baixa proporção de jovens que concluem o ensino médio, 
assim como o fato de parcela considerável destes o fazer em idade avançada, 
o que dificulta a continuidade dos estudos, devido à necessidade de ingressar no 
mercado de trabalho.

Além de as taxas médias de frequência líquida e acesso à educação superior 
serem baixas, também encobrem profundas desigualdades de diversas ordens. 
No intuito de oferecer subsídios para o entendimento da problemática que envolve 
a ampliação do acesso à educação superior, serão analisados na seção que se segue 
alguns fatores que estabelecem estreita relação com esses indicadores. 

3 DESIGUALDADES NO ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR

Esta seção tem por objetivo evidenciar desigualdades de acesso à educação superior 
mediante desagregação dos dados segundo a dimensão territorial, a renda e a etnia/cor.

3.1 Dimensão territorial

As desigualdades regionais de acesso de jovens à educação superior ficam mais 
evidentes quando se relaciona este contingente populacional com a população total 
deste segmento e, principalmente, com a parcela que havia concluído a escolaridade 
básica, aqui considerada como demandante potencial deste nível de ensino. 
Os resultados desses cruzamentos são apresentados na tabela 2.

TABELA 2
Distribuição da população de 18 a 29 anos por macrorregião – total, com ensino médio 
e com acesso à educação superior (2010)

Região
População entre 18 e 29 anos (%)

Total Com ensino médio Com acesso à educação superior

Norte 8,9 7,1 5,9

Nordeste 28,8 23,6 18,4

Sudeste 41,0 46,3 48,5

Sul 13,7 15,0 17,7

Centro-Oeste 7,6 8,0 9,5

Centro-Oeste sem o Distrito Federal 6,2 6,2 6,9

Fonte: IBGE (2010).
Elaboração do autor.

Em linhas gerais, as cinco macrorregiões brasileiras configuram dois grupos 
distintos. Em situação mais favorável, encontram-se as regiões mais ricas 
(Sul, Centro-Oeste e Sudeste), com proporção de jovens com acesso à educação 
superior maior que a proporção de jovens, bem como é maior que a proporção de 
jovens com ensino médio completo. Em situação oposta, situam-se o Norte e o 
Nordeste. Se na região Sul a proporção de jovens com acesso à educação superior 
é cerca de 30% maior que a do universo de jovens residentes, no Nordeste ocorre 
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o contrário, ou seja, a proporção de jovens com acesso à educação superior é 
36% menor que a deste universo populacional nesta região.

A partir dos dados contidos na tabela 2, calculou-se a razão entre a proporção de 
jovens com acesso à educação superior e a proporção de jovens que haviam concluído 
o ensino médio, conforme é apresentado no gráfico 2.

GRÁFICO 2
Razão entre a proporção de jovens com acesso à educação superior e a proporção de jovens 
com ensino médio completo por macrorregião (2010)
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Fonte: IBGE (2010). 
Elaboração do autor.

Tal como se observa no gráfico 2, as regiões mais ricas do país apresentam 
índices maiores que 1,0 e, em situação oposta, o Norte e o Nordeste. Ou seja, 
a chamada demanda potencial tem atendimento diferenciado entre os dois 
subgrupos regionais.

Outra desagregação que evidencia profundas desigualdades de acesso à 
educação superior é dada pela comparação entre duas categorias de municípios: 
capitais e demais municípios. Apesar de ter havido, ao longo da última década, 
ampliação do número de municípios com oferta de cursos de graduação presenciais, 
constata-se que não houve redução na desigualdade existente no início dos anos 2000, 
quando se tem por referência a localização das matrículas. 

Em que pese o fato de as capitais concentrarem apenas um quarto de jovens 
de 18 a 29 anos, estas respondiam por quase a metade das matrículas nos cursos 
de graduação presenciais. No período 2000-2010, houve, inclusive, ligeira elevação 
dessa desproporção, uma vez que as capitais registraram pequena redução da 
proporção de jovens e, ao mesmo tempo, aumento de sua participação no total 
de matrículas, como pode ser observado na tabela 3.
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TABELA 3
Distribuição da população de 18 a 29 anos e das matrículas em cursos de graduação 
presenciais por tipo de município – Brasil (2000 e 2010) 

População avaliada
2000 2010

Capitais Interior Capitais Interior

Jovens de 18 a 29 anos (% total) 25,4 74,6 24,7 75,3

Jovens de 18 a 29 anos com ensino médio (% total) 35,4 64,6 29,9 70,1

Matrículas em cursos de graduação presenciais (% total) 46,4 53,6 47,5 52,5

Fontes: Censos da Educação Superior 2000 e 2010 e IBGE (2000; 2010). 
Elaboração do autor.

Quando se considera apenas a população jovem que concluiu a educação básica, 
constata-se que a situação se torna ainda mais desfavorável para os municípios do interior, 
uma vez que foi ampliada sua participação no total de concluintes do ensino médio de 
forma mais acentuada que em relação ao universo desse segmento populacional. Desse 
modo, reduziu-se a razão entre a proporção de matrículas existente nesses municípios 
e a proporção de jovens com ensino médio completo no período sob análise, tal como 
é mostrado no gráfico 3. 

GRÁFICO 3
Razão entre a proporção das matrículas em cursos de graduação presenciais em municípios 
do interior e a proporção de jovens residentes com ensino médio completo por macrorregião 
(2000 e 2010)
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Fontes: Censo da Educação Superior 2010 e IBGE (2010). 
Elaboração do autor.

Conforme pode ser observado no gráfico 3, apenas na região Norte houve 
aumento da razão entre as matrículas e a chamada demanda potencial. o que aponta 
para a conclusão de que os jovens residentes em cidades do interior continuam 
tendo menos oportunidade de acesso à educação superior.
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3.2 Renda

Inicialmente, serão apresentadas as desigualdades de acesso à educação superior 
segundo faixas de renda. Além disso, será analisada a evolução no período de uma 
década, o qual compreende dois momentos distintos: antes e após a implantação 
do Programa Universidade para Todos (ProUni).

Se, em termos médios, o acesso à educação superior no Brasil ainda é restrito, o 
mesmo fato não se observa em relação aos segmentos de maior renda. Nestes casos, 
as taxas de acesso são comparáveis às de países da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2014). O gráfico 4 contém as taxas de 
acesso à educação superior segundo faixas de renda selecionadas.

GRÁFICO 4
Taxa de acesso à educação superior da população de 18 a 29 anos por faixa de renda 
domiciliar per capita – Brasil (2010)
(Em %)
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Fonte: IBGE (2010). 
Elaboração do autor.

Tal como pode ser observado no gráfico 4, o acesso à educação superior da 
população com renda domiciliar per capita acima de 2 salários mínimos (SMs) 
era bastante elevado. Essas taxas de acesso à educação superior são maiores que a 
de diversos países ricos.

Para efeito de comparação, a taxa de frequência líquida média de 29 países-
membros da OCDE, na faixa etária de 20 a 24 anos, era de 31% em 2010. 
Entre os jovens brasileiros desta faixa etária, com renda acima de 2 SMs, a taxa atingia 
41%. Mesmo quando se incluem os jovens pertencentes à faixa de renda anterior 
(acima de 1 SM até 2 SMs), a taxa média chegava a 27%. 
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Portanto, pode-se afirmar que o acesso à educação superior de jovens com 
renda domiciliar per capita acima de 1 SM aproxima-se do índice médio desses 
países selecionados. No entanto, o problema reside no fato de que os jovens dessa 
faixa etária representam apenas 40% do universo, enquanto, para os 60% restantes, 
a taxa de frequência líquida média é de apenas 6%.

Ainda que o acesso permaneça bastante desigual entre as referidas faixas de renda, 
quando se tem por referência a primeira década dos anos 2000, constata-se que 
houve avanço significativo ao término desta. A tabela 4 mostra que a taxa de 
frequência líquida entre jovens de 18 a 24 anos com renda domiciliar per capita 
de até 1,5 SM aumentou de modo mais intenso que nas demais faixas de renda.

TABELA 4
Taxa de frequência líquida na educação superior na faixa etária de 18 a 24 anos 
segundo a faixa de renda domiciliar per capita – Brasil (2000 e 2010)
(Em %)

Faixas de renda (SM) 2000 2010 Variação 

Acima de 1/4 até 1/2 0,4 2,9 671,9

Acima de 1/2 até 1 1,3 8,1 515,5

Acima de 1 até 1,5 3,3 15,5 369,7

Acima de 1,5 até 2 6,2 23,8 281,9

Acima de 2 até 3 11,8 33,7 186,0

Acima de 3 até 5 23,5 44,9 91,4

Acima de 5 até 10 44,6 53,0 18,7

Fonte: IBGE (2000; 2010).
Elaboração do autor.

Mesmo sendo esperadas taxas de crescimento mais elevadas entre aqueles que 
se encontram em situação menos favorável, não deixa de ser notável a aproximação 
ocorrida entre esses distintos grupos de renda. 

A ampliação do acesso à educação superior entre jovens pertencentes aos 
primeiros estratos de renda também é reiterada pelo aumento de sua participação 
no universo de estudantes deste nível de ensino. Em que pese ter havido aumento da 
proporção de jovens nas faixas de renda de até 3 SMs (de 85% para 92% do total), 
verifica-se que foi ainda maior o crescimento de sua participação no universo de 
estudantes que frequentavam este nível de ensino (de 34% para cerca de 73%), 
tal como mostra a tabela 5.
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TABELA 5
Proporção da população de 18 a 24 anos que frequenta a educação superior, por faixa 
de renda domiciliar per capita, e desta em relação a este universo populacional – 
Brasil (2000 e 2010)

Faixas de renda/indicadores 2000 2010

População de 18 a 24 anos com renda de até 1,5 SM

a) População de 18 a 24 anos que frequenta a educação superior (%) 11,9 40,8

b) Universo da população de 18 a 24 anos (%) 66,2 76,0

(a/b) 17,9 53,6

População de 18 a 24 anos com renda de até 3 SMs

a) População de 18 a 24 anos que frequenta a educação superior (%) 34,3 72,9

b) Universo da população de 18 a 24 anos (%) 85,2 92,1

(a/b) 40,2 79,1

Fonte: IBGE (2000; 2010).
Elaboração do autor.

A participação da população com renda de até 1,5 SM entre os que frequentavam 
educação superior teve crescimento bem maior que o do segmento com renda de 
até 3 SMs. Se entre estes a proporção dobrou, entre os primeiros mais que triplicou. 

Quando se desagrega a população de 18 a 29 anos por faixa de renda domiciliar 
per capita, observa-se que há predominância daqueles que percebem até 1,5 SM, ou 
seja, o público-alvo do ProUni elegível para o recebimento de uma bolsa integral. 
Em 2010, havia 28,8 milhões de jovens nesta faixa de renda, ou seja, 70% do total. 

No entanto, somente 40% daquele total (11,6 milhões) estariam aptos a 
pleitear uma bolsa de estudos, pois os demais não haviam concluído o ensino médio. 
Por sua vez, na segunda faixa de renda elegível pelo ProUni (mais de 1,5 SM até 3 SMs), 
havia 6,5 milhões de jovens (16% do total). Neste caso, a proporção com 
educação básica concluída chegava a 74% do total. 

TABELA 6
Proporção da população de 18 a 29 anos, por faixas de renda selecionadas, com ensino 
médio e acesso à educação superior – Brasil (2010)

Faixa de renda (SM) População total Com ensino médio (%) (A)
Com acesso à educação 

superior (%) (B)
B/A

Até 1,5 28.824.842 40,3 9,5 23,5

Acima de 1,5 até 3 6.532.050 74,4 39,3 52,8

Fonte: IBGE (2010). 
Elaboração do autor.

Além de evidenciar as desigualdades de renda e conclusão da escolaridade básica, 
a tabela 6 também mostra o quão desigual é o acesso à educação superior entre os 
jovens pertencentes às duas faixas de renda. Portanto, para além da posse do requisito 
legal para o ingresso na educação superior, outras variáveis estariam afetando a 
continuidade dos estudos dos jovens pertencentes à primeira faixa de renda.
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A literatura educacional tem evidenciado que o fator renda estabelece elevada 
correlação com o acesso à educação e, principalmente, com o desempenho acadêmico 
dos estudantes. Mais recentemente, estudos realizados no âmbito do Ipea reiteraram 
tal correlação.2 Observa-se, em última instância, que tal correlação tem como 
implicação as desiguais taxas de conclusão dos cursos, segundo as faixas de renda.

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, cerca de 1,1 milhão de jovens 
na faixa etária de 18 a 24 anos haviam frequentado cursos de graduação, mas 42% 
deles teriam evadido sem concluir os estudos (IBGE, 2010). Trata-se, portanto, 
de uma elevada proporção de evadidos. Portanto, trata-se de um indicador que 
não se refere a limitações no acesso, à insuficiência de vagas, mas sim às condições 
de permanência.

Entre aqueles que evadiram sem ter concluído o curso, cerca de 42% tinham 
renda domiciliar per capita de até 1,5 SM. Por sua vez, no grupo dos concluintes, 
a proporção de jovens pertencentes a esta faixa de renda era de apenas 28%. 
Portanto, estes dados sugerem que o fator renda teria contribuído, ao menos em 
parte, para a evasão.

Portanto, esse dado pode estar indicando que não basta ofertar a vaga, 
gratuita inclusive, mas também se torna necessário um suporte financeiro que 
assegure a conclusão dos estudos àqueles em situação socioeconômica precária. 
Para parcela significativa dos jovens brasileiros que conseguem transpor barreiras, 
superar dificuldades e ingressar na educação superior, seriam necessárias outras 
ações e medidas que visassem assegurar sua permanência no sistema de ensino e, 
consequentemente, a conclusão do curso.

Em alguma medida, isso já vem sendo feito. Provavelmente, a dosagem precisaria 
ser aumentada. O Ministério da Educação (MEC) já concede a chamada Bolsa 
Permanência a beneficiários do ProUni. Porém o número de beneficiários ainda 
é pequeno (cerca de 5,3 mil em 2013). Portanto, o desafio que se tem pela frente é 
viabilizar a conclusão do curso a todos os estudantes. O aumento do número 
de beneficiários destas bolsas é algo desejável. Porém, resta saber se, no curto ou 
médio prazo, este aumento conseguirá abranger todos os demandantes potenciais.

3.3 Cor/etnia

Tendo em vista que houve, ao longo do período 2000-2010, aumento excepcional 
da autodeclaração relativa à cor/etnia, optou-se por não realizar análise acerca dessa 
evolução no referido período. Para tanto, analisou-se apenas a situação com base 
no Censo Demográfico de 2010.

2. Ver Corbucci e Zen (2013) e Corbucci (2014).
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O acesso à educação superior, segundo a variável étnica, também evidencia 
profundas desigualdades entre os jovens brasileiros. O hiato existente entre brancos, 
de um lado, e pretos/pardos, de outro, pode ser constatado pelos dados da tabela 7.

TABELA 7
Taxas de frequência líquida e acesso à educação superior da população de 18 a 29 anos 
segundo a cor/etnia – Brasil (2010)
(Em %)

Faixa etária/indicador Branca (A) Parda (B) Preta (C) B/A C/A

População de 18 a 24 anos

Taxa de frequência líquida 20,8 8,4 7,3 40,7 35,3

Taxa de acesso 28,1 11,1 9,9 39,4 35,4

População de 18 a 29 anos

Taxa de frequência líquida 16,7 7,4 6,7 44,2 39,9

Taxa de acesso 29,6 11,9 11,0 40,1 37,1

Fonte: IBGE (2010).
Elaboração do autor.

Conforme mostra a tabela 7, a desvantagem de jovens pardos e pretos em 
relação a brancos oscilava entre 56% e 65%. Era ligeiramente menor na faixa etária 
de 18 a 29 anos, provavelmente devido ao ingresso tardio e/ou ao maior tempo 
requerido para a conclusão do curso.

As diferenças entre as taxas de acesso à educação superior dos três grupos 
étnicos também variavam em função da região em que residiam, sendo que 
as maiores disparidades entre eles se encontravam nas regiões Sul e Sudeste, tal como é 
mostrado no gráfico 5.

GRÁFICO 5
Taxa de acesso à educação superior da população de 18 a 29 anos segundo a etnia/cor 
e por macrorregião (2010)
(Em %)
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Fonte: IBGE (2010). 
Elaboração do autor.
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Conforme se observa no gráfico 5, Norte e Centro-Oeste se destacavam 
como as regiões com menor diferença entre pretos/pardos, de um lado, e brancos, 
de outro. Nestes casos, a desvantagem dos primeiros oscilava entre 52% e 54%. 
Num aparente paradoxo, encontravam-se em situação ainda mais desvantajosa os 
pretos e os pardos residentes nas regiões mais ricas do país, cuja desvantagem em 
relação aos brancos variava de 60% a 64%. 

Pela análise do gráfico 5, ainda é possível depreender que o acesso à educação 
superior, para os três grupos étnicos, oscilava significativamente em função 
da localização regional. O diferencial entre as taxas de brancos residentes no 
Centro-Oeste e as dos residentes no Nordeste chegava a 42%, mas, entre pardos 
destas regiões, a diferença era ainda maior (46%).

Quando se desagregam os referidos grupos étnicos por faixas de renda, 
observa-se que a frequência à educação superior é desigual em todas elas, e é maior 
quanto menor for o nível de renda. 

A proporção de brancos com renda domiciliar per capita de até 1 SM era 
bastante inferior à de pretos e pardos. Enquanto os primeiros somavam 48%, estes 
últimos atingiam, respectivamente, 72% e 73% do total. Também eram muito 
desiguais as proporções de jovens com renda acima de 2 SMs entre os grupos 
étnicos selecionados. Entre brancos, a proporção era de cerca de 23%, mas entre 
pretos/pardos sequer chegava a 8% do total.

GRÁFICO 6
Taxa de acesso à educação superior segundo a etnia/cor e a faixa de renda domiciliar 
per capita – Brasil (2010)
(Em %)
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Fonte: IBGE (2010).
Elaboração do autor.

Conforme pode ser observado no gráfico 6, entre a primeira e a última faixa de 
renda, a diferença entre as taxas de frequência chega a dezessete vezes entre pardos 
e a oito vezes entre brancos. Porém, situação de extrema desigualdade se verifica 
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quando se comparam as taxas de frequência de pretos com renda per capita de até 
0,5 SM e de brancos com renda maior que 5 SMs. Neste caso, a diferença entre 
ambos amplia-se para 25 vezes. 

À medida que cresce a renda domiciliar per capita, reduzem-se as diferenças 
entre os grupos étnicos. Ou seja, a variável renda corrige em parte a desigualdade 
de acesso existente entre estes. Em que pese a ocorrência de tal aproximação, ainda 
assim se verifica que os pardos integrantes das duas faixas de renda mais elevadas 
encontram-se em desvantagem de 18% em relação aos brancos pertencentes aos 
mesmos estratos de rendimentos, tal como é mostrado no gráfico 7.

GRÁFICO 7
Razão entre as taxas de acesso à educação superior de pretos/pardos e brancos por 
faixa de renda domiciliar per capita – Brasil (2010)
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Fonte: IBGE (2010).
Elaboração do autor.

Por sua vez, a desvantagem de pretos em relação a brancos era ainda maior, 
variando de 65%, no primeiro estrato de renda, até 24%, entre aqueles com renda 
domiciliar per capita maior que 3 SMs até o limite de 5 SMs.

4 FATORES LIMITANTES DO ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR

4.1 Conclusão da educação básica
Ainda que o acesso à educação superior seja condicionado pelas condições socioeco-
nômicas e pela própria existência de vagas, deve-se lembrar que a posse do diploma 
de conclusão do ensino médio constitui o requisito legal mínimo necessário para 
o ingresso em um curso superior. Mesmo sabendo que para se ter a posse deste 
requisito são necessárias algumas condições, tais como os fatores mencionados 
anteriormente, não faz parte do escopo deste estudo investigar as causas ou os 
fatores que influenciaram no processo de conclusão da educação básica.
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Assim como se verifica em relação a outros indicadores sociais, as desigualdades no 
acesso e, principalmente, na conclusão da escolaridade básica também são expressivas. 
De acordo com o Censo Demográfico de 2010, pouco menos da metade dos jovens 
na faixa etária de 18 a 29 anos havia concluído o ensino médio (IBGE, 2010). 
Portanto, cerca de 20,6 milhões de jovens desta faixa etária não se encontravam 
formalmente habilitados a pleitear uma vaga na educação superior pelo simples 
fato de não disporem do requisito legal. 

À medida que se desagregam os dados referentes a esse segmento populacional, 
tais desigualdades ficam mais evidentes. Quando se comparam, por exemplo, as 
cinco macrorregiões brasileiras, por intermédio do gráfico 8, duas constatações 
iniciais chamam a atenção: a baixa taxa de conclusão em todas elas e as diferenças 
inter-regionais.

GRÁFICO 8
Proporção da população de 18 a 29 anos com ensino médio completo por macrorregião 
(2010)
(Em %)
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Fonte: IBGE (2010).
Elaboração do autor.

A região Sudeste, que se encontrava em situação mais favorável que as demais, 
abrigava 7,3 milhões de jovens sem aquele nível de escolaridade. Por sua vez, nas 
regiões Norte e Nordeste, nem a metade dos jovens havia concluído a educação básica. 

Considerando-se que em 2009 houve mudança no marco legal, de modo 
que a obrigatoriedade do ensino foi ampliada para toda a educação básica, 
compreendida pela faixa etária de 4 a 17 anos, conclui-se que um longo caminho 
há de ser percorrido a fim de assegurar a todos os jovens o acesso e a conclusão 
deste nível de escolaridade.
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As desigualdades educacionais entre os jovens brasileiros também se manifestam 
em razão do tipo de município em que residem. Em geral, as capitais apresentam 
índices mais elevados que os dos demais municípios. Conforme mostra o gráfico 9, 
as regiões Norte e Nordeste apresentavam as menores proporções em ambas as 
categorias de municípios. No entanto, pode-se constatar que o índice médio das 
cidades do interior da região Sudeste era semelhante ao das capitais da região Norte. 

GRÁFICO 9
Proporção da população de 18 a 29 anos com ensino médio completo – capitais e 
demais municípios – Brasil (2010)
(Em %)
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Fonte: IBGE (2010).
Elaboração do autor.

Além de as regiões mais ricas registrarem as maiores proporções de jovens 
com a escolaridade básica concluída, também apresentam as menores diferenças 
entre as taxas das capitais e as dos demais municípios. Enquanto nas regiões 
Norte/Nordeste a diferença chegava a 40%, no Sudeste era de apenas 10%.

Do mesmo modo, a maior diferença entre capitais das cinco macrorregiões 
era de cerca de 18%, mas, quando se comparam os demais municípios das cinco 
macrorregiões, a diferença se amplia para 41%. No entanto, a maior desigualdade 
identificada refere-se à comparação das taxas de conclusão do ensino médio nos 
municípios do interior da região Norte com as das capitais da região Sul. 
Neste caso, a diferença entre ambas é mais que o dobro.

Portanto, esses dados sugerem que a localização regional do município pode 
estar associada a variáveis tais como oferta de vagas e condições de ensino, mas 
também a fatores de natureza socioeconômica. 
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Por fim, a desagregação dos dados por município revela que apenas um 
quarto dos 5.565 municípios existentes em 2010 registrava proporção de 
conclusão da educação básica de pelo menos 50% da população de 18 a 29 anos. 
Conforme mostra a tabela 8, 90% destes concentravam-se nas regiões Sul e Sudeste.

TABELA 8
Municípios com mais da metade da população de 18 a 29 anos com ensino médio 
completo – Brasil e macrorregiões (2010)

Região Total 50% ou mais Região (%)

Norte 449 22 4,9

Nordeste 1.794 41 2,3

Sudeste 1.668 646 38,7

Sul 1.188 584 49,2

Centro-Oeste 466 76 16,3

Brasil 5.565 1.369 24,6

Fonte: IBGE (2010).
Elaboração do autor.

Pela análise da tabela 8, pode-se concluir que apenas uma pequena parcela dos 
municípios das regiões Norte, Nordeste e também Centro-Oeste havia atingido o 
patamar médio nacional de conclusão da educação básica.

4.2 Oferta de vagas

No início da década de 1990, a oferta de vagas era relativamente reduzida, mas 
o mesmo não se pode afirmar em relação ao presente. De acordo com dados do 
Censo da Educação Superior, a proporção de inscritos nos processos seletivos por 
vaga ofertada reduziu-se de 3,8 para 2,1 no período 1990-2010 (Inep, vários anos). 

Tendo em vista que o número de candidatos inscritos não corresponde ao 
número de demandantes, uma vez que uma pessoa pode ter mais de uma inscrição, 
pode-se utilizar outro indicador para evidenciar que a oferta teria crescido em ritmo mais 
acelerado que a demanda. Trata-se da relação entre o número de concluintes do ensino 
médio regular dividido pelo total de vagas ofertadas em cursos de graduação. Neste caso, a 
redução foi ainda maior, de 1,24, em 1990, para 0,56, em 2010.3 Deve-se considerar, 
no entanto, que vem sendo ampliado o contingente de ingressantes na educação 
superior que retomam os estudos algum tempo após a conclusão do ensino médio. 

Apesar de ter havido redução relativa da concorrência por vaga ofertada, 
por si só isto não assegura a democratização do acesso à educação superior. 
Deve-se ter em mente que os novos ingressantes provinham justamente dos 
segmentos de menor renda. Portanto, encontravam-se em condições menos 
favoráveis de ingresso e permanência em instituições de ensino privado.

3. Para efeito desses cálculos, foram considerados os concluintes do ensino médio nos referidos anos e o número de 
vagas ofertadas no ano seguinte.
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Desse modo, a ampliação da participação do setor privado na oferta de vagas4 
foi acompanhada da instituição de programas de apoio ao ingresso de estudantes 
de menor poder aquisitivo na educação superior (Fundo de Financiamento 
Estudantil – Fies e ProUni) como mecanismo de compensação da restrita oferta 
de vagas pelas IES públicas. Tais programas serão analisados a posteriori.

Considerando-se que a oferta de vagas é um dos fatores que interferem no 
nível de acesso da população à educação superior, buscou-se identificar, mediante 
sua desagregação por macrorregiões e UFs, as oportunidades e os gargalos de acesso 
a este nível de ensino.

4.2.1 Desagregação por macrorregiões

A concentração de matrículas nas regiões mais ricas do país coincide com a distribuição 
das vagas ofertadas. Além de mostrar a concentração da oferta no Sudeste, a tabela 9 
também evidencia desigualdades regionais em relação aos índices de demanda 
potencial por educação superior.5

TABELA 9
Vagas ofertadas e demanda potencial por educação superior – Brasil e macrorregiões (2010)

Região Vagas ofertadas (A) Demanda potencial (B) B/A

Norte 157.545 1.439.719 9,1

Nordeste 500.771 4.801.622 9,6

Sudeste 1.693.968 9.432.406 5,6

Sul 438.129 3.062.915 7,0

Centro-Oeste 329.779 1.633.488 5,0

Brasil 3.120.192 20.370.150 6,5

Fontes: Censo da Educação Superior 2010; IBGE (2010). 
Elaboração do autor.

De um modo geral, as regiões Norte e Nordeste se encontram em desvantagem 
em relação às demais. Se, nesta última, havia quase dez demandantes potenciais 
por vaga ofertada na educação superior, no Centro-Oeste, a proporção se reduzia 
à metade, de modo que a diferença entre ambas era de 94%.

Considerando-se que cerca de 86% das vagas ofertadas em 2010 em cursos 
de graduação presenciais pertenciam às IES privadas, pode-se supor que a sua 
distribuição pelo território nacional estaria sendo condicionada mais pelas tais 
leis de mercado do que pela efetiva demanda potencial por este tipo de ensino. 
Utilizando-se o mesmo indicador que compõe a tabela 9, verifica-se que cresce a 
desvantagem das regiões Norte e Nordeste em relação às demais quando se consideram 
apenas as vagas ofertadas pelo setor privado, tal como mostra a tabela 10.

4. No período 2000-2010, as vagas ofertadas pelo setor privado passaram de 69,2% para 85,7% do total.
5. Define-se demanda potencial por educação superior como o universo de jovens com ensino médio completo.
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TABELA 10
Vagas ofertadas por IES privadas e demanda potencial por educação superior – 
Brasil e macrorregiões (2010)

Região Vagas ofertadas (A) Demanda potencial (B) B/A

Norte 119.679 1.439.719 12,0

Nordeste 372.356 4.801.622 12,9

Sudeste 1.543.319 9.432.406 6,1

Sul 359.773 3.062.915 8,5

Centro-Oeste 279.728 1.633.488 5,8

Brasil 2.674.855 20.370.150 7,6

Fonte: Censo da Educação Superior 2010 e IBGE (2010). 
Elaboração do autor.

Quando se consideram apenas as instituições privadas, amplia-se ainda mais a 
proporção de demandantes potenciais por vaga ofertada nas regiões Norte e Nordeste. 
Desse modo, a diferença entre esta e o Centro-Oeste eleva-se para 121%.

A menor presença do setor privado nas regiões setentrionais é compensada, 
em alguma medida, pela oferta das instituições públicas de ensino. Apesar de 
pequena, se comparada à oferta nas IES particulares, guarda semelhante proporção 
entre quatro das cinco macrorregiões, tal como se observa na tabela 11.

TABELA 11
Vagas ofertadas por IES públicas e demanda potencial por educação superior – 
Brasil e macrorregiões (2010)

Região Vagas ofertadas (A) Demanda potencial (B) B/A

Norte 37.866 1.439.719 38,0

Nordeste 128.415 4.801.622 37,4

Sudeste 150.649 9.432.406 62,6

Sul 78.356 3.062.915 39,1

Centro-Oeste 50.051 1.633.488 32,6

Brasil 445.337 20.370.150 45,7

Fontes: Censo da Educação Superior 2010 e IBGE (2010). 
Elaboração do autor.

Somente no Sudeste, que concentrava 58% do total das vagas ofertadas pelo 
setor privado, a demanda potencial por vaga pública situava-se acima da média 
nacional. Portanto, a oferta de vagas públicas nas demais regiões, especialmente no 
Norte e Nordeste, compensa em parte a menor presença do setor privado. 

4.2.2 Desagregação por Unidades Federadas

Apesar de as UFs pertencentes a uma mesma região guardarem certa homogeneidade 
entre si, há exceções a esta regra. Isto se aplica ao menos a um caso em três das 
cinco macrorregiões. Apenas o Sul e o Sudeste contemplam maior homogeneidade, 
sendo que nas demais regiões a diferença varia entre 120% e 150%. O gráfico 10 
apresenta a razão entre demanda potencial e vagas ofertadas por UF.
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GRÁFICO 10
Razão entre demanda potencial e vagas ofertadas em cursos de graduação presenciais 
por UF (2010)
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Fontes: Censo da Educação Superior 2010 e IBGE (2010). 
Elaboração do autor.

Quando se comparam as desigualdades relativas a esse indicador, das macrorregiões 
com as das UFs, verifica-se que as diferenças de oportunidades de acesso à 
educação superior são mais pronunciadas neste nível de desagregação. Por exemplo, 
a diferença entre o Distrito Federal e o Pará atingia 426%, ao passo que entre as 
macrorregiões reduzia-se a 121%. Mesmo quando se compara este estado com 
São Paulo, levando-se em conta que o Distrito Federal é composto de população 
eminentemente urbana, verifica-se que a diferença entre ambas as UFs chegava a 
218%. Portanto, bastante superior àquela verificada entre as macrorregiões.

Em alguma medida, o MEC tem atuado no sentido de equalizar as 
oportunidades de acesso à educação superior, por intermédio da ampliação das Ifes 
e dos institutos federais de educação tecnológica (Ifets), mediante a instalação de 
campi em cidades do interior. Contudo, em que pesem os vultosos investimentos 
realizados nos últimos anos, ainda é nítida a desigualdade de oportunidades entre 
os municípios do interior das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e os das 
demais regiões do país. 

No entanto, a equalização de oportunidades de acesso à educação superior, 
sob a ótica da distribuição das vagas, dependerá não apenas da continuidade da 
interiorização da expansão das IES públicas, mas também da ampliação dos 
investimentos do setor privado. 
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5 AÇÕES DE APOIO À AMPLIAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO

A restrição do acesso dos jovens brasileiros à educação superior antecede os processos 
seletivos de ingresso, sobretudo o tradicional exame vestibular. Este constitui 
apenas o último mecanismo de exclusão dos excedentes que conseguiram transpor 
os obstáculos à conclusão da educação básica.

Na época em que a classe média (alta) frequentava escola pública, a maioria 
dos filhos das classes populares sequer tinha acesso ao então ensino de segundo 
grau (hoje, ensino médio). Ainda nos dias atuais, observa-se que uma proporção 
elevada dos jovens brasileiros de menor renda não concluiu a educação básica, 
conforme mostrado anteriormente.

Considerando-se que o acesso à educação superior ainda é restrito, quando 
se trata de ensino público, ou oneroso (setor privado), torna-se necessária a 
intervenção dos poderes públicos de modo a equalizar as oportunidades de acesso 
a este nível de ensino.

Essas ações tiveram início com o Fies, instituído em 1999. Por sua vez, o 
ProUni, criado em 2004 e operado a partir do ano seguinte, tem crescido em ritmo 
praticamente ininterrupto, tanto em termos absolutos quanto em proporção dos 
ingressos de estudantes no setor privado.

O Fies teve retração de contratos firmados a partir do momento em que o 
ProUni começou a operar. De 2005 a 2009, houve redução da ordem de 58%. 
Porém, a partir de 2010, momento em que são instituídas mudanças das regras 
e condições de empréstimo em favor dos beneficiários, o volume de contratos 
firmados naquele ano retomou o patamar de 2005. Conforme mostra a tabela 12, 
a expansão da cobertura desses dois programas tem ocorrido em ritmo bem mais 
intenso que o de ingressos de novos estudantes.

TABELA 12
Bolsas ofertadas pelo ProUni, novos contratos do Fies e ingressos de alunos em cursos 
de graduação presenciais nas IES privadas – Brasil (2005-2012)

Ano ProUni Fies Total (A) Ingressos (B) A/B

2005 112.275 77.212 189.487 1.108.600 17,1

2006 138.668 58.741 197.409 1.151.102 17,1

2007 163.854 49.049 212.903 1.183.464 18,0

2008 225.005 32.384 257.389 1.198.506 21,5

2009 247.643 32.594 280.237 1.157.057 24,2

2010 241.273 76.165 317.438 1.181.650 26,9

2011 254.598 154.250 408.848 1.260.257 32,4

2012 284.622 377.780 662.402 1.508.295 43,9

Fontes: Brasil (2012; 2015) e Censos da Educação Superior 2005-2012.
Elaboração do autor.
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Tal como pode ser constatado pela tabela 12, a proporção de estudantes 
contemplados com subsídio público para acesso à educação superior equivalia, 
em 2012, a cerca de 44% do total de ingressantes nos cursos de graduação. 
Tendo-se em conta que no início do período sob análise correspondia a apenas 
17% do total, torna-se inequívoca a afirmação de que houve ampliação do subsídio 
público ao ensino privado.

Apesar de o somatório do ProUni e Fies não corresponder ao número de 
estudantes beneficiados, uma vez que contempla em parte a dupla contagem, 
representada por bolsistas parciais do ProUni que firmaram contratos junto ao 
Fies, ainda assim é expressivo o aumento da cobertura destas ações de apoio aos 
estudantes do setor privado. 

O alcance dessa elevada proporção foi devido ao crescimento em ritmo mais 
acelerado do volume de bolsas ofertadas pelo ProUni e, principalmente, de 
contratos de financiamento firmados por meio do Fies. Neste caso, chama a atenção 
o aumento verificado no período 2009-2012, de cerca de 1.060%. Neste mesmo 
período, os ingressos foram ampliados em apenas 30%. 

Também é crescente a proporção de contratos ativos do Fies/bolsas ofertadas 
do ProUni em relação ao contingente de matriculados. Em 2005, ano inicial de 
implantação do ProUni, a soma destes dois benefícios correspondia a cerca de 
15% do total de matrículas em cursos de graduação presenciais do setor privado. 
Por sua vez, em 2012, a proporção chegava a um terço deste total de matrículas, 
conforme se observa na tabela 13.

TABELA 13
Bolsas ofertadas pelo ProUni, contratos ativos do Fies e matrículas em cursos de 
graduação presenciais nas IES privadas – Brasil (2005 e 2012)

Ano ProUni Fies Total (A) Matrículas (B) A/B

2005 112.275 372.038 484.313 3.260.967 14,9

2012 491.336 623.241 1.114.577 4.208.086 26,5

Fontes: Brasil (2012; 2015) e Censos da Educação Superior 2005-2012.
Elaboração do autor.

Apesar de as IES públicas terem respondido por apenas 29% das matrículas em 
cursos de graduação presenciais naquele último ano, proporção significativa dos estudantes 
matriculados no setor privado beneficiou-se de algum tipo de subsídio público. 
Grosso modo, poder-se-ia afirmar que apenas 47,3% das matrículas nestes cursos 
eram de natureza genuinamente privada.

A despeito das críticas endereçadas sobretudo ao ProUni, sob o argumento de 
que este programa estaria financiando instituições privadas que ofertam cursos 
de qualidade duvidosa, deve-se reconhecer, em primeiro lugar, que a capacidade do setor 
público de ampliar a oferta não seria suficiente para suportar a demanda existente. 
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Além disso, não seria possível ampliar a oferta na mesma proporção que é realizada 
por meio do ProUni, mediante a utilização de recursos financeiros equivalentes à 
renúncia tributária a ele vinculada. A título de ilustração, o montante de R$ 680 
milhões, que deixou de ser recolhido em 2012, representou um gasto por bolsista 
inferior a R$ 1,4 mil. Portanto, valor per capita bastante aquém do que é investido 
na educação superior pública, assim como do que é despendido na educação básica.

De modo geral, as ações instituídas ao longo da primeira década dos anos 2000 
promoveram avanços em prol da democratização do acesso à educação superior. 
Estudos e pesquisas têm mostrado que estudantes cotistas não deixam nada a desejar, 
em termos de rendimento escolar, em relação aos não cotistas. Além disso, dados 
coletados pelos censos demográficos, apresentados anteriormente, mostram que 
houve ampliação do acesso a este nível de ensino entre aqueles que se encontram 
na base da pirâmide de renda.

Quando se toma como referência o período 2000-2010, verifica-se que houve 
ampliação significativa da taxa de frequência de jovens com renda domiciliar per 
capita de até 1,5 SM (teto para obtenção de bolsa integral do ProUni), que passou 
de 1,4% para 7,7%. Visto sob outro ângulo, a participação deste segmento no 
universo de jovens de 18 a 24 anos que frequentavam educação superior ampliou-se 
de 12,4% para 42,7% do total no mesmo período.

Ainda que tenha havido aumento da participação desse segmento de renda 
no total da população da ordem de 14%, é inquestionável o fato de os jovens 
pertencentes àquela faixa de renda terem ampliado o acesso à educação superior.

No entanto, em estudo anterior (Corbucci, 2014, p. 10-11), foi indicado 
que “as políticas e programas com foco no que aqui foi denominado de porta de 
entrada têm seus limites no fato de não alterarem a trajetória escolar de parcela 
significativa das crianças e dos jovens brasileiros”. Nesse sentido, para que seja 
ampliada a inclusão de jovens em situação socioeconômica desfavorável, será 
necessário regularizar o fluxo escolar no ensino fundamental, de modo a assegurar 
sua conclusão na idade considerada adequada, a um contingente muito maior 
do que o atual.

Isso não significa que as políticas afirmativas sejam inócuas. Pelo contrário, 
sem elas, o processo de democratização do acesso se tornaria ainda mais lento e 
menos inclusivo. Em contextos sociais marcados por elevado índice de desigualdade, 
como ainda é o caso brasileiro, políticas compensatórias se tornam absolutamente 
necessárias se o propósito é democratizar o acesso.

Mas quando se tem em perspectiva o desenvolvimento do país, com a erradicação 
da miséria e a pobreza se tornando residual, seria esperado que algumas dessas ações 
sofressem redução ao longo do tempo. Acontecendo isso, poder-se-ia afirmar que 
tanto as políticas estruturantes quanto as compensatórias teriam cumprido o seu papel. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que o acesso restrito à educação superior no Brasil e, principalmente, 
sua condição desigual, guardam semelhança com um iceberg. Tal como este, a 
maior parte do problema, ou das causas, fica invisível, o que dificulta sua resolução. 

A parte invisível do acesso à educação superior diz respeito às condições 
pregressas dos estudantes (condições socioeconômicas e culturais, histórico escolar etc.). 
Ou seja, fatores que devem ser considerados como ponto de partida e sobre os quais 
deverão incidir as políticas públicas ou, mais especificamente, seus programas e ações.

Até bem pouco tempo atrás, esses fatores, ou condições pregressas do 
estudante, eram desconsiderados nos processos de seleção para o ingresso na 
educação superior. O vestibular, com regras iguais para todos, escamoteava o 
fato de os estudantes serem profundamente desiguais, uma vez que aferia apenas 
a competência específica adquirida, no ponto de chegada. 

Diante desse entendimento, que reconheceu que os vestibulandos não eram 
iguais – pelo fato de suas distintas condições pregressas não terem permitido que 
chegassem em condições de igualdade no momento da seleção –, abriu-se caminho 
para a formulação e a implementação de iniciativas destinadas a compensar tais 
desigualdades. 

Programas governamentais instituídos com essa finalidade, tais como o Fies 
e, posteriormente, o ProUni, foram responsáveis pela ampliação significativa 
do contingente de estudantes na educação superior nos últimos anos, além de 
terem alterado a composição do alunado, tendo-se como referências os perfis 
socioeconômico e étnico.

Apesar de se reconhecer que essas iniciativas têm respondido de forma bastante 
satisfatória às demandas por democratização do acesso à educação superior, também 
se considera que ambas têm efeitos limitados, por contemplarem basicamente aqueles 
que conseguiram superar obstáculos e concluir a educação básica. Portanto, incidiriam 
apenas no “ponto de chegada”.

Paralelamente a essas ações compensatórias, será necessário investir maciçamente 
em políticas mais estruturantes. Nesse sentido, a efetiva democratização do acesso 
à educação superior pressupõe que seja assegurado a todos os jovens brasileiros a 
conclusão da escolaridade básica na idade adequada e com qualidade. Para tanto, 
deverá ser oferecido tratamento desigual aos desiguais, com aumento e priorização 
de investimentos que incidam sobre famílias desfavorecidas socioeconomicamente, 
residentes nas periferias dos grandes centros urbanos, em municípios longínquos 
e nas áreas rurais.
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