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RESUMO: A pesquisa que ora se apresenta tem como objeto o estudo das 
políticas públicas voltadas para ensino superior brasileiro. Dados do Censo da 
Educação Superior de 2017, divulgado pelo Ministério da Educação em 2018, 
apontam que o número de alunos matriculados no ensino superior no Brasil 
cresceu 3% em 2017, comparado a 2016. Todavia, esse crescimento deu-se 
apenas com relação ao ensino à distância. Foi a maior alta desde 2008. Nos 
cursos presenciais o acréscimo foi apenas de 0,5%. Até o ano de 2014, a média 
de crescimento de alunos matriculados era de 6% ao ano nesses cursos. Para 
estudiosos, a redução do FIES (Programa de Financiamento Estudantil) é uma 
das causas da baixa dos números de matrículas. O Censo também revela que 
apenas 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos estão cursando o ensino superior. No 
entanto, o PNE (Plano Nacional de Educação) possui como meta chegar em 
33% no ano de 2024. Expandir o acesso ao ensino superior no Brasil é condição 
para o desenvolvimento econômico e social, cuja implementação depende de 
políticas públicas de inclusão social, já que a questão financeira dos alunos é 
fator determinante para que os mesmos possam cursar o terceiro grau. Com o 
fim de atingir o objetivo proposto, utiliza-se o método indutivo para a coleta dos 
materiais. A pesquisa tem por base o levantamento de dados secundários 
produzidos pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira); IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e outros 
documentos publicados pelo MEC (Ministério da Educação), além de artigos, 
teses, dissertações e dispositivos legais. O presente artigo tem como objetivos 
específicos apresentar uma abordagem histórica sobre o ensino superior no 
Brasil; num segundo momento, a caracterizar o sistema de ensino superior atual, 
com dados sobre os números de instituições públicas e privadas e, ao final, 
elucidar as políticas públicas de incentivo à educação superior brasileira, 
compreendendo o PROUNI, o SISU, o REUNI e o FIES. Como resultado parcial, 
a pesquisa conclui que, apesar dos avanços, no sentido da criação de novos 
cursos de educação superior no Brasil na última década, os programas de 
incentivo ao acesso de estudantes ao ensino superior, como PROUNI (Programa 
Universidade para Todos), SISU (Sistema de Seleção Unificada) e REUNI 
(Programa de Apoio a Planos de Restruturação e Expansão da Rede Pública 
Federal) permitiram a vários estudantes o acesso ao ensino superior, todavia, os 
mesmos necessitam de apoio financeiro, como o FIES (Fundo de Financiamento 
Estudantil), para a permanência no curso escolhido, já que as instituições 
privadas correspondem a 88% das instituições de ensino superior no País. 
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