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O OBSERVATÓRIO DO ENSINO DO DIREITO 

 

O direito é ferramenta estratégica para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Esse é o sentido 

da crescente importância do ensino do direito na pauta da governança pública, com vistas a um 

modelo de gestão apto a dar respostas às demandas geradas pela rápida transformação da sociedade. 

Nos últimos anos, tem se ampliado o esforço de estabelecer um diálogo construtivo entre órgãos 

reguladores, academia, profissionais e suas entidades representativas (OAB, AMB, etc.) e mercado 

para aprimorar a forma como se pensa e ensina o direito no país. 

Nesse contexto, a qualidade do ensino jurídico é tema central e tem preocupado todos os envolvidos. 

Em março de 2013, o MEC suspendeu a criação de novos cursos de Direito em todo o país. Quatro 

meses depois, foi instituída a Câmara Consultiva Temática (CTT) de Política Regulatória do Ensino 

Jurídico. O objetivo do órgão foi “propor sugestões para a formulação de uma nova Política 

Regulatória, a revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais e a Avaliação do Curso de Direito”. 

O problema da qualidade do ensino jurídico também se tornou frequente objeto de matérias 

jornalísticas. A mídia se concentra geralmente nos resultados do exame da Ordem dos Advogados do 

Brasil e dos concursos públicos, como evidências de que a formação é, de maneira geral, bastante 

falha. Os baixos índices de sucesso sugerem ao senso comum que há cursos e vagas demais na 

graduação em direito, e que as instituições de ensino proporcionam uma formação deficiente para 

seus alunos. O crescente investimento dos escritórios de advocacia em formação profissional parece 

confirmar essa hipótese. 

Como resposta a esse diagnóstico preliminar, o governo federal tem adotado a regulamentação como 

estratégia preferencial para incrementar a qualidade do ensino jurídico. Os diplomas normativos fixam 

requisitos mínimos às instituições e impõem diretrizes para o planejamento dos cursos. Eles também 

atrelam a avaliação da qualidade de ensino a temas como a vinculação com programas de pós-

graduação, a titulação e o regime de trabalho dos docentes em atividade, além do próprio perfil das 

instituições. 

Esse diagnóstico tem pertinência no mercado profissional de direito, pois está amparado em seus 

índices e indicadores, e indiscutível relevância para a concepção dos cursos jurídicos. Entretanto, a 

centralização do debate na performance profissional dos egressos em exames e concursos específicos 

arrisca limitar a compreensão das complexas causas que afetam a situação do ensino jurídico, sua 

contextualização na esfera universitária e seu significado social. O debate atual tem tipicamente dado 

pouca atenção a dados sobre a dinâmica de estruturação e funcionamento do curso de direito nas IES, 

muito embora tais dados sejam, como se pode arguir, tão relevantes para compreender o atual quadro 

quanto os índices de performance. Sem o exame crítico de tais dados, a discussão do ensino jurídico 

corre o risco de se descolar do debate da educação superior nacional, simplificando em demasia uma 

realidade mais complexa. 

E isso não é tudo. A generalização do debate simplifica até mesmo as particularidades regionais, seus 

desafios e sua diversidade, referindo-se ao ensino jurídico nacional como um fenômeno único, muitas 

vezes com apoio em argumentos retóricos, geralmente desprovidos de referências mais precisas e 

dados concretos. Disso, resulta uma imagem em descompasso com a realidade. Além de empobrecer 

o debate, essa prática deixa de aproveitar o rico manancial de dados produzidos e disponibilizados 



 

 
 

pelos órgãos públicos, os quais deveriam ser o ponto de partida de todo estudo voltado a discutir a 

situação do ensino nacional, jurídico ou não. 

O INEP, por exemplo, desde 1995, realiza anualmente o Censo Nacional da Educação Superior, por 

meio do qual coleta dados de instituições, cursos, alunos e professores de todo o Brasil, 

disponibilizando os resultados em seu website. Já são agora mais de duas décadas de coleta, que se 

aperfeiçoa a cada ano, seja em detalhamento, seja em sistematização, oferecendo um denso 

repertório de informações sobre instituições, professores e alunos e ampliando as possibilidades de 

pesquisa. Como as informações não se restringem aos cursos de direito, é possível uma análise 

contextualizada destes no cenário de todo o ensino superior. 

Em que pese a abrangência e qualidade do trabalho de que são fruto, os dados produzidos pelos 

órgãos governamentais têm ficado virtualmente à margem dos principais debates sobre ensino 

jurídico. 

O Observatório do Ensino do Direito – OED surge, assim, com o objetivo de contribuir para uma 

melhora qualitativa da reflexão sobre o tema, reunindo, sistematizando, produzindo e divulgando 

dados de diferentes fontes sobre as condições do ensino jurídico no país. 

O Observatório do Ensino de Direito é um projeto permanente dentro do Núcleo de Metodologia de 

Ensino da FGV DIREITO SP e tem por objetivo reunir, sistematizar e divulgar dados sobre o ensino 

jurídico nacional, buscando contribuir para o incremento do debate e o aprofundamento das análises 

na área. Ele almeja servir como instrumento para qualificar a reflexão sobre a modelagem da cadeia 

do ensino do direito, da formação dos alunos à sua inserção no mercado de trabalho, passando pelas 

metodologias de ensino utilizadas para qualificação e direcionamento profissional. Seu público-alvo 

são acadêmicos, profissionais e autoridades participantes da discussão sobre o ensino jurídico 

brasileiro. 

O OED divulga regularmente relatórios, a partir de dados oficiais, coletados pelo Núcleo de 

Metodologia de Ensino, com o fim de identificar as condições concretas em que se dá o ensino do 

direito no Brasil, as expectativas profissionais dos alunos ao longo do curso, as metodologias de ensino 

utilizadas e o percurso profissional efetivamente realizado. 

Compõem a estrutura do OED: 

A. Coordenação Acadêmica: responsável pela organização, planejamento e supervisão 

acadêmica do projeto, estabelecendo áreas específicas de investigação para cada etapa e as 

diretrizes para o enquadramento e divulgação dos dados 

B. Coordenação Executiva: responsável pelo gerenciamento da execução da pesquisa, pela 

supervisão do pessoal envolvido e pela monitoração de todos os aspectos de estruturação 

prática do projeto; 

C. Comitê científico: composto por representantes de IES públicas e privadas de diferentes 

regiões do país, tem por objetivo discutir e propor temas e áreas para investigação e pesquisa, 

bem como oferecer sugestões para a análise e a divulgação dos dados e para a expansão e 

aprofundamento do debate sobre o ensino jurídico em todo o território nacional; 

D. Consultoria de análise de dados: responsável pela sistematização, produção e verificação dos 

dados estatísticos trabalhados pelo OED; 



 

 
 

E. Consultoria de comunicação: responsável pelo planejamento e organização do diálogo do OED 

com a sociedade, desenhando e executando ações para a otimização da capacidade de o OED 

contribuir para o debate público nesta área; 

F. Pesquisadores: responsáveis pela execução e acompanhamento das tarefas necessárias à 

efetiva consecução dos objetivos do OED. 

O projeto tem os seguintes produtos: 

1. Relatório anual: temático, divulgado via internet e em publicação impressa; 

2. Relatórios periódicos de atualização/expansão; 

3. Site: além dos resultados da pesquisa, links para legislação, clippings sobre ensino do Direito, 

e sites na área. Disponível em:  
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Sumário Executivo 

O presente relatório explorou o perfil do corpo discente nos cursos jurídicos brasileiros à luz de três 

características principais: gênero, cor de pele/raça e tipo de escola de origem no Ensino Médio. Os 

principais resultados são apresentados a seguir. 

 Entre 2010 e 2014, período estudado, houve uma feminilização dos cursos jurídicos: 

o A quantidade de alunas saltou de 357.698, em 2010, para 446.946 em 2014, crescimento de 

25%, enquanto a de alunos aumentou de 336.847 para 366.508, crescimento de 8,8%; 

o O crescimento da proporção de mulheres em relação ao de homens foi observado em todas 

as regiões do país, tanto na rede pública, quanto na rede privada – a partir de 2013, as 

mulheres se tornaram maioria nos cursos jurídicos em todas as regiões; 

o A maior expansão da proporção de mulheres se deu no ensino privado: de 325.073 (52,1%) 

para 399.469 alunas (55,4%). Apenas a rede pública das regiões Norte e Nordeste não 

apresentaram maioria de estudantes mulheres (47,9% e 46,8% em 2014, respectivamente); 

 A análise do corpo discente no Direito em relação à cor de pele/raça é prejudicada pela grande 

ausência de informações, especialmente nos anos de 2010 a 2012. Por isso, as conclusões mais 

assertivas se limitam ao ano de 2014, para o qual as informações eram mais completas: 

o Em 2014, do total de informantes, 38,5% não haviam declarado cor ou raça, 37,1% se 

declararam brancos e 22,6% se declararam negros; 

o É possível observar uma diferença entre as Regiões Norte e Nordeste (mais negras) e Sul e 

Sudeste (mais brancas). Em 2014, 31,7% dos alunos de Direito da Região Nordeste se 

declararam negros contra 23,1% que se declararam brancos; na Região Norte foram 39,1% 

e 21,2%, respectivamente. Ao contrário, na Região Sudeste 39,0% se declararam brancos e 

18,9% se declararam negros, enquanto na Região Sul foram 59,7% e 7,5%, respectivamente; 

o A proporção de brancos superou a de negros, em âmbito nacional, tanto na rede pública 

quanto na rede privada. Os resultados aproximam-se desse cenário também em nível 

regional; 

o Ao analisarmos o caso do Fies, a falta de informações se tornou um problema menos grave. 

Foi possível observar que a proporção de brancos beneficiados por Fies, entre 2010 e 2014, 

se manteve geralmente acima da proporção de negros (em torno de 8 pontos percentuais, 

em média). O detalhamento regional revelou claramente dois perfis: de um lado, as Regiões 

Nordeste e Norte apresentaram maior proporção de beneficiados negros; de outro, as 

Regiões Sul e, em menor medida, Sudeste apresentaram maior proporção de beneficiados 

brancos. 

 O mesmo problema de falta de informações ocorreu com a variável tipo de escola de origem no Ensino 

Médio. Reduzida a análise ao ano de 2014, verificou-se maior proporção de alunos provenientes de 

escolas públicas (57,9%). Outros achados foram: 

o Tomando-se por referência apenas os registros contendo informação, com exceção do 

Nordeste, em todas as outras regiões alunos provenientes da rede pública de Ensino Médio 

eram maioria nos cursos jurídicos – com destaque para as regiões Sul (62,4%), Centro-Oeste 

(62,2%) e Sudeste (60,9%); 

o Em 2014, a maioria dos alunos de cursos jurídicos públicos provinha do Ensino Médio privado 

(50,5%). Ao contrário, a maioria dos alunos de cursos jurídicos privados provinha do Ensino 

Médio público (59,0%). Tal resultado pode apontar para um caminho cruzado na passagem 
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do Ensino Médio para o Ensino Superior – alunos da rede pública vão para a rede privada, e 

vice-versa; 

o O maior destaque quanto à origem dos alunos resta sobre o perfil dos beneficiados por Fies. 

No âmbito nacional, a proporção de beneficiados provenientes de Ensino Médio da rede 

pública era de 69,1% em 2014, valor cerca de 10 pontos percentuais maior do que essa 

proporção no ensino jurídico em geral. No âmbito regional, a situação é a mesma: no Centro-

Oeste, a proporção de beneficiados nessa condição foi de 68,2% em 2014, contra 41,6% dos 

estudantes em geral; no Norte, foi de 64,5% contra 47,1%; no Sudeste, foi de 77,1% contra 

58,6%; no Sul, foi de 75,1% contra 40,3%. Apenas na Região Nordeste a proporção foi 

equivalente: 56,2% contra 55,0%. 
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Introdução: por que estudar o perfil dos alunos nos cursos jurídicos? 

Ao lado das instituições de ensino e dos professores, os estudantes constituem o tripé que move o 

ensino superior. Pode-se dizer mesmo que eles são a alma de qualquer curso – basta visitar uma 

faculdade no período de férias escolares para ver que as instituições são vazias sem eles, e que os 

professores perdem muito do sentido de estarem ali. Conhecer o perfil dos estudantes, portanto, 

significa adentrar no próprio núcleo central da atividade de ensino, aqueles que dão significado para 

a docência. 

A preocupação em torno dos objetivos da educação permeia muitas teorias e construções 

pedagógicas. Porém, cada vez mais ela acompanha uma preocupação ética sobre o tipo de sociedade 

queremos e quem queremos formar para atuar nela. Seja pela formação de bacharéis para formarem 

a elite política e construírem o Estado brasileiro, seja pela formação de agentes orientados para a 

pacificação de conflitos sociais, seja, enfim, por um dos inúmeros objetivos atribuídos aos cursos 

jurídicos, o Direito não foge a essa constatação. Num contexto de mais de 1.200 cursos de Direito no 

país, saber a que propósito eles servem e que tipo de pessoa e profissional eles oferecerão para a 

sociedade é imprescindível. 

Naturalmente, da pergunta sobre para que vamos formar vem uma questão anterior sobre quem 

vamos formar, ou seja, quem será escolhido para passar pelo processo de formação universitária. 

Trata-se de questão sensível, que produz consensos fáceis nos níveis mais abstratos de pensamento – 

todos concordam, por exemplo, que as pessoas não devem ser alijadas do acesso à educação por 

fatores alheios à sua vontade –, mas esbarram em divergências profundas nos aspectos mais 

concretos. Tendo em vista o contexto profundamente desigual da sociedade brasileira, a discussão 

sobre quem pode ter acesso ao ensino superior ganha relevância, visto não apenas ser um caminho 

de inserção numa economia cada vez mais tecnológica, mas também proporcionar ganhos superiores 

no mercado de trabalho. 

Nessa toada, ingresso, acesso e permanência no ensino superior se tornam questões centrais de 

políticas públicas e estudos acadêmicos. Conhecer o perfil de quem adentra nos cursos superiores se 

torna imprescindível não apenas para orientar os aspectos pedagógicos da atividade docente (quem 

se ensina? Como se ensina? Por que se ensina?), mas também para orientar a própria formulação de 

políticas públicas. Nesse meio, o Direito figura como um curso bastante atrativo, uma verdadeira porta 

de entrada para o ensino superior, com certificação barata em relação a outros cursos (ex. medicina), 

oferta abundante e distribuída e ganhos comparativamente maiores (ex. concursos públicos privativos 

de bacharéis de Direito). 

Frise-se que, tradicionalmente, o Direito, assim como as Engenharias e a Medicina, era tido como um 

curso de elite. A antiguidade das instituições jurídicas brasileiras, a transmissão da profissão de 

geração para geração, a formação de círculos sociais restritos, o acesso a cargos públicos bem 

remunerados, tudo isso se associava para dar a visão de que o Direito era uma das primeiras opções 

de curso para quem tinha condições financeiras e pessoais de ingressar no ensino superior. 

Consequentemente, a visão sobre os cursos jurídicos é paradoxal: de um lado, eles são uma porta de 

entrada relativamente acessível para quem quiser fazer um curso superior, inclusive pela abundância 

de oferta de cursos jurídicos no país; de outro, eles são acompanhados por uma percepção de curso 

de elite, de área restrita a determinados círculos sociais. 
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Para aumentar ainda mais o paradoxo, nossas pesquisas anteriores demonstraram que o Direito foi 

um dos principais motores de abertura de vagas presenciais em grupos educacionais e um dos 

principais consumidores dos recursos públicos com financiamento estudantil. Grande parte da 

expansão do acesso ao ensino superior, então, foi realizada a partir do Direito. Isso gerou reações de 

vários atores, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), preocupados com a diminuição da 

qualidade dos cursos em detrimento do aumento da quantidade de vagas. 

Diante de tal contraste – um curso ao mesmo tempo inclusivo e exclusivo –, justifica-se a importância 

de um estudo que se proponha a identificar o perfil do corpo discente no Direito. Afinal, quem são os 

alunos dos cursos jurídicos brasileiros? Quais suas características pessoais? Como se distribuem? Seu 

perfil vem se modificando nos últimos anos? Qual o efeito das políticas públicas sobre a composição 

do corpo discente no Direito? 

Este relatório é resultado do Observatório do Ensino do Direito, um projeto de pesquisa permanente 

do Núcleo de Metodologia do Ensino da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 

(FGV DIREITO SP) que procura sistematizar e divulgar dados sobre o ensino jurídico no Brasil. Um dos 

resultados do projeto é um relatório anual sobre tema específico (professores, instituições, alunos 

etc.). Na presente edição, procuramos discriminar um perfil do corpo discente no Direito segundo três 

características básicas: a) gênero; b) cor de pele/raça; e c) tipo de escola de origem no Ensino Médio. 

Não apenas fizemos uma análise mais geral, contemplando o alunato do Direito em geral, como 

fizemos análises mais detidas sobre o perfil do corpo discente na rede pública e na rede privada e o 

perfil dos beneficiados pelo programa de Financiamento Estudantil (Fies), um dos principais 

mecanismos de ingresso no ensino superior em ação atualmente. 

Foram utilizados como fonte para as análises do presente relatório os dados do Censo da Educação 

Superior do MEC de 2010 a 2014. Uma descrição mais pormenorizada da metodologia empregada 

pode ser encontrada no Apêndice deste relatório, que se divide em outras três partes: na primeira 

delas, abordam-se as características gerais do corpo discente no Direito; na segunda parte, 

apresentam-se as características do corpo discente segundo a categoria administrativa das 

instituições (pública ou privada); na terceira parte, procede-se a um estudo específico sobre o perfil 

dos beneficiados por Fies no Direito. Subjacente ao relatório encontra-se implícita sempre a seguinte 

pergunta: quem são os alunos de Direito no Brasil? Quão diverso é esse público? 
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1. Características gerais do 

corpo discente no Direito 
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1.1. Quantidade de matriculados em cursos jurídicos 

A quantidade de matriculados em cursos jurídicos aumentou 17,1%, de 694.545 para 813.454 

estudantes, entre 2010 e 2014. No mesmo período, a quantidade de alunos no ensino superior 

presencial aumentou 19,0%, de 5.449.120 para 6.486.171.1 

Gráfico 1 - Quantidade de alunos em cursos jurídicos no Brasil (2010-2014) 

 

O crescimento foi maior nas Regiões Nordeste (22,5%), Norte (21,5%) e Centro-Oeste (19,0%), em 

comparação com as Regiões Sul (14,9%) e Sudeste (14,1%). O Gráfico 2 indica, porém, que o maior 

acréscimo absoluto se deu nas Regiões Sudeste (42.233 alunos) e Nordeste (33.142 alunos).  

                                                           
1 A comparação com cursos presenciais é melhor, uma vez que o Direito contou com apenas um curso a distância 
no período todo. Em razão da dinâmica de crescimento própria do ensino a distância, a comparação com o 
ensino presencial em outras áreas é mais adequada, embora também ofereça dificuldades – por exemplo, não 
leva em conta a pressão que o ensino a distância exerce sobre cursos presenciais naquelas áreas do 
conhecimento em que o primeiro é mais difundido.  
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Gráfico 2 - Quantidade de alunos em cursos jurídicos por Região (2010-2014) 

 

 

1.2. Distribuição dos estudantes de cursos jurídicos segundo o gênero 

A primeira característica estudada foi o gênero dos estudantes. O Censo da Educação Superior contém 

a variável sexo para os estudantes, com referência a masculino e feminino. 

No período de 2010 a 2014, observa-se um aumento bem maior no número de mulheres em relação 

ao de homens, tanto em termos absolutos, quanto em termos relativos. A quantidade de alunas saltou 

de 357.698 para 446.946, crescimento de 25%, enquanto a de alunos aumentou de 336.847 para 

366.508, crescimento de 8,8% (Gráfico 3).  
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Gráfico 3 - Quantidade de estudantes, segundo gênero, nos cursos jurídicos (2010-2014) 

 
Em consequência, a proporção de mulheres nos cursos jurídicos aumentou de 51,5% para 54,9% 

(+6,7%), enquanto a de homens diminuiu de 48,5% para 45,1% (-7,1%). O Gráfico 4 mostra que esse 

crescimento foi contínuo e gradual. 

 
Gráfico 4 - Proporção de estudantes, segundo gênero, nos cursos jurídicos (2010-2014) 
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Tal movimento foi observado em todas as regiões do país. Nas Regiões Nordeste e Norte, por exemplo, 

a proporção de discentes mulheres superou a de homens no período estudado – na primeira, isso 

ocorreu em 2013; na segunda, em 2012. O Gráfico 5 mostra como a proporção de mulheres nos cursos 

jurídicos cresce consistentemente entre 2010 e 2014. 

 
Gráfico 5 - Proporção de estudantes mulheres, segundo a Região, nos cursos jurídicos (2010-2014) 

 
 

Em todas as regiões o crescimento no número de mulheres nos cursos jurídicos foi superior a 20% no 

período estudado. Na Região Centro-Oeste, o aumento foi de 27,2% para a quantidade de mulheres 

e 10,1% para a de homens (Gráfico 6); na Região Nordeste, os números foram de 15,4% e 29,9%, 

respectivamente (Gráfico 7); na Região Norte, 14,4% e 28,7% (Gráfico 8); na Região Sudeste, 22,8% e 

4,6% (Gráfico 9); e na Região Sul, 21,6% e 7,3% (Gráfico 10).  
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Gráfico 6 - Quantidade de estudantes, segundo o gênero, nos cursos jurídicos da Região Centro-Oeste (2010-2014) 

 
 

Gráfico 7 - Quantidade de estudantes, segundo o gênero, nos cursos jurídicos da Região Nordeste (2010-2014) 
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Gráfico 8 - Quantidade de estudantes, segundo o gênero, nos cursos jurídicos da Região Norte (2010-2014) 

 
 

Gráfico 9 - Quantidade de estudantes, segundo o gênero, nos cursos jurídicos da Região Sudeste (2010-2014) 
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Gráfico 10 - Quantidade de estudantes, segundo o gênero, nos cursos jurídicos da Região Sul (2010-2014) 

 
Em conclusão, é perceptível um processo de feminilização do corpo discente dos cursos jurídicos em 

todas as regiões do país.2 

 

1.3. Distribuição dos estudantes de cursos jurídicos segundo cor de pele/raça 

A segunda característica estudada diz respeito à cor de pele/raça dos estudantes de Direito. O Censo 

da Educação Superior indica como resultados para essa variável: branco, preto, pardo, amarelo, 

indígena, estudante não quis declarar e não dispõe de informação. A categorização em “preto” e 

“pardo” parece indicar uma gradação de cor de pele, razão pela qual alguns autores preferem agrupar 

as duas espécies numa categoria única, “negros”. Por serem persuasivos os argumentos em torno 

desse agrupamento, optamos por apresentar os dados dessa forma.3 

                                                           
2 O termo “feminilização” é mais apropriado para os apontamentos quantitativos feitos do que o termo 
“feminização”, que envolve uma abordagem mais qualitativa e voltada para a compreensão da mulher em 
determinada ocupação. Neste relatório, não associamos o incremento no número e na proporção de mulheres 
a uma análise do papel das mulheres nesses cursos nem no ensino jurídico. Sobre isso, cf. YANNOULAS, Silvia. 
Feminização ou Feminilização? Apontamentos em torno de uma categoria. Temporalis, Brasília, ano 11, n. 22, p. 
271-292, jul./dez. 2011. Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4054571. Acesso em: 
22 dez. 2016. 
3 Osorio afirma que há uma dupla justificativa para a categorização de pardos e pretos como negros: 
“Estatisticamente, pela uniformidade de características socioeconômicas dos dois grupos. Teoricamente, pelo 
fato de as discriminações, potenciais ou efetivas, sofridas por ambos os grupos, serem da mesma natureza. Ou 
seja, é pela sua parcela preta que os pardos são discriminados. A justificava teórica é obviamente mais 
importante, pois ao fornecer uma explicação para a origem comum das desigualdades dos pretos e dos pardos 
em relação aos brancos, coloca os dois grupos como beneficiários legítimos de quaisquer ações que venham a 
ser tomadas no sentido de reverter o quadro histórico e vigente dessas desigualdades” (OSORIO, Rafael 
Guerreiro. O sistema classificatório de “cor ou raça” do IBGE. Texto para discussão nº 966, nov. 2003, p. 24. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4054571
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No período de 2010 a 2014, observa-se, em primeiro lugar, uma grande quantidade de registros sem 

informação sobre a variável. A coleta dos dados melhorou de 2013 para 2014, mas ainda assim são 

83.629 registros sem informação. O Gráfico 11 mostra que a falta de informações diminuiu 66,4% no 

período, enquanto o Gráfico 12 evidencia o incremento na disponibilidade de informações (89,7% de 

informantes em 2014).  

 
Gráfico 11 - Quantidade de estudantes, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos (2010-2014) 

 
 

                                                           
Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0996.pdf. Acesso em: 22 dez. 
2016). 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0996.pdf
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Gráfico 12 - Proporção de registros de cor de pele/raça de estudantes com informação e sem informação nos cursos 
jurídicos (2010-2014) 

 
 
A falta de informações varia conforme as regiões e o ano, conforme nos mostra o Gráfico 13. Isso é 
especialmente importante em razão das variações demográficas de cada região. Por esse motivo, não 
é possível fazer afirmações sobre crescimento do período sem um tratamento estatístico desse 
período. No presente relatório, essa operação não foi realizada. Em consequência, todos os dados 
apresentados a seguir devem ser vistos à luz dessa ressalva. 
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Gráfico 13 - Proporção de registros de cor de pele/raça de estudantes sem informação nos cursos jurídicos, por Região 
do país (2010-2014) 

 
 
O Gráfico 14 permite verificar a distribuição dos informantes. Em 2014, ano que conta com a maior 
proporção de informações, 37,1% dos discentes se declararam brancos, enquanto aproximadamente 
a mesma proporção não quis declarar cor de pele/raça (38,5%).  
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Gráfico 14 - Proporção de estudantes, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos (2010-2014), em relação ao total de 
registros com informação disponível 

 
Em relação ao total de informantes, é possível observar perfis regionais diferentes no tocante à cor 
de pele/raça. Em 2014, ano em que os dados são mais completos, as Regiões Nordeste e Norte 
apresentavam maior proporção de negros em relação a brancos, distribuição que se inverteu nas 
Regiões Sudeste e Sul. Os gráficos a seguir e a Tabela 1 apresentam os resultados por Região. 
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Gráfico 15 - Proporção de estudantes, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos (2010-2014), na Região Centro-
Oeste, em relação ao total de registros com informação disponível 

 
 

Gráfico 16 - Proporção de estudantes, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos (2010-2014), na Região Nordeste, 
em relação ao total de registros com informação disponível 
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Gráfico 17 - Proporção de estudantes, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos (2010-2014), na Região Norte, em 
relação ao total de registros com informação disponível 

 

 
Gráfico 18 - Proporção de estudantes, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos (2010-2014), na Região Sudeste, em 

relação ao total de registros com informação disponível 
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Gráfico 19 - Proporção de estudantes, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos (2010-2014), na Região Sul, em 
relação ao total de registros com informação disponível 

 

 
Tabela 1 - Quantidade de estudantes, segundo cor de pele/raça, por Região, nos cursos jurídicos (2010-2014) 

 

Cor de pele/raça 

Aluno não 
quis 

declarar 
raça 

Branca Preta Parda 
Negra 

(Preta + Parda) 
Amarela Indígena 

Não dispõe 
da 

informação 

Centro-Oeste 

2010 21.355 15.023 1.879 8.987 10.866 733 107 40.694 

2011 15.784 25.638 2.325 11.733 14.058 1.103 118 37.291 

2012 16.808 27.548 2.550 13.393 15.943 1.190 113 33.906 

2013 21.322 27.573 3.226 19.862 23.088 1.770 154 25.392 

2014 33.394 32.129 4.770 25.977 30.747 1.977 303 7.140 

Nordeste 

2010 43.110 21.365 4.398 21.554 25.952 1.678 253 55.097 

2011 45.614 23.169 4.773 25.787 30.560 1.856 273 54.664 

2012 49.353 26.656 5.589 26.729 32.318 1.965 241 51.858 

2013 50.984 30.737 6.129 30.934 37.063 2.088 729 49.823 

2014 67.224 35.743 8.755 40.366 49.121 2.173 472 25.864 

Norte 

2010 13.087 6.675 851 9.251 10.102 306 131 12.648 

2011 13.081 8.051 970 10.866 11.836 584 133 13.453 

2012 13.063 8.035 989 12.146 13.135 527 124 12.245 
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2013 12.370 8.781 1.169 12.774 13.943 1.969 552 12.622 

2014 16.412 9.647 1.703 16.100 17.803 1.318 358 6.658 

Sudeste 

2010 115.276 59.722 4.153 15.984 20.137 2.199 207 100.961 

2011 114.792 64.481 4.159 16.868 21.027 2.277 274 100.890 

2012 111.608 70.256 4.907 19.124 24.031 2.135 274 99.709 

2013 99.719 90.138 7.817 29.780 37.597 3.068 336 89.757 

2014 125.576 120.650 14.220 44.171 58.391 4.028 870 31.220 

Sul 

2010 36.688 36.498 1.281 2.016 3.297 463 90 39.825 

2011 40.734 39.672 1.182 2.336 3.518 553 102 37.458 

2012 35.719 42.949 1.240 2.962 4.202 627 85 40.648 

2013 34.756 54.299 1.560 4.278 5.838 727 101 32.593 

2014 38.707 72.588 2.418 6.717 9.135 928 131 12.747 

 
Os dados indicam perfis regionais diferentes de corpo discente, sendo possível agrupar 

conjuntamente as Regiões Nordeste e Norte e as Regiões Sudeste e Sul, sendo a Região Centro-Oeste 

intermediária entre eles. A análise de crescimento no período, por sua vez, depende de um 

tratamento estatístico dos dados que leve em consideração a disponibilização de informações por 

região, categoria administrativa da instituição, localidade do curso, dentre outras variáveis. No caso 

da distribuição territorial, é relevante notar que a quantidade de registros sem informação no Sudeste 

supera o número somado das Regiões Centro-Oeste e Nordeste, por exemplo. Uma análise de cor de 

pele/raça deve, então, levar em consideração as possíveis distorções que a diferença de tamanho das 

amostras pode causar. 

 

1.4. Distribuição dos estudantes de cursos jurídicos segundo tipo de escola de origem no Ensino 

Médio 

A terceira característica estudada diz respeito à origem escolar dos estudantes, ou seja, a indicação 

da rede de ensino na qual cursou o Ensino Médio. Para essa variável, o Censo da Educação Superior 

contém os registros privada, pública e não dispõe de informação. 

Assim como na análise de cor de pele/raça, a variável origem do Ensino Médio apresentou 

incompletude das informações, especialmente entre 2010 e 2013. A coleta dos dados melhora a partir 

de 2012, mas em 2014 ainda eram 108.113 registros sem informação. O Gráfico 20 mostra que a falta 

de informações diminuiu 78,2% no período, enquanto o Gráfico 21 evidencia o incremento na 

disponibilidade de informações (86,7% de informantes em 2014). 
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Gráfico 20 - Quantidade de estudantes, segundo origem do Ensino Médio, nos cursos jurídicos (2010-2014) 

 
 

Gráfico 21 - Proporção de registros de origem do Ensino Médio de estudantes com informação e sem informação nos 
cursos jurídicos (2010-2014) 

 
A melhora no nível de informação foi acentuada entre 2010 e 2014 em todas as regiões do país. Em 

2010, de 65% a 80% dos registros em cada região não informava a origem do estudante. Esse patamar 

foi reduzido para cerca de 13% a 16% em 2014, em todas as regiões (Gráfico 22). 
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Gráfico 22 - Proporção de registros de origem do Ensino Médio de estudantes sem informação nos cursos jurídicos, por 

Região do país (2010-2014) 

 
 

Assim como na variável cor de pele/raça, portanto, também na variável origem do Ensino Médio é 

necessário observar os dados com cuidado e à luz da falta de informação. Tomando-se como 

referência apenas os registros dos informantes, em 2014, ano com maior grau de informação, 

observa-se que mais da metade dos alunos de Direito do Brasil fizeram Ensino Médio em escola 

pública (Gráfico 23). Com exceção da Região Nordeste, em todas as outras a maioria dos alunos de 

cursos jurídicos eram provenientes da rede pública do Ensino Médio. A Região Sul (62,4%), a Região 

Centro-Oeste (62,2%) e a Região Sudeste (60,9%) se destacam como aquelas com maior proporção de 

alunos nessa condição (Gráfico 24).  
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Gráfico 23 - Proporção de estudantes, segundo origem do Ensino Médio, nos cursos jurídicos (2010-2014) 

 
 
Gráfico 24 - Proporção de estudantes oriundos da rede pública do Ensino Médio nos cursos jurídicos, em relação ao total 

de registros com informação disponível, por Região (2010-2014) 

 
 

A Tabela 2 apresenta a quantidade de estudantes segundo a proveniência da rede privada ou da rede 

pública do Ensino Médio. É importante ressaltar que, tendo em vista o perfil do corpo discente da rede 
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pública de ensino (gratuita), esses dados dão indícios sobre um perfil do alunado dos cursos de Direito, 

mas não são conclusivos em razão da variedade de situações abarcadas sob a mesma categoria – é o 

caso, por exemplo, de escolas técnicas federais e estaduais, muitas reconhecidas por sua excelência e 

pela condição social mais favorável de seus estudantes. 

 
Tabela 2 - Quantidade de estudantes, segundo origem do Ensino Médio, por Região, nos cursos jurídicos (2010-2014) 

 

Tipo de origem do Ensino Médio 

Privado Público Não dispõe da informação 

Centro-Oeste 

2010 14.242 12.154 62.382 

2011 16.733 14.724 62.535 

2012 28.003 23.607 43.898 

2013 29.737 45.157 24.405 

2014 34.564 56.932 14.194 

Nordeste 

2010 29.765 17.579 100.111 

2011 33.388 22.582 100.166 

2012 44.884 30.075 87.432 

2013 69.520 60.883 41.021 

2014 81.122 75.339 24.136 

Norte 

2010 5.301 5.123 32.525 

2011 6.012 5.796 35.330 

2012 13.872 10.840 22.417 

2013 16.760 17.650 15.827 

2014 21.200 22.761 8.235 

Sudeste 

2010 43.291 34.131 221.080 

2011 44.282 37.846 221.613 

2012 72.619 73.633 161.761 

2013 102.200 138.007 80.408 

2014 116.923 181.878 41.934 

Sul 

2010 16.404 21.705 78.752 

2011 18.057 23.940 80.040 

2012 21.416 35.202 67.612 

2013 32.371 56.937 39.006 

2014 43.131 71.491 19.614 
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2. Características do corpo 

discente no Direito nas 

redes pública e privada 
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2.1. Quantidade de matriculados em cursos jurídicos por rede de ensino 

Uma das grandes questões que motivam uma análise do perfil do corpo discente no ensino superior 

é a verificação de quem usufrui de vagas na rede pública, geralmente gratuita, em comparação com 

quem usufrui de vagas na rede privada. Esta parte do relatório objetiva justamente descrever as 

características dos estudantes de Direito segundo a categoria administrativa (pública ou privada) das 

instituições de ensino. 

A quantidade de matriculados em cursos jurídicos da rede pública cresceu 30,7% no período estudado, 

saltando de 70.223 para 91.793 alunos. Foi quase o dobro do crescimento verificado na rede privada 

(15,6%), que passou de 624.322 alunos em 2010 para 721.661 alunos em 2014. No mesmo período, a 

quantidade de alunos no ensino superior público presencial aumentou 24,6% e no privado, 17%. 

  
Gráfico 25 - Quantidade de alunos em cursos jurídicos no Brasil, segundo categoria administrativa da instituição em que 

estudam (2010-2014) 

 
 
Apenas na Região Norte a rede privada cresceu mais no período do que a rede pública – 23,5% contra 

11,2%. No Centro-Oeste, a rede privada cresceu 17,8%, enquanto a pública cresceu 32,1%; no 

Nordeste, o aumento foi de 21,9% contra 25,8%; no Sudeste foi de 13,8% contra 17,6%; no Sul foi de 

8% contra 76,7%. A sequência de gráficos mostra essa evolução por região. 

Contudo, em razão da grande escala da rede privada, o aumento em quantidade de alunos na área do 

Direito se deu principalmente no ensino superior privado. Mesmo na Região Sul, onde o crescimento 

da rede pública foi expressivamente maior (quase 9 vezes mais)4, o setor privado foi responsável por 

                                                           
4 É importante esclarecer que a categoria “pública” engloba, segundo o próprio INEP, as instituições da categoria 
especial, que são instituições formalmente vinculadas ao ente público, mas com autonomia para cobrar suas 
próprias mensalidades (ex. autarquias municipais). Esses registros surgem a partir do Censo da Educação 
Superior de 2013 e constavam nos censos anteriores ora como públicas municipais, ora como privadas sem fins 
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um acréscimo de cerca de 8.500 alunos, enquanto o setor público foi responsável por um acréscimo 

de cerca de 9.000 alunos (Gráfico 30). 

 
Gráfico 26 - Quantidade de estudantes, segundo categoria administrativa da instituição em que estudam, nos cursos 

jurídicos da Região Centro-Oeste (2010-2014) 

 
 

Gráfico 27 - Quantidade de estudantes, segundo categoria administrativa da instituição em que estudam, nos cursos 
jurídicos da Região Nordeste (2010-2014) 

                                                           
lucrativos. Embora não tenhamos levantado os registros de todas as instituições especiais, é possível que o 
aumento de alunos na rede pública na Região Sul, no período, tenha sido inflacionado pela criação dessa 
categoria.  
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Gráfico 28 - Quantidade de estudantes, segundo categoria administrativa da instituição em que estudam, nos cursos 
jurídicos da Região Norte (2010-2014) 

 
 

Gráfico 29 - Quantidade de estudantes, segundo categoria administrativa da instituição em que estudam, nos cursos 
jurídicos da Região Sudeste (2010-2014) 
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Gráfico 30 - Quantidade de estudantes, segundo categoria administrativa da instituição em que estudam, nos cursos 
jurídicos da Região Sul (2010-2014) 

 
Em suma, a rede pública cresceu proporcionalmente mais no período, principalmente porque tinha 

uma margem maior. Em termos absolutos, porém, o destaque é da rede privada, que acrescentou 

maior quantidade de alunos à área. 
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2.2. Distribuição dos estudantes de cursos jurídicos segundo o gênero por rede de ensino 

A primeira característica a ser analisada sob o prisma da categoria administrativa da instituição é o 

gênero dos estudantes. No período entre 2010 e 2014, observa-se que a quantidade de mulheres na 

rede pública aumentou 45,5% (de 32.625 para 47.477) e 22,9% na rede privada (de 325.073 para 

399.469). O aumento na quantidade de homens na rede pública foi 2,5 vezes menor – 17,9% (de 

37.598 para 44.316) –, e pouco mais de um terço na rede privada – 7,7% (de 299.249 para 322.192). 

O Gráfico 31 retrata a evolução ano a ano. 

 
Gráfico 31 - Quantidade de estudantes, segundo gênero e categoria administrativa da instituição em que estudam, nos 

cursos jurídicos (2010-2014) 

 
 

A principal consequência desse movimento foi a inversão da proporção de homens e mulheres na rede 

pública – alunas passaram a ser maioria nos cursos jurídicos em 2013 –, e o aumento da proporção de 

mulheres na rede privada, conforme demonstram o Gráfico 32 e o Gráfico 33. 
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Gráfico 32 - Proporção de estudantes, segundo gênero, nos cursos jurídicos da rede pública de ensino (2010-2014) 

 
Gráfico 33 - Proporção de estudantes, segundo o gênero, nos cursos jurídicos da rede privada de ensino (2010-2014) 

 
Esse fenômeno se repetiu em todas as regiões estudadas, em algumas mais intensamente do que 

outras. Na rede pública da Região Sul, por exemplo, a quantidade de mulheres aumentou 101,4%, 

enquanto o número de homens cresceu 53,3%. Em todas as regiões a presença feminina na rede 

pública aumentou mais de 20%. A Tabela 3 evidencia a feminilização dos cursos jurídicos em todas as 

categorias e regiões.  
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Tabela 3 - Quantidade de estudantes, segundo gênero e categoria administrativa da instituição onde estudam, por 

Região, nos cursos jurídicos (2010-2014) 

 

Gênero e categoria administrativa 

Masculino Feminino 

Pública Privada Pública Privada 

Centro-Oeste 

2010 3.825 38.539 3.712 42.702 

2011 4.031 40.052 4.047 45.862 

2012 4.272 39.562 4.462 47.212 

2013 4.456 40.346 4.771 49.726 

2014 4.766 41.875 5.193 53.856 

Nordeste 

2010 11.400 64.378 8.719 62.958 

2011 12.267 67.500 9.771 66.598 

2012 12.824 68.654 10.622 70.291 

2013 13.193 71.529 11.289 75.413 

2014 13.478 74.002 11.837 81.280 

Norte 

2010 3.883 17.643 2.887 18.536 

2011 4.116 19.474 3.174 20.374 

2012 4.096 19.044 3.272 20.717 

2013 3.834 20.349 3.199 22.855 

2014 3.925 20.702 3.602 23.967 

Sudeste 

2010 12.495 129.466 11.627 144.914 

2011 12.437 129.317 12.179 149.808 

2012 12.568 128.109 13.150 154.186 

2013 12.524 130.825 13.792 163.474 

2014 12.955 135.537 15.407 176.836 

Sul 

2010 5.995 49.223 5.680 55.963 

2011 7.396 49.444 7.777 57.420 

2012 11.523 45.347 13.066 54.294 

2013 11.530 46.434 13.426 56.924 

2014 9.192 50.076 11.438 63.530 

 

A demonstração mais evidente do fenômeno decorre da comparação das proporções de mulheres no 

corpo discente da área do Direito nas regiões do país. Conforme demonstram o Gráfico 34 e o Gráfico 

35, com exceção da rede pública nordestina e nortenha, em todas as outras as mulheres se tornaram 

maioria. 
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Gráfico 34 - Proporção de estudantes mulheres, segundo a Região, nos cursos jurídicos da rede pública (2010-2014) 

 
  

Gráfico 35 - Proporção de estudantes mulheres, segundo a Região, nos cursos jurídicos da rede privada (2010-2014) 
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Em suma, observa-se que o processo de feminilização ocorre tanto na rede pública quanto na rede 

privada, embora esta ainda se revele mais permeável ao crescimento da quantidade de alunas do que 

a rede pública – observe-se que já há regiões com mais de 55% de mulheres nas redes privadas. 

 

2.3. Distribuição dos estudantes de cursos jurídicos segundo cor de pele/raça por rede de ensino 

A segunda característica a ser analisada sob o prisma da categoria administrativa da instituição é a cor 

de pele/raça dos estudantes. É importante frisar mais uma vez que a ausência de informações para 

grande parte do período estudado impõe ressalvas para os achados nesta parte. De outra sorte, a 

distinção por rede de ensino também serve para alimentar o tratamento estatístico, visto que 

evidencia a existência ou não de viés por tipo de instituição que não dispõe de informação. 

Nesse sentido, observa-se que a falta de informações é semelhante tanto para a rede pública quanto 

para a rede privada. No caso das instituições públicas, o número de registros sem informação caiu de 

27.564, em 2010, para 10.689, em 2014, uma queda de 61,2% (Gráfico 36). No caso das instituições 

privadas, esse número caiu de 221.661 para 72.940, ou seja, queda de 67,1% (Gráfico 37). É relevante 

verificar, contudo, que a quantidade de registros não informados na rede privada era quase 9 vezes 

maior do que a rede pública, em 2010, valor que caiu para cerca de 7 vezes, em 2014. Uma análise de 

cor de pele/raça deve, então, levar em consideração as possíveis distorções que a diferença de 

tamanho das amostras pode causar. 

 
Gráfico 36 - Quantidade de estudantes, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos da rede pública de ensino (2010-

2014) 

 
 



 
 

Página 45 de 86 
 

Gráfico 37 - Quantidade de estudantes, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos da rede privada de ensino (2010-
2014) 

 
 

O Gráfico 38 e o Gráfico 39 mostram que, assim como ocorreu em âmbito nacional, também por rede 

de ensino a proporção de informações não disponíveis diminuiu sensivelmente de 2010 a 2014. 

 
Gráfico 38 - Proporção de registros com informação e sem informação de cor de pele/raça de estudantes nos cursos 

jurídicos da rede pública (2010-2014) 
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Gráfico 39 - Proporção de registros de cor de pele/raça de estudantes com informação e sem informação nos cursos 

jurídicos da rede privada (2010-2014) 

 
A melhora na coleta das informações foi perceptível para os dados de todas as regiões do país, embora 

nem sempre para todas as categorias administrativas. Nas Regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste 

houve a maior redução no número de registros com informações não disponíveis na rede pública (de 

70% a 80%). Nas Regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste houve a maior redução nesse número na rede 

privada (de 65% a 85%). O Gráfico 40 e o Gráfico 41 apresentam os reflexos dessa queda na proporção 

de registros sem informação por região. 
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Gráfico 40 - Proporção de registros de cor de pele/raça de estudantes sem informação nos cursos jurídicos da rede 
pública, por Região do país (2010-2014) 

 
 

Gráfico 41 - Proporção de registros de cor de pele/raça de estudantes sem informação nos cursos jurídicos da rede 
privada, por Região do país (2010-2014) 

 
 



 
 

Página 48 de 86 
 

Os gráficos apresentados até o momento indicam a necessidade de cuidado para a leitura dos dados 

sobre cor de pele/raça. Tomando-se como referência apenas os informantes no ano de 2014 – que 

conta com a maior proporção de informações –, não se observa variação significativa da proporção de 

brancos e negros entre cursos de instituições públicas e cursos de instituições privadas, ao menos em 

âmbito nacional (Gráfico 42). 

 
Gráfico 42 - Proporção de estudantes, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos da rede pública e da rede privada 

(2010-2014), em relação ao total de registros com informação disponível 

 
 

A situação muda de figura ao se adentrar no âmbito regional. Em duas regiões (Nordeste e Sul) as 

instituições públicas contaram com maior proporção de negros do que as privadas em 2014. Em ambas 

a proporção de brancos também foi maior nas instituições públicas do que nas privadas, o que pode 

ser explicado pelas diferentes quantidades de alunos que não declaram cor ou raça. Os próximos 

gráficos e a Tabela 4 mostram que a distribuição dos estudantes de direito por cor de pele/raça varia 

conforme as regiões e também dentro da própria região, segundo a categoria administrativa da 

instituição em que estudam. Os resultados, porém, não permitem afirmar que a rede pública conta 

com mais brancos do que a rede privada – hipótese decorrente do processo de seleção mais rigoroso 

para acesso ao ensino superior gratuito e das condições socioeconômicas de quem supera essa 

barreira.
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Gráfico 43 - Proporção de estudantes, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos (2010-2014), na Região Centro-Oeste, em relação ao total de registros com informação disponível 

 Rede pública Rede privada 
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Gráfico 44 - Proporção de estudantes, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos (2010-2014), na Região Nordeste, em relação ao total de registros com informação disponível 

 Rede pública Rede privada 
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Gráfico 45 - Proporção de estudantes, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos (2010-2014), na Região Norte, em relação ao total de registros com informação disponível 

 Rede pública Rede privada 
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Gráfico 46 - Proporção de estudantes, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos (2010-2014), na Região Sudeste, em relação ao total de registros com informação disponível 

 Rede pública Rede privada 
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Gráfico 47 - Proporção de estudantes, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos (2010-2014), na Região Sul, em relação ao total de registros com informação disponível 

 Rede pública Rede privada 
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Tabela 4 - Quantidade de estudantes, segundo cor de pele/raça e categoria administrativa da instituição em que estudam, por Região, nos cursos jurídicos (2010-2014) 

 

 

Cor de pele/raça 

Aluno não quis 
declarar raça 

Branca Preta Parda 
Negra (Preta + 

Parda) 
Amarela Indígena 

Não dispõe da 
informação 

Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

Centro-Oeste 

2010 1.997 19.358 317 14.706 152 1.727 222 8.765 374 10.492 16 717 6 101 4.827 35.867 

2011 2.249 13.535 363 25.275 183 2.142 217 11.516 400 13.658 18 1.085 6 112 5.042 32.249 

2012 2.374 14.434 887 26.661 258 2.292 405 12.988 663 15.280 36 1.154 8 105 4.766 29.140 

2013 3.068 18.254 1.610 25.963 217 3.009 830 19.032 1.047 22.041 79 1.691 6 148 3.417 21.975 

2014 4.193 29.201 2.331 29.798 653 4.117 1.364 24.613 2.017 28.730 97 1.880 52 251 1.269 5.871 

Nordeste 

2010 4.814 38.296 3.265 18.100 1.460 2.938 2.299 19.255 3.759 22.193 135 1.543 16 237 8.130 46.967 

2011 5.144 40.470 3.701 19.468 1.581 3.192 2.857 22.930 4.438 26.122 154 1.702 17 256 8.584 46.080 

2012 4.692 44.661 4.336 22.320 1.768 3.821 3.299 23.430 5.067 27.251 177 1.788 20 221 9.154 42.704 

2013 3.839 47.145 5.395 25.342 1.900 4.229 4.074 26.860 5.974 31.089 194 1.894 43 686 9.037 40.786 

2014 5.811 61.413 6.629 29.114 1.848 6.907 6.492 33.874 8.340 40.781 198 1.975 97 375 4.240 21.624 

Norte 

2010 2.460 10.627 839 5.836 124 727 1.305 7.946 1.429 8.673 30 276 44 87 1.968 10.680 

2011 2.049 11.032 1.072 6.979 156 814 1.546 9.320 1.702 10.134 46 538 55 78 2.366 11.087 

2012 1.995 11.068 1.176 6.859 178 811 1.726 10.420 1.904 11.231 51 476 60 64 2.182 10.063 

2013 1.775 10.595 1.230 7.551 195 974 1.824 10.950 2.019 11.924 83 1.886 63 489 1.863 10.759 
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2014 2.942 13.470 1.467 8.180 244 1.459 2.219 13.881 2.463 15.340 93 1.225 73 285 489 6.169 

Sudeste 

2010 7.627 107.649 5.530 54.192 600 3.553 1.143 14.841 1.743 18.394 196 2.003 32 175 8.994 91.967 

2011 7.214 107.578 6.922 57.559 368 3.791 1.759 15.109 2.127 18.900 249 2.028 32 242 8.072 92.818 

2012 6.820 104.788 6.975 63.281 412 4.495 1.665 17.459 2.077 21.954 269 1.866 24 250 9.553 90.156 

2013 9.128 90.591 8.156 81.982 485 7.332 2.569 27.211 3.054 34.543 246 2.822 20 316 5.712 84.045 

2014 12.996 112.580 9.298 111.352 754 13.466 3.251 40.920 4.005 54.386 267 3.761 23 847 1.773 29.447 

Sul 

2010 2.888 33.800 4.570 31.928 131 1.150 307 1.709 438 2.859 116 347 18 72 2.888 36.180 

2011 6.206 34.528 4.656 35.016 138 1.044 329 2.007 467 3.051 103 450 20 82 6.206 33.737 

2012 8.269 27.450 9.778 33.171 267 973 607 2.355 874 3.328 130 497 32 53 8.269 35.142 

2013 8.400 26.356 10.176 44.123 322 1.238 726 3.552 1.048 4.790 148 579 33 68 8.400 27.442 

2014 4.809 33.898 11.187 61.401 438 1.980 1.071 5.646 1.509 7.626 172 756 35 96 4.809 9.829 
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2.4. Distribuição dos estudantes de cursos jurídicos segundo tipo de escola de origem no Ensino 

Médio por rede de ensino 

A terceira característica analisada sob a questão da categoria administrativa das instituições é o tipo 

de escola de origem no Ensino Médio. Como visto, esta variável padece do mesmo problema de falta 

de informações da variável cor de pele/raça. 

No período de 2010 a 2014, é importante notar o aumento da disponibilidade de informações sobre 

tipo de escola de origem dos estudantes. No caso das instituições públicas, o número de registros sem 

informação caiu de 44.674, em 2010, para 12.143, em 2014 – queda de 72,8% (Gráfico 48). No caso 

das instituições privadas, esse número caiu de 450.176 para 95.970, ou seja, queda de 78,7% (Gráfico 

49). Assim como ocorre com a variável cor de pele/raça, então, é relevante verificar que a quantidade 

de registros não informados na rede privada era quase 10 vezes maior do que a da rede pública, em 

2010, e cerca de 8 vezes maior, em 2014. Em razão disso, é necessário levar em consideração as 

distorções que a falta das informações das instituições privadas causa para o quadro geral de análise. 

 
Gráfico 48 - Quantidade de estudantes, segundo tipo de escola de origem no Ensino Médio, nos cursos jurídicos da rede 

pública de ensino (2010-2014) 

 
 

Gráfico 49 - Quantidade de estudantes, segundo tipo de escola de origem no Ensino Médio, nos cursos jurídicos da rede 
privada de ensino (2010-2014) 
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O Gráfico 50 e o Gráfico 51 mostram que a proporção de informações não disponíveis diminuiu 

sensivelmente para ambas as categorias administrativas estudadas – redução de quase 50 pontos 

percentuais na rede pública e de quase 60 pontos percentuais na rede privada. 

 
Gráfico 50 - Proporção de registros com informação e sem informação de tipo de escola de origem de estudantes nos 

cursos jurídicos da rede pública (2010-2014) 
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Gráfico 51 - Proporção de registros com informação e sem informação de tipo de escola de origem de estudantes nos 
cursos jurídicos da rede privada (2010-2014) 

 
Na variável tipo de escola de origem do Ensino Médio, também é perceptível um aprimoramento das 

informações em todas as regiões do país, embora em ritmos diferentes. Como a diferença de tamanho 

das amostras varia conforme o número de alunos de cada região, é importante notar como cada uma 

delas se comporta ao longo do tempo. O Gráfico 52 e o Gráfico 53 desenham com clareza o ritmo do 

aumento na disponibilidade de informações. 
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Gráfico 52 - Proporção de registros sem informação sobre tipo de escola de origem do Ensino Médio de estudantes nos 
cursos jurídicos da rede pública, por Região do país (2010-2014) 

 
 

Gráfico 53 - Proporção de registros sem informação sobre tipo de origem de Ensino Médio de estudantes nos cursos 
jurídicos da rede privada, por Região do país (2010-2014) 

 
 

Assim como na variável cor de pele/raça, portanto, é necessária cautela nos comentários sobre 

crescimento do número de alunos provenientes de escola pública ou de escola privada. Novamente, 
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o ano 2014 é o melhor retrato da situação dos cursos jurídicos, uma vez que conta com o maior nível 

de informações de todos os anos, em todas as regiões. 

O Gráfico 54 mostra que a proporção de alunos provenientes de escola privada equivale à de alunos 

provenientes de escola pública, nos cursos jurídicos da rede pública, em âmbito nacional. No ensino 

jurídico privado, a proporção de alunos da rede pública supera em quase 10 pontos percentuais a de 

alunos da rede privada (Gráfico 55). 
 

Gráfico 54 - Proporção de estudantes, segundo tipo de escola de origem do Ensino Médio, nos cursos jurídicos da rede 
pública (2010-2014) 
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Gráfico 55 - Proporção de estudantes, segundo tipo de escola de origem do Ensino Médio, nos cursos jurídicos da rede 
privada (2010-2014) 

 
A partir do detalhamento das informações existentes, podemos verificar a presença de dois grupos de 

regiões no ensino jurídico público (Gráfico 56): de um lado, aquelas que contam com mais de 50% de 

alunos oriundos de escolas públicas (Nordeste e Sudeste); de outro, aquelas que contam com menos 

de 50% de alunos nessa condição (Norte, Centro-Oeste e Sul). 
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Gráfico 56 - Proporção de estudantes oriundos da rede pública do Ensino Médio nos cursos jurídicos da rede pública, em 
relação ao total de registros com informação disponível, por Região (2010-2014) 

 
Essa realidade é diferente daquela vivida pelos cursos jurídicos da rede privada, que se destacam pela 

menor proporção de alunos provenientes de escolas públicas (Gráfico 57). Em 2014, apenas a Região 

Nordeste apresentava maioria de alunos originários da rede pública do Ensino Médio (51,3%), 

enquanto as Regiões Centro-Oeste (37,3%), Sudeste (37,5%) e Sul (37,1%) contavam com apenas cerca 

de 1 em cada 3 estudantes nessa condição. 
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Gráfico 57 - Proporção de estudantes oriundos da rede pública do Ensino Médio nos cursos jurídicos da rede privada, em 
relação ao total de registros com informação disponível, por Região (2010-2014) 

 
 

A Tabela 5 apresenta detalhadamente os números de alunos segundo cada categoria analisada. Ela 

revela a discrepância de porte entre as regiões. Em consequência, a Região Nordeste, mesmo tendo 

51,3% de alunos no ensino jurídico privado provenientes de escola pública, ainda tem menos alunos 

nessa condição, em termos absolutos, que a Região Sudeste, que conta com 37,5% de alunos 

provenientes de escola pública em cursos jurídicos privados – são 68.534 contra 103.255.   

 
Tabela 5 - Quantidade de estudantes, segundo tipo de escola de origem do Ensino Médio e categoria administrativa da 

instituição em que estudam, por Região, nos cursos jurídicos (2010-2014) 

 

Tipo de origem do Ensino Médio 

Escola Pública Escola Privada Não dispõe da informação 

 Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

Centro-Oeste 

2010 1.464 12.778 1.637 10.517 4.436 57.946 

2011 2.185 14.548 1.892 12.832 4.001 58.534 

2012 2.400 25.603 2.508 21.099 3.826 40.072 

2013 3.672 26.065 4.796 40.361 759 23.646 

2014 3.959 30.605 5.558 51.374 442 13.752 

Nordeste 

2010 3.442 26.323 2.941 14.638 13.736 86.375 

2011 4.649 28.739 4.000 18.582 13.389 86.777 

2012 6.238 38.646 6.209 23.866 10.999 76.433 

2013 10.017 59.503 8.879 52.004 5.586 35.435 
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2014 12.588 68.534 10.301 65.038 2.426 21.710 

Norte 

2010 485 4.816 243 4.880 6.042 26.483 

2011 495 5.517 297 5.499 6.498 28.832 

2012 685 13.187 691 10.149 5.992 16.425 

2013 1.246 15.514 1.355 16.295 4.432 11.395 

2014 2.651 18.549 2.978 19.783 1.898 6.337 

Sudeste 

2010 4.458 38.833 3.308 30.823 16.356 204.724 

2011 4.442 39.840 3.539 34.307 16.635 204.978 

2012 4.271 68.348 5.100 68.533 16.347 145.414 

2013 8.597 93.603 9.030 128.977 8.689 71.719 

2014 13.668 103.255 9.656 172.222 5.038 36.896 

Sul 

2010 3.896 12.508 3.675 18.030 4.104 74.648 

2011 4.163 13.894 5.353 18.587 5.657 74.383 

2012 4.773 16.643 7.513 27.689 12.303 55.309 

2013 7.046 25.325 11.010 45.927 6.900 32.106 

2014 7.368 35.763 10.923 60.568 2.339 17.275 
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3. Características dos 

beneficiados com Fies 
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3.1. Quantidade de beneficiados em cursos jurídicos por Fies 

No Relatório do Observatório do Ensino do Direito O financiamento estudantil federal nos cursos 

jurídicos brasileiros (v. 2, n. 2), examinamos a realidade do financiamento estudantil nos cursos de 

Direito, especificamente os programas Fies e Prouni. Concluímos que “ao todo, no Direito, os 

programas de financiamento federal beneficiam 179.919 alunos, cerca de 23,4% do total de alunos 

dos cursos jurídicos no Brasil e 25,5% do total de alunos de cursos jurídicos pagos”.5 Os dados se 

referiam ao ano de 2013. Vários outros achados importantes foram obtidos naquela oportunidade, 

como a constatação de que “A quantidade de alunos que contam com Fies é quase três vezes maior 

do que a quantidade de alunos que contam com Prouni (parcial ou integral) - respectivamente, 

132.880 e 50.336”.6 

Este capítulo do relatório aprofunda o diagnóstico feito naquele relatório de duas formas: por meio 

da extensão temporal da análise, que abrange o período de 2010 a 2014; por meio do detalhamento 

dos aspectos biográficos dos beneficiados pelos programas federais. Optamos por apresentar 

especificamente o Fies, por ser a política mais volumosa e não contar, ao menos no período 

examinado, com critérios de definição dos beneficiados que levavam em conta aspectos pessoais. 

Entre 2010 e 2014 a quantidade de beneficiados por Fies no Direito cresceu 574,6%, saltando de 

31.543 para 212.784 estudantes. O crescimento foi intenso em todas as regiões do país, mas 

principalmente nas Regiões Centro-Oeste (950,9%), Norte (851,9%) e Sudeste (755,8%). O Gráfico 58 

apresenta as curvas de crescimento na quantidade de alunos financiados por Fies nos cursos jurídicos. 

 
Gráfico 58 - Quantidade de estudantes beneficiados por Fies em cursos jurídicos, por Região (2010-2014) 

 

                                                           
5 FARIA, Adriana Ancona de; GHIRARDI, José Garcez; FEFERBAUM, Marina (coords.). O financiamento estudantil 
federal nos cursos jurídicos brasileiros – v. 2, n. 2. São Paulo: FGV DIREITO SP, 2015, p. 5. 
6 Ibid., loc. cit. 
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Em consequência, a proporção de alunos financiados em relação ao total de alunos em cursos de 

Direito aumentou em todas as Regiões do país, chegando a 31,5% no Nordeste, 29,8% no Centro-

Oeste e 25,6% no Norte, em 2014 (Gráfico 59). 
 

Gráfico 59 - Proporção de estudantes beneficiados por Fies em cursos jurídicos, por Região, em relação ao total de 
alunos em Direito na Região (2010-2014) 

 
 

A seguir propomos traçar um breve perfil desses beneficiados quanto a três aspectos: a) gênero; b) 

cor de pele/raça; e c) tipo de escola de origem no Ensino Médio. 

 

3.2. Distribuição dos beneficiados por Fies segundo o gênero 

A primeira característica explorada no grupo de beneficiados por Fies diz respeito ao gênero desses 

estudantes. No período entre 2010 e 2014, houve crescimento expressivo tanto no número de alunos 

quanto no número de alunas beneficiados com Fies – no primeiro caso, aumento de 532,5% (de 14.095 

para 89.152 alunos); no segundo caso, aumento de 608,6% (de 17.448 para 123.632 alunas). A 

proporção de alunas beneficiadas é ligeiramente superior à proporção de mulheres nos cursos 

jurídicos da rede privada (58,1% contra 55,4%). O Gráfico 60 apresenta a curva de crescimento de 

beneficiados, segundo o gênero, enquanto o Gráfico 61 apresenta a proporção de beneficiados. 
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Gráfico 60 - Quantidade de estudantes beneficiados por Fies em cursos jurídicos no Brasil, segundo gênero (2010-2014) 

 
 

Gráfico 61 - Proporção de estudantes beneficiados por Fies em cursos jurídicos no Brasil, segundo gênero (2010-2014) 

 
Associado à análise do quadro geral, o detalhamento dos dados por região parece enfraquecer uma 

hipótese de que as mulheres buscam o Fies para estudarem (em razão de condições socioeconômicas 

e culturais). Como mostra o Gráfico 62, comparado com o Gráfico 35 (v. página 43), as proporções de 
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alunas beneficiadas por Fies são ligeiramente superiores à proporção de alunas nos cursos jurídicos 

da rede privada. Parece, portanto, que, na ausência de um critério de direcionamento do 

financiamento estudantil, os benefícios acompanharam a proporção existente no cenário regional. 

Ainda assim, não se pode descartar uma associação de outra mão entre as variáveis, isto é, no sentido 

de que a proporção de mulheres nos cursos jurídicos aumentou em razão de estarem conseguindo 

financiamento.  

 
Gráfico 62 - Proporção de estudantes mulheres, segundo a Região, nos cursos jurídicos da rede privada (2010-2014) 

 
 

Em suma, em algumas regiões, como Centro-Oeste, Sudeste e Sul, quase 3 em cada 5 beneficiados 

por Fies eram mulheres. 

 

3.3. Distribuição dos beneficiados por Fies segundo cor de pele/raça 

A segunda característica a ser enfatizada em relação aos beneficiados por Fies diz respeito à cor de 

pele/raça. Em razão das características da sociedade brasileira, essa característica oferece um 

indicativo, ainda que não definitivo, de condição socioeconômica. Observar a cor de pele/raça dos 

beneficiados por Fies, então, permite reflexões sobre os objetivos que a política pública está 

alcançando.7 

O problema da falta de informação também se faz presente na análise dos beneficiados por Fies, mas 

em muito menor intensidade do que na totalidade dos registros de alunos. Em 2010, 28,2% dos 

                                                           
7 Ao contrário do Programa Universidade para Todos (Prouni), que destinava os benefícios principalmente para 
estudantes provenientes da rede pública, o Fies não contava com critérios de destinação do financiamento. O 
critério da renda familiar bruta servia para fins de definição da faixa de financiamento à disposição do candidato 
e como critério de corte de quem poderia ou não pleitear o financiamento. 
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registros não apresentavam informações, proporção que diminuiu para 8,7% em 2014 (Gráfico 63). O 

maior nível de informação no período também pode ser observado nas regiões do País. Ao contrário 

do cenário geral, na amostra dos financiados a proporção de registros sem informação oscila, não 

apresentando uma queda consistente. O Gráfico 64 revela que, assim como nos outros casos, o ano 

de 2014 é o mais completo em todas as regiões. 
 

Gráfico 63 - Proporção de registros com informação e sem informação de cor de pele/raça de estudantes beneficiados 
por Fies nos cursos jurídicos (2010-2014) 
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Gráfico 64 - Proporção de registros sem informação de cor de pele/raça de estudantes beneficiados por Fies nos cursos 
jurídicos, por Região do país (2010-2014) 

 
 

Como a falta de informação se manteve estável em torno de 27% entre 2010 e 2013, no âmbito 

nacional, torna-se possível observar o movimento das outras categorias. Nesse cenário, há um 

crescimento tanto da quantidade de brancos como da quantidade de negros financiados pelo 

programa – respectivamente, 441,4% e 498,3% entre 2010 e 2013 (Gráfico 65). 
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Gráfico 65 - Quantidade de estudantes, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos da rede privada de ensino (2010-
2014) 

 
 

Tomando-se como referência apenas os informantes, registros que dispõem de informação, observa-

se a manutenção de uma distância de 7 a 8 pontos percentuais na proporção de brancos para a de 

negros beneficiados por Fies nos cursos jurídicos (Gráfico 66). 
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Gráfico 66 - Proporção de estudantes beneficiados por Fies nos cursos jurídicos, segundo cor de pele/raça, em relação ao 
total de registros com informação disponível (2010-2014) 

 
 

O detalhamento regional permite verificar claramente dois perfis: de um lado, as Regiões Nordeste e 

Norte apresentam maior proporção de beneficiados negros; de outro, as Regiões Sul e, em menor 

medida, Sudeste apresentam maior proporção de beneficiados brancos. A Região Centro-Oeste 

apresenta-se como um ponto de equilíbrio, ora pendendo para um grupo, ora para outro. O conjunto 

de gráficos a seguir e a TABELA mostram os resultados. 
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Gráfico 67 - Proporção de estudantes beneficiados por Fies, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos da Região 
Centro-Oeste, em relação ao total de registros com informação disponível (2010-2014)

 

 

Gráfico 68 - Proporção de estudantes beneficiados por Fies, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos da Região 
Nordeste, em relação ao total de registros com informação disponível (2010-2014) 
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Gráfico 69 - Proporção de estudantes beneficiados por Fies, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos da Região 
Norte, em relação ao total de registros com informação disponível (2010-2014)

 

 

Gráfico 70 - Proporção de estudantes beneficiados por Fies, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos da Região 
Sudeste, em relação ao total de registros com informação disponível (2010-2014) 

 
 
Gráfico 71 - Proporção de estudantes beneficiados por Fies, segundo cor de pele/raça, nos cursos jurídicos da Região Sul, 

em relação ao total de registros com informação disponível (2010-2014) 
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Tabela 6 - Quantidade de estudantes beneficiados por Fies, segundo cor de pele/raça, por Região, nos cursos jurídicos, 
por Região (2010-2014) 

 

Cor de pele/raça 

Aluno não 
quis 

declarar 
raça 

Branca Preta Parda 
Negra 

(Preta + Parda) 
Amarela Indígena 

Não dispõe 
da 

informação 

Centro-Oeste 

2010 616 722 104 480 584 49 6 1.025 

2011 454 1.654 198 854 1.052 136 13 1.246 

2012 1.160 3.366 439 2.096 2.535 246 22 3.053 

2013 2.699 5.695 941 5.468 6.409 492 33 5.133 

2014 8.610 9.223 1.801 9.702 11.503 663 70 1.478 

Nordeste 

2010 3.188 1.768 363 2.266 2.629 236 29 3.215 

2011 4.124 2.489 527 3.110 3.637 284 45 4.029 

2012 6.570 3.108 864 4.410 5.274 416 53 7.053 

2013 9.640 5.160 1.480 7.605 9.085 593 184 10.789 

2014 22.537 9.241 3.728 13.042 16.770 950 190 7.179 

Norte 

2010 382 204 36 350 386 13 3 416 

2011 577 358 62 564 626 26 7 617 

2012 888 691 133 1.268 1.401 54 8 1.114 

2013 1.285 1.270 261 2.570 2.831 290 33 1.848 
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2014 4.363 2.108 652 4.771 5.423 279 42 1.149 

Sudeste 

2010 4.909 1.446 127 569 696 46 8 2.134 

2011 6.716 2.053 181 777 958 99 9 3.216 

2012 11.795 4.794 600 1.962 2.562 143 31 5.431 

2013 14.770 12.205 1.682 5.807 7.489 615 59 12.434 

2014 29.002 25.136 5.115 12.526 17.641 1.268 392 5.625 

Sul 

2010 2.440 2.034 78 143 221 17 8 2.113 

2011 3.408 2.416 69 165 234 36 7 2.852 

2012 4.501 4.251 126 342 468 58 9 4.493 

2013 6.020 9.098 309 896 1.205 109 16 5.391 

2014 9.522 16.451 687 1.922 2.609 223 30 3.107 

 

Importa notar, em conclusão, que no tocante ao âmbito nacional, a proporção de brancos e negros 

beneficiados por Fies se situa até 5 pontos percentuais acima da proporção de brancos e negros nos 

cursos jurídicos privados, à semelhança do que foi observado para o gênero. Os dados regionais, 

especialmente das Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste apresentam diferenças mais significativas. 

Contudo, em razão da ausência de informações na análise geral, não é possível ser mais assertivo 

sobre a relação ou não do Fies com a inclusão de negros no ensino superior. 

 

3.4. Distribuição dos beneficiados por Fies segundo tipo de escola de origem no Ensino Médio 

O terceiro aspecto dos beneficiados por Fies examinado foi o tipo de escola de origem no Ensino 

Médio. Com essa pergunta, o estudo procura lançar dados para dois debates intensos sobre 

financiamento estudantil: primeiro, a discussão sobre se o dinheiro público gasto com programas de 

Fies serve para deslocar alunos da rede pública do Ensino Médio, que apresentam menos condições 

de concorrer nos vestibulares do ensino superior público, para o ensino superior privado; segundo, a 

discussão sobre alargamento do ingresso no ensino superior a pessoas com menores condições 

socioeconômicas. 

Assim como nas outras seções destinadas à análise dessa variável, também aqui a falta de informações 

é problemática. Embora a quantidade de registros sem informação tenha aumentado de 21.082, em 

2010, para 23.717, em 2014 (Gráfico 72), a proporção desse tipo de registro caiu de 66,8% para 11,1% 

(Gráfico 73). Em outras palavras, o ano de 2014 novamente é o melhor para realizar a comparação. 
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Gráfico 72 - Quantidade de estudantes beneficiados por Fies, segundo tipo de escola de origem no Ensino Médio, nos 
cursos jurídicos (2010-2014)

 

Gráfico 73 - Proporção de registros com informação e sem informação de tipo de escola de origem de estudantes 
beneficiados por Fies nos cursos jurídicos (2010-2014) 

 
 

Observa-se uma melhoria no nível de informações disponíveis em todas as regiões do país, com 

destaque novamente para o ano de 2014 (Gráfico 74). 
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Gráfico 74 - Proporção de registros sem informação sobre tipo de escola de origem do Ensino Médio de estudantes nos 
cursos jurídicos da rede pública, por Região do país (2010-2014) 

 
 

 

Ainda que com a ressalva de que a falta de informações pode gerar distorções, principalmente em 

razão da diferença da quantidade de estudantes em cada região, observa-se não apenas que a maioria 

dos contemplados com o financiamento estudantil provêm de escolas públicas, como também que 

essa era a realidade em todas as regiões do país em 2014. 

No âmbito nacional, a proporção de beneficiados provenientes de Ensino Médio da rede pública era 

de 69,1% em 2014 (Gráfico 75), valor cerca de 10 pontos percentuais maior do que essa proporção no 

ensino jurídico em geral. No âmbito regional, a situação é a mesma: no Centro-Oeste, a proporção de 

beneficiados nessa condição foi de 68,2% em 2014, contra 41,6% dos estudantes em geral; no Norte, 

foi de 64,5% contra 47,1%; no Sudeste, foi de 77,1% contra 58,6%; no Sul, foi de 75,1% contra 40,3%. 

Apenas na Região Nordeste a proporção foi equivalente: 56,2% contra 55,0%. O Gráfico 76 mostra a 

evolução da proporção por região. 
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Gráfico 75 - Proporção de estudantes beneficiados por Fies, segundo tipo de escola de origem do Ensino Médio, nos 
cursos jurídicos (2010-2014) 

 
Gráfico 76 - Proporção de estudantes beneficiados por Fies oriundos da rede pública do Ensino Médio, nos cursos 

jurídicos, em relação ao total de registros com informação disponível, por Região (2010-2014) 

 
 

A Tabela 7 apresenta os números absolutos de estudantes beneficiados por Fies, segundo o tipo de 

escola de origem no Ensino Médio. Em todas as regiões é possível observar um crescimento expressivo 

da quantidade de financiados provenientes tanto de escolas privadas quanto de escolas públicas. 
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Também chama a atenção o fato de que apenas em duas regiões (Nordeste e Sul) a quantidade de 

registros sem informação efetivamente diminuiu – o aumento no nível de informação nas demais se 

deveu ao aumento dos registros com informação. 

 
Tabela 7 - Quantidade de estudantes beneficiados por Fies, segundo tipo de escola de origem do Ensino Médio, por 

Região, nos cursos jurídicos (2010-2014) 

 

Tipo de origem do Ensino Médio 

Escola Privada Escola Pública Não dispõe da informação 

Centro-Oeste 

2010 329 473 2.200 

2011 455 847 3.253 

2012 3.432 2.343 4.607 

2013 4.420 10.847 5.194 

2014 8.728 18.759 4.060 

Nordeste 

2010 2.471 1.940 6.654 

2011 3.343 2.517 8.748 

2012 6.335 5.117 11.022 

2013 12.663 15.826 6.962 

2014 22.283 28.615 5.969 

Norte 

2010 140 175 1.089 

2011 136 232 1.843 

2012 1.302 807 2.047 

2013 1.998 3.512 2.047 

2014 3.987 7.230 2.147 

Sudeste 

2010 972 1.627 6.640 

2011 1.326 2.097 9.628 

2012 4.164 8.070 12.522 

2013 8.777 29.193 9.602 

2014 16.335 54.862 7.867 

Sul 

2010 678 1.656 4.499 

2011 1.083 2.653 5.217 

2012 1.826 5.465 6.489 

2013 3.719 12.583 5.537 

2014 7.038 21.230 3.674 
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4. Considerações finais: 

agendas de pesquisa 
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O presente relatório dá o pontapé inicial para o estudo do perfil do corpo discente no ensino jurídico 

brasileiro. Uma série de preocupações recomendam um exame mais detalhado do tema, dentre as 

quais destacam-se: a) o debate sobre expansão do ingresso e da permanência de parcelas mais pobres 

da população; b) a questão da diversidade no ensino superior em geral, principalmente em cursos 

reputados como historicamente elitizados, caso do Direito; c) a questão da diversidade regional e dos 

diferentes perfis discentes existentes em cada Região e cada Estado brasileiro; d) a expansão do 

ensino superior por meio do ensino privado, principalmente quando apoiada por políticas 

governamentais que destinam grandes somas de recursos públicos destinados a financiar o estudo de 

parcela significativa da população. Este estudo pretende ser um ponto de apoio para as reflexões 

sobre esses e outros assuntos. 

Assim, especificamente no que diz respeito aos dados aqui apresentados, algumas agendas de 

pesquisa surgem com maior destaque. Em primeiro lugar, os resultados do perfil discente quanto ao 

gênero indicam uma feminilização (aumento quantitativo de mulheres) da área jurídica. Por um lado, 

essa feminilização, se observada em nível de graduação, não ocorreu ainda no corpo docente, como 

demonstrado por nossas pesquisas (Relatório do Observatório do Ensino do Direito, v. 1, n. 1). 

Acreditamos que, além de um passivo acumulado no passado, as mulheres enfrentem dificuldades 

para se qualificar para exercer a docência nos cursos jurídicos. Uma pesquisa sobre a proporção de 

alunas de pós-graduação lato e stricto sensu poderia evidenciar a existência de gargalos – o chamado 

teto de vidro da profissão docente jurídica. Por outro lado, a feminilização também pode trazer o 

fenômeno correlato da feminização, isto é, da mudança de percepção sobre a própria área do Direito 

enquanto curso de graduação. Para alguns, esse movimento expressaria uma precarização da área – 

os homens estariam buscando outros cursos, mais atrativos, abrindo espaço para as mulheres. Para 

outros, esse movimento poderia significar a superação de barreiras históricas e o acesso das mulheres 

às carreiras tradicionalmente mais prestigiadas. Em comum às duas posições existe uma preocupação 

em identificar que mudanças de percepção sobre a própria área esse cenário acarreta. Reforça-se, 

assim, uma agenda de pesquisas qualitativas que se desdobram das constatações quantitativas. 

No que diz respeito aos dados de cor de pele/raça, a observação mais importante se volta justamente 

para a necessidade de um tratamento mais minucioso e detido dos dados. Apesar de as informações 

serem extraídas de um censo – que se pretende exaustivo, por isso mesmo –, a quantidade de 

registros sem informação sobre essa variável, principalmente entre 2010 e 2012, conduz 

necessariamente à apreciação dos dados como uma amostra estatística. Em razão disso, surge para o 

pesquisador a necessidade de tratamento das informações, de modo a eliminar os possíveis vieses da 

amostra. Alguns desses vieses consistem em: a) diferença de número de alunos nas várias regiões do 

país, cada uma com uma composição demográfica própria; b) categoria administrativa das instituições 

onde esses alunos estudam; c) localidade em que se encontra o curso; d) tamanho e tipo da instituição 

de ensino, especialmente no caso de grandes grupos educacionais e instituições de massa; dentre 

outros. 

Nos limites deste trabalho, foi possível comparar os dados de cor de pele/raça para o ano de 2014, 

que apresentou o maior grau de completude das informações. Esse exame confirmou a percepção de 

que existem regiões mais “brancas” (Sul e Sudeste) e regiões mais “negras” (Norte e Nordeste). No 

entanto, os dados não foram suficientes para sinalizar a prevalência de um determinado perfil 

socioeconômico – mesmo no caso dos beneficiados por Fies, os dados não discrepavam muito dessa 
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realidade. Esses achados recomendam um exame mais detalhado dessas características dos 

estudantes, de modo a superar o problema da falta de informações. 

Problema semelhante afetou as considerações sobre tipo de escola de origem dos estudantes de 

Direito. Neste caso, foi possível observar uma prevalência de alunos de escola pública em 2014. A 

análise que mais chamou a atenção, porém, foi a aplicação desse critério para os beneficiados por 

Fies. Em várias regiões, observou-se que a proporção de financiados oriundos de escola pública era 

muito maior do que a de alunos na mesma condição nos cursos jurídicos privados. A partir de um 

tratamento estatístico da amostra de informações anteriores, seria possível confirmar a percepção de 

que o Fies foi um grande propulsor do ingresso de estudantes provenientes do Ensino Médio público 

no ensino superior, mesmo que em instituições privadas. 

De outra sorte, não houve uma significativa diferença de perfil do aluno de instituições públicas para 

instituições privadas. Vários elementos podem contribuir para essa percepção, desde limitações da 

metodologia desta pesquisa (por exemplo, ao não captar diferenças de escola pública de origem), até 

o fato de que parte significativa do Ensino Médio brasileiro é oferecida pela rede pública. De qualquer 

forma, o contraste entre os alunos de instituições públicas e de instituições privadas é uma agenda 

promissora de pesquisa.  

Essas conclusões levam a novas perguntas, muitas das quais exigiriam outros métodos de pesquisa, 

inclusive qualitativos: quais os efeitos dessa diversidade do alunato para a atuação docente? Como os 

cursos vêm se estruturando para absorver esse contingente diferente de alunos? Quais os efeitos do 

contraste de perfil dos docentes (em sua maioria brancos e homens) com o perfil dos alunos, tanto 

em sala de aula quanto fora dela? Como as características pessoais dos alunos se relacionam com a 

categoria administrativa da instituição? Em outras palavras, existe um perfil de aluno das instituições 

públicas (gratuitas, concorridas, tidas como de excelência) diferente do perfil de aluno das instituições 

privadas, e, dentre essas, de instituições de massa? Essas e outras perguntas podem ser respondidas 

a partir de desdobramentos da presente pesquisa. Espera-se que os dados apresentados subsidiem 

os debates sobre o tema.



 
 

Página 85 de 86 
 

Apêndice: Metodologia
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O presente relatório foi construído a partir dos dados do Censo Nacional da Educação Superior, 

realizado anualmente pelo Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O Censo 

apresenta uma série de bancos de dados (Alunos, Instituições, Docentes, Mantenedoras, etc.), 

existentes desde a década de 1990. Em razão das várias alterações que eles sofrem, optamos por 

centrar nossa análise nos anos 2010 a 2014, cujas variáveis são aproximadamente as mesmas. 

O banco de dados que subsidiou este relatório foi construído a partir da planilha DM_ALUNO, 

conjugada com elementos da planilha DM_CURSO, DM_IES e DM_LOCAL_OFERTA, com base nos 

arquivos “Leia-me” disponibilizados pelo INEP para cada um dos anos. Sobre os recortes e 

procedimentos adotados, salientamos os seguintes: 

 Realizamos duas filtragens prévias ao trabalho: selecionamos apenas os casos com a coluna 

CO_ALUNO_SITUACAO = (2,6) e com a coluna CO_NIVEL_ACADEMICO=1. O primeiro filtro 

descarta registros de alunos falecidos, com matrícula trancada, com transferência de curso, 

etc. O filtro corresponde à categoria de “matriculados” utilizada pelo INEP em suas sinopses. 

O segundo filtro elimina cursos sequenciais e de formação específica, resumindo o banco 

apenas a cursos de graduação; 

 Em seguida, incorporamos ao registro dos alunos o código de oferta do curso (CO_UF_LOCAL), 

presente na planilha DM_LOCAL_OFERTA. Este procedimento tem importância especialmente 

para os cursos a distância, uma vez que toma por referência não o local da sede do curso ou 

da IES que o oferece (como ocorre com a sinopse da educação superior), mas sim o polo de 

oferta do curso, ou seja, a localidade onde o estudante efetivamente tem suas aulas. Neste 

relatório, o procedimento teve menos impacto, uma vez que o Direito contava com apenas 

um curso EaD entre 2010 e 2014, com menos de 0,1% dos matriculados em cursos jurídicos 

no Brasil; 

 A seleção dos registros de Direito foi feita com base na variável CO_OCDE, por meio do código 

“380D01”, referente à área do Direito. Ressaltamos que, em 2010, o curso de Direito a 

distância da Unisul não apresentava a informação do código. Não obstante, os 98 registros de 

alunos matriculados no curso foram contabilizados neste relatório; 

 O procedimento de análise se deu por meio de operações de contagem simples dos registros 

de alunos, de soma e consolidação das variáveis de interesse e de cruzamento de variáveis 

por meio dos softwares R e SPSS. Os gráficos foram elaborados por meio do programa 

Microsoft Excel. 

 Em relação às categorias administrativas pública e privada, optamos por solução igual à 

adotada pelo INEP para apresentação da sinopse da educação superior: as instituições da 

categoria especial, correspondentes a entidades públicas, geralmente da Administração 

Indireta municipal, ofertantes de cursos pagos, foram somadas às instituições públicas 

federais, estaduais e municipais. Assim sendo, a categoria privada abrange tão-somente as 

instituições privadas com e sem fins lucrativos; 

 No tocante aos beneficiados por Fies, selecionamos todos os registros que continham “1” para 

a variável IN_FIN_REEMB_FIES. Essa variável computa todos os casos de beneficiados por Fies, 

inclusive aqueles que acumulam o financiamento com bolsa do Prouni. 

 

 

 


