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RESUMO 
 
 

 
O presente estudo analisa a expansão do ensino superior brasileiro, investigando como os 
setores público e o privado se inserem nesse processo, tomando como dimensões de análise a 
filantropização, a democratização e a mercantilização. O estudo teve por objetivo geral 
analisar a dinâmica da expansão do ensino superior no Brasil, investigando como se configura 
a imbricação entre o público e o privado neste processo. Mais especificamente procurou-se: a) 
compreender o processo de participação dos setores público não-estatal, estatal e privado com 
fins lucrativos na expansão do ensino superior; b) analisar os limites entre a democratização e 
a mercantilização no processo de expansão do ensino superior; c) analisar os mecanismos que 
expressam a privatização no processo de expansão do ensino superior; d) investigar, em um 
programa do governo, como se materializa a imbricação entre o público e o privado, na 
expansão do ensino superior. No desenvolvimento do estudo, adotou-se como caminho 
teórico-metodológico, a perspectiva histórico-crítica, porque considera-se que ela permite 
compreender as mediações que se estabelecem entre o objeto da investigação e o contexto 
histórico no qual ele se desenvolve, favorecendo, desse modo, a verdadeira explicação do 
objeto estudado. No que se refere aos procedimentos técnicos, adotou-se a pesquisa 
bibliográfica, documental e, também, buscou-se dados secundários, obtidos em sítios dos 
principais órgãos governamentais (INEP, SISPROUNI, INEP, PNUD; IBGE) que produzem 
estatísticas sobre o ensino superior e de mantenedoras de instituições privadas de ensino 
superior a exemplo da ABMES e do Tribunal de Contas da União, dentre outros. Os 
resultados do estudo delinearam um quadro que permite constatar que vem ocorrendo, no 
país, um processo de expansão do ensino superior, marcado pela participação articulada dos 
setores público estatal, privado com fins lucrativos e privado sem fins lucrativos, mas com 
prevalência, notadamente, nos últimos anos, do setor privado com fins lucrativos. Em 
decorrência, conclui-se que esse processo de expansão não pode ser considerado como 
dimensão da democratização porque ocorre mediante mecanismos que se afastam da educação 
como direito para situar-se no âmbito do mercado, transfigurando o direito em um serviço que 
é apropriado por relações mercantis.   

 
Palavras-chave: Ensino Superior; Público e Privado; Democratização; Mercantilização. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The present study analyzes the expansion of Brazilian superior education, investigating how 
the public and the private sectors are inserted in this process, taking as analysis dimensions 
the philanthropic actions, the democratization and the mercantilism. The study had for general 
objective to analyze the dynamics of the expansion of superior education in Brazil, 
investigating how it configures the overlap between the public and the private in this process. 
More specifically was tried: a) to understand the process of participation of the non-state 
public, state and private sectors with lucrative goals in the  expansion of superior education; 
b) to analyze the limits between the democratization and mercantilism in the process of 
expansion of superior education; c) to analyze the mechanisms that express the privatization 
in the process of expansion of superior education; d) to investigate, in a program of the 
government, how is materialized the overlap between the public and the private, in the 
expansion of superior education. In the development of the study, was adopted as theoretician 
and methodological way a historical and critical perspective, because is considered it allows 
to understand the mediations between the inquiry subject and the historical context in which it 
is developed, allowing, this way, the true explanation of the studied object. About the 
technician procedures, it was adopted documentary and bibliographical research. Also, 
secondary data were searched on the main governmental web sites (INEP, SISPROUNI, 
INEP, PNUD; IBGE) which produce statistics on superior education and sponsors of private 
institutions of superior education, as example ABMES and the Court of Accounts of the 
Union, amongst others. The study results had delineated a picture that allows to evidence that 
has been occurring, in the country, a process of expansion of superior education, marked for 
the articulated participation of the public state, private with lucrative ends and private without 
lucrative ends sectors, but it is distinguished in recent years the prevalence of the private 
sector with lucrative ends. In result, it is concluded that this process of expansion cannot be 
considered as dimension of the democratization because it occurs by means that move it away 
from the education as a right to be placed in the scope of the market, changing the right into a 
service that is appropriated by mercantile relations.  
 
Key-Word : Superior education; Private and public; Democratization; Mercantilism  
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INTRODUÇÃO 

 

Contextualização e Delimitação do Objeto do Estudo 

  

O ensino superior1 se desenvolveu no contexto brasileiro atrelado à responsabilidade 

educativa dirigida às organizações eclesiais por parte da Coroa Portuguesa. Essas 

organizações, particularmente, ligadas aos Jesuítas, têm características próximas ao que 

atualmente denominam-se de organizações sociais; entidades de benemerência; entidades 

confessionais. Todas ligadas a uma certa noção de filantropia, baseada na caridade cristã. O 

nascedouro, portanto, desse tipo de organização educacional está diretamente ligada às 

entidades da sociedade civil, constituíndo-se por meio do setor privado.  

Atualizando-se a definição dessas organizações nos idos contemporâneos elas 

perfazem o denominado terceiro setor, que tem como perspectiva atuar junto às questões 

públicas, sem ser Estado. Desse modo, é uma variação de público, “o público não-estatal”, 

conforme as definições mais usuais dirigidas ao conceito de terceiro setor            

(MONTAÑO, 2003). 

 É só praticamente no século XX, que o Estado brasileiro tomou para si a difusão da 

educação formulando as primeiras legislações, voltadas a uma concepção de direito, mesmo 

que ainda muito restritas.  

Em particular, a experiência brasileira se constitui em um caso simbiótico entre o 

público e o privado na área educacional, notadamente, quando se trata do ensino superior. 

Esse logrou uma frágil visão educativa herdade dos colonizadores, e depois, no período da 

República com a independência do país, os governos não assumiram efetivamente a educação 

como política de Estado. Apenas mais recentemente na história do país, que em 1988, a 

Constituição Federal assume de forma mais ampliada a ideia de uma educação para todos, 

mas ainda assim, no campo do ensino superior, a diretriz constitucional pode ser considerada 

frágil, pois, embora, se refira ao acesso, não garante a universalização deste. 

Na seção I, da Educação na Constituição Federal de 1988, nenhum dos capítulos 

abrange de modo contudente o ensino superior; de forma objetiva, pode-se, situá-lo apenas a 

partir do artigo 205 que afirma: “[...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho.” (BRASIL, 1988, p. 57). 
                                                 
1 Esta tese tem um enfoque no ensino superior e entende-se como parte da formação cultural e profissional que 
se inicia como primeiro momento no aprofundamento dos estudos no âmbito da educação superior. Portanto, não 
se trata sobre a educação superior, pois se teria que alargar o campo de análise. Desse modo, todo conjunto de 
análises se refere à expansão da graduação do ensino superior em cursos presenciais desenvolvidos no país. 
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Minto (2006) observa que existe a partir do conjunto de reformas educacionais, um 

empenho em estruturar uma política de ensino superior no país, mas quando analisadas as 

reformas, elas não afirmam de forma categórica esse ensino como direito social para todos 

porque assumem prerrogativas de acesso condicionadas aos fatores de desenvolvimento da 

economia e do Estado. 

Historicamente, o ensino superior brasileiro está muito mais vinculado ao campo do 

direito privado do que ao direito público na medida em que se orienta por uma lógica de 

acesso a um serviço e não a um direito. E, por ter esse cariz, as dinâmicas lucrativas, 

comerciais regidas pelas regras do capital em movimento no mercado se encontram 

profundamente arraigadas na execução do ensino superior.   

Desse modo tanto os setores público-estatal quanto o privado (com ou sem fins 

lucrativos) são orientados por algumas lógicas internas comuns, por um lado, e divergentes, 

por outro lado. Mas, as diferenças e as lógicas comuns imbricam-se dialeticamente nos 

exercícios práticos desses setores nos campos das políticas sociais, em particular, no ensino 

superior, principalmente quando se analisa a expansão deste no país. 

Assim, de um lado, o setor público cada vez mais se apropria de mecanismos 

empresariais, competitivos em sua gestão, aplicando regras de concorrência entre as suas 

unidades de ensino (endogenamente), e participa de um “mercado” educacional quando se 

refere ao sistema público mais geral em concorrência com o setor privado (com ou sem fins 

lucrativos), de forma exogenamente. Ao mesmo tempo em que o setor privado (empresarial) e 

o terceiro setor (filantrópico), mais nitidamente auferem-se para si ares de coisa pública por 

atuar na concepção de espaços democratizantes por meio da metamorfose da mercadoria 

(ensino superior), a qual emerge nesses setores como um bem comum e não como, um produto 

comerciável diretamente. Isso permite que organizações ditas com e/ou sem fins lucrativos 

assumam a demanda e ações do setor público em nome da democratização do acesso ao 

ensino superior.  

E isso tem uma relação direta com as mudanças ocorridas nos últimos anos do século 

XX no campo das políticas de educação, pois as alterações introduzidas “no papel social do 

Estado, assim como nas relações deste com a autonomia privada de indivíduos, a autonomia 

pública das instituições e os mecanismos de mercado foram orientadas por políticas 

direcionadas para alteração das funções do governo, do financiamento, da gestão e da 

avaliação do ensino.” (CARDOSO, 2005, p. 84-85). 

Assim, tanto o setor privado (empresarial), quanto o terceiro setor refletem as suas 

condicionalidades e participações na esfera pública quando são apreciados à luz de 
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referenciais e práticas liberalizantes, as quais asseguram e legitimam a ideia propagada de que 

o setor público do Estado é inoperante para constituir a democratização do acesso ao ensino 

superior e por não agregar valor (simbólico) e monetário à educação, como desejam os 

agentes reguladores externos, no caso, a Organização Mundial do Comércio.  

Dessa ideia, acrescenta-se também outra concepção liberalizante, a de que o setor 

público/estatal no atual contexto não é o único, e nem o mais forte regulador junto às políticas 

de provimentos sociais, pois as entidades supranacionais ou multilaterais, cada vez mais 

preponderam na condução da educação, tanto nos contextos europeu quanto no latino-

americano (SEIXAS, 2010).  

Tendo um papel prepoderante e cada vez, mais forte, as principais agências que atuam 

significativamente no contexto educacional internacional, tais como: o Banco Mundial, a 

Unesco, a OCDE e a OMC dotam às instâncias nacionais de preceitos, diretrizes e políticas de 

financiamento para o ensino superior, e consequentemente, ditam consensualmente, ou não, a 

entrada de práticas mercantis e/ou “quase mercantil” nos países signatários dessas 

organizações internacionais (SILVA; GONZALEZ; BRUGIER, 2008). Isso porque elas 

colaboram para validar, também, uma dada forma de ser do capital, o capital mundializado 

(CHESNAIS, 1996); provocado pela crescente expansão da fusão dos blocos econômicos 

(BORÓN, 2004). 

Azevedo (2007) assinala que o capital mundializado atinge, cada vez mais, a todos os 

campos, inclusive a educação, tendo em vista a necessidade de regulação e de trocas entre os 

países nos aspectos culturais, políticos, econômicos e sociais. Já Barroso (2006), argumenta 

que o foco na regulação das políticas sociais afeta diretamente os três níveis (internacional, 

nacional e local) e comprometem a educação e os seus projetos educacionais.  

A situação, portanto, de regulação da educação passa necessariamente pela redefinição 

das funções do Estado e dos enfrentamentos possíveis que a sociedade civil organizada 

consegue avançar frente aos rumos que perpassam o século XXI. Obviamente que os avanços 

são frutos de coalizações e/ou consensos realizados entre as dimensões pública e privada da 

sociedade, e estas dependem internamente também da decisão sobre o sentido político do 

projeto de sociedade que está em desenvolvimento.  

O contexto de fragilidade no acesso aos bens e serviços públicos disponíveis na atual 

conjuntura, não decorre necessariamente da ausência de regulação. Ao contrário, ela tem 

trazido um perfil antidemocrático pelo excesso de controle. Outro problema, que deve ser 

mencionado e assume maior realce, refere-se à fragmentação das oportunidades sociais e dos 

bens públicos que geram um acesso comprometedor e, por vezes, de pouca qualidade, ou que 

estão perdendo a qualidade na maioria das vezes, trazendo, significativas perdas sociais      

para os cidadãos. 
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E nesse aspecto, o ensino superior, como política social é colocado em disputa entre o 

público e o privado, pois, como uma política social articulada ao econômico e ao social, pode 

significar um bem público e ou um serviço na sociedade capitalista. E essas duas versões do 

ensino superior são duplamente valorizadas na lógica do consumo (BAUDRILHARD, 2007).  

Primeiro, porque, a imagem de bem público quando associada simbolicamente a 

vetores, tais como: poder, status e necessidade social-científica, e articulados ao saber, produz 

uma necessidade, a de acesso a essa modalidade educacional, não apenas pelos fatores de 

formação educacional em si, mas pela necessidade de pertencimento a um determinado 

padrão de sociedade, reiterando assim, a ideia de que se mercantilizar os bens públicos em 

serviços se constitui a forma mais facil de promover o acesso ao ensino superior.  

Segundo, a ideia de bem público não está diretamente associada ao Estado, mas a 

todos que podem atuar nesse espaço, sendo um conceito ambíguo, relativo e constituído pela 

concepção de que cabe a todos participar na promoção dos bens públicos, desconsiderando 

uma matriz anterior, que se justificava pela responsabilidade de um Estado de                   

bem-estar social.  

Nesse sentido, o setor privado (com ou sem fins lucrativos) é justificado como espaço 

que também pode atuar junto aos bens públicos, porque ideologicamente, o status de direito é 

negligenciado, e acrescentado em seu lugar, o status de serviços públicos, pois este é mais 

amplo e aberto a variadas formas, dentre elas, a mercantil nos aspectos de organização na 

oferta de bens de consumo. Desse modo, na atual fase do capitalismo é válido a tudo 

transformar em consumo (BAUDRILHARD, 2007), tendo em vista, a incontrolabilidade do 

capital (PANIAGO, 2007). 

Parte dessa relação pode-se ser visualizada a partir do quadro institucional do ensino 

superior brasileiro, desde o seu lastro histórico, jurídico-legal, como também, por meio de 

análise dos seus indicadores, que evidenciam diretamente essa forma de conceber o ensino 

superior como um serviço público pela maneira em que se dá oferta e o acesso pela via dos 

setores  estatal, privado e público não-estatal atrelada a concepção de bem de consumo e não 

de direito. 

 A organização do sistema de ensino superior, no país, está articulada a um processo de 

expansão pela via do setor privado (filantrópico e o particular), e cada vez mais, abre-se aos 

mercados internacionais que estão se formando, progressivamente, nas últimas décadas do 

século XX, em torno das organizações de ensino, o que evidencia a mesma tendência das 

empresas modernas, decorrente da globalização, a transnacionalização da educação.  
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As reformas do sistema educacional, em relação ao ensino superior, principalmente, a 

mais vigente LDB-9.394/96 ainda é tímida em termos de propiciar o acesso de uma parcela 

mais significativa da população a esse nível educacional. Só no ano de 2001 é que o Plano 

Nacional de Educação estabeleceu como meta alcançar 30% de matrículas voltadas para o 

público-alvo de 18 a 24 anos de idade, meta essa reafirmada e ampliada no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (2007).  

Embora não tenha sido aprovada uma reforma global para o ensino superior, cabe 

demarcar que vem ocorrendo no país, uma série de mudanças nesse nível educacional pelos 

intertícios da reforma mais geral do Estado que desde a década de 1990, potencializando 

modificações sistemáticas nesse âmbito educacional, que segundo Ribeiro (2002), vem sendo 

aplicadas as medidas de diferenciação e diversificação institucional, promovendo alterações 

significativas na organização e no financiamento.  

Diante disso, as medidas de diferenciação colaboram para formar tipos distintos de 

instituições de ensino; de um lado, estão as instituições estritamente de mercado, ou seja, 

voltadas à obtenção de lucro a ser distribuído entre os seus proprietários (investidores) e que 

se mantêm a partir de recursos privados obtidos pela oferta de seus serviços.  

De outro lado, estão as públicas e as denominadas de não-lucrativas que em sentido 

estrito, isto é, são instituições que dependem de recursos públicos, diretos ou indiretos 

(renúncias fiscais) ou de doações privadas, para efetivar as suas atividades educacionais. E 

isso se complexifica com a regulação das parcerias entre o Estado e a sociedade civil. 

Desse modo, o público e o privado se situam como partes de um sistema no âmbito do 

ensino superior brasileiro, sendo, o setor “privado” concebido como a parte complementar da 

política educacional pública, que por ser fragmentária, abrindo espaços ao mercado 

empresarial-educacional de forma mercantil e ao assistencial, o denominado ‘quase 

mercantil’, porque assume forma diversa entre de funcionamento, pois depende de sua gestão 

social (CABRAL NETO; PESSOA, 2010). 

Entretanto, quando se analisa os dados relativos à expansão do ensino superior, 

percebe-se que houve movimentos distintos na participação do público e do privado na 

constituição histórica desse nível educacional. Diante desses argumentos elegeu-se como tema 

central deste estudo o ensino superior brasileiro, procurando pôr em evidência a sua 

configuração no que concerne ao processo de expansão. O recorte que se constitui objeto 

deste estudo está relacionado ao processo de expansão do ensino superior brasileiro com 

ênfase na investigação de como os setores público e privado se articulam para dá concretude a 

esse movimento.  
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A escolha desse objeto de estudo justifica-se pela minha vivência na docência no 

ensino superior tanto no setor público – atuando como professora substituta na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (2003 a 2005) – quanto no setor privado, desde 2001, 

ministrando aulas nos cursos de Pedagógica e Serviço Social, na Faculdade de Ciências e 

Cultura do Rio Grande do Norte. A referida escolha também foi motivada por razões de 

ordem teórica visto que nos últimos anos venho me debruçando sobre o tema da educação 

superior e me apropriano das análises em desenvolvimento nesse campo. Desse modo, a 

vivência como docente universitária em instituições pública e privada, e as reflexões 

desenvolvidas a partir da literatura estudada impulsionaram a minha decisão de procurar 

conhecer melhor como esses dois setores se articulam mutuamente no processo de expansão 

do ensino superior brasileira, mediante suas expressões.  

Para desenvolver o estudo partimos de três questões norteadoras que estão 

intrinsecamente articuladas: 

a) O processo de expansão do ensino superior brasileiro é pautado por uma concepção 

de direito ou de serviço? 

b) Como se articulam historicamente os setores público e o privado no processo de 

expansão do ensino superior brasileiro? 

c) Como se configura o processo de mercantilização do ensino superior brasileiro no 

seu processo de expansão?  

As respostas às essas indagações exigiu uma análise dos determinantes históricos do 

processo de expansão do ensino superior para propiciar uma compreensão sobre as condições 

em que se materializam esse fenômeno, notadamente, nas últimas décadas no país.  

Isso se torna um imperativo visto que existe uma ambiguidade no discurso e nas 

práticas governamentais que qualificam o atual movimento de expansão desse nível 

educacional como sendo expressão de sua democratização.  

Procura-se, portanto, construir o entendimento de que o processo de ampliação da 

educação superior vem ocorrendo mediante um intenso imbricamento entre o setor público e o 

setor privado, favorecendo um amplo processo de mercantilização nesse nível educacional, se 

afastando da ideia de educação como direito e, portanto, de sua democratização. 

Desse modo, o pressuposto que orientou esta pesquisa firmou-se a partir da ideia de 

que o ensino superior, no país, é uma política de Estado, muito embora que não seja estendida 

para todos, porque a sua democratização está calcada em um processo de expansão decorrente 

do acesso imbricado entre o público e o privado, mas com o predomínio do setor privado em 

detrimento do setor público estatal. 
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A defesa situa-se no entendimento de que a efetivação da democratização do ensino 

superior passaria, necessariamente, pela ação firme do setor público estatal para ampliar e 

aprimorar as condições de acesso a esse nível de ensino, por meio de uma lógica fundada na 

concepção do direito. 

 

Objetivos do Estudo 

 

O estudo tem por objetivo geral analisar a dinâmica da expansão do ensino superior no 

Brasil, investigando como se configura a imbricação entre o público e o privado nesse 

processo. Mais especificamente procurou-se: 

a) compreender o processo de participação dos setores público não-estatal, estatal e o 

privado na expansão do ensino superior; 

 b) analisar os limites entre a democratização e a mercantilização no processo de 

expansão do ensino superior; 

 c) analisar os mecanismos que expressam a privatização no processo de expansão do 

ensino superior; 

 d) investigar, em um programa do governo, como se materializa a imbricação entre o 

público e o privado, na expansão do ensino superior, neste caso, o Programa 

Universidade para Todos. 

   

Encaminhamento Teórico-Metodológico e Procedimentos Técnicos 

 

O caminho teórico-metodológico adotado foi o histórico-crítico, assentado no 

entendimento de que a análise do contexto histórico é uma das principais ferramentas para 

apreensão do objeto de estudo. Isso porque a visão dialética trata da coisa em si, mas “a coisa 

em si não se manifesta imediatamente ao homem. Para chegar à sua compreensão, é 

necessário fazer não só um esforço, mas também um détour.” (KOSIK, 2002, p. 13). 

Com base nessa concepção, procurou-se, neste estudo, recuperar o movimento da 

relação de imbricação entre o público e o privado no processo de expansão do ensino superior 

por meio da sua construção histórica. 

Em um primeiro movimento, situou-se as categorias do público e do privado que estão 

na base deste estudo. O exercício teve um caráter conceitual e histórico, seguindo por uma 

ideia de transitar do geral para o particular. Isso é perceptível na emersão que foi dada nesse 

primeiro momento de construção do caminho, no intuíto de evitar o pensamento comum que 
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“é a forma ideológica do agir humano [...]. Todavia, o mundo que se manifesta ao homem na 

praxis fetichizada, no tráfico e na manipulação, não é o mundo real, embora tenha 

‘consistência’ e a validez do mundo real: é o mundo da ‘aparência’.” (KOSIK, 2002, p. 19), 

sobre as categorias de análise, pois são elas que dão sentido a descrição e explicação do   

objeto de estudo. 

No segundo movimento, buscou-se apresentar as categorias - público e privado - em 

movimentos distintos e ao mesmo tempo imbricados. Em cada capítulo realizou-se uma 

incursão sobre os dados que configuram o fenômeno da expansão do ensino superior, 

mediante a participação do público não-estatal; do público-estatal e do privado com fins 

lucrativos. Esse movimento funda-se no pensamento dialético, que afirma existir uma 

“distinção entre representação e conceito, entre o mundo da aparência e o mundo da realidade, 

entre a práxis utilitária cotidiana dos homens e a praxis revolucionária da humanidade ou, 

numa palavra, a ‘cisão do único’, é o modo pelo qual o pensamento capta a ‘coisa em si’.” 

(KOSIK, 2002, p. 20). 

A ideia básica, portanto, nesse momento, foi mostrar que a cada contexto do ensino 

superior, mediante as três dimensões (público não-estatal; público-estatal e o privado) 

interagem conjuntamente para sua expansão. Assim, essas três dimensões foram articuladas e 

formam a síntese do próprio objeto, e que no interior delas, perpassavam as discussões sobre a 

filantropização, democratização, privatização e mercantilização, como resultados das 

imbricações constituídas no contexto do ensino superior. 

Essas dimensões não podem ser consideradas separadamente, pois isso retiraria o 

caráter contraditório e conflituoso que se materializa na política do ensino superior brasileiro. 

Assim, procurou-se destruir a pseudoconcreticidade em torno da expansão do ensino superior 

como um processo de democratização no sentido do direito, mas visualizando-a como uma 

expansão mercantilizada, nesse sentido, a visão dialética, nos ajudou pois ela “[…] não nega a 

existência ou a objetividade daqueles fenômenos, mas destrói a sua pretensa independência, 

demonstrando o seu caráter mediato e apresentando, contra a sua pretensa independência, 

prova do seu caráter derivado.” (KOSIK, 2002, p.21). Justamente por esse caminho que se 

articula tais imbricações, pois elas revelam a forma intersubjetivamente que se dá as relações 

que se constituiram em torno da expansão do ensino superior. 

Um terceiro movimento constituiu-se em trazer um exemplo que incluisse todas as 

características do objeto em análise. O Programa Universidade para Todos-ProUni foi 

escolhido para ilustrar esse movimento porque contém uma síntese das imbricações entre o 

público e o privado no processo de expansão do ensino superior, e, ao mesmo tempo porque 

nele estão contidas as expressões da democratização, da mercantilização e da privatização do 

ensino superior. 
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Dessa forma, buscou-se trabalhar com as noções do geral e do particular, do conflito e 

da história, da descrição e da análise, objetivando alcançar com isso uma visão interna em 

cada texto e numa visão geral da tese. Não tratamos a expansão do ensino superior como algo 

fixo no tempo e no espaço, submetemos ao exame histórico para mostrar os fenômenos 

derivados dessa realidade, tais como a democratização, mercantilização e privatização, como 

mecanismos dessa expansão. 

No desenvolvimento do estudo destacaram-se as duas principais categorias: o público 

e o privado, presentes na discussão sobre as dimensões da democratização, da privatização e 

da mercantilização do ensino superior. Na análise são consideradas ideias sobre direito e 

acesso; bem público e serviço; expansão e massificação; ensino e educação superior.  

Neste estudo, o ‘público’ e o ‘privado’, não são considerados como palavras em si, 

mas como expressões políticas do agir humano-social. E nesse aspecto, as duas categorias 

foram consideradas a partir de em conjunto de outros significados que geralmente estão 

agregados à discussão do público e do privado. Foram utilizados termos como: setor, 

dimensão, espaço, esfera com sentidos explicativos diferentes, mas complementares quando 

se refere ao público e ao privado.  

Para isso, o termo, setor foi utilizado para designar um lócus específico de um 

organismo próprio do Estado e/ou da Sociedade Civil em que ocorre uma determinada 

ação/função. 

Já o termo dimensão, foi utilizado para indicar uma parte/unidade do todo que 

representa o público e o privado. E nesse caso, é forte a justaposição dos termos, pois existem 

conceitos diferentes para dizer o que é público e o que é privado. Na leitura usual, tem-se um 

público que é governamental, denominado “público/estatal”, existe também um “público não-

estatal”, originado do chamado, terceiro setor (BRESSER-PEREIRA, 2008). Por outro lado, 

existe também, um privado com fins lucrativos (mercado) e um privado sem fins lucrativos 

(organizações econômico-sociais e políticas), portanto, têm-se duas representações: uma 

mercantil e a outra, econômico-social. Desse modo, estabelecer precisamente o que é público 

e o que é privado é uma árdua tarefa de acordo com a complexidade atual das relações sociais, 

marcando, o então chamado terceiro setor, como afirma Bresser-Pereira (2008); e critica 

Montaño (2003)2. 

O termo espaço é geralmente confundindo com esfera, (BIDARRA, 2006). Entretanto, 

aqui, ele será utilizado e tem como significado, o lócus onde acontece às 

                                                 
2 Colocou-se esses dois autores de formação diferentes para indicar que Bresser-Pereira (2008) defende esses 
vários conceitos de público e do privado; Já o Montaño (2003), faz uma crítica bem contundente sobre as 
justaposições entre os dois conceitos e explica a natureza disto na sociedade capitalista contemporânea. 
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disputas/reivindicações políticas que dão sentido à Esfera Pública. Os espaços podem ser em 

lócus público e privado, porque podem desenvolver uma ação em prol de um bem-comum, 

destinados a todos, como a defesa dos direitos à educação, por exemplo. Mas também, 

espaços políticos de defesa de direitos privados, corporativos, como, por exemplo, sindicato 

dos professores. O espaço também é a representação política em que se dá ação política, pode 

ser no Conselho, Sindicato, Associação, Assembleia, Comunidade, etc;. E nesses espaços,    

há um conjunto de instrumentos normativos e jurídicos que consolidam como deve ser as 

ações políticas ali desenvolvidas. De forma geral, os espaços, são considerados “públicos”, 

mesmo que defendam interesses privado-corporativos, ou não, pois se formam por meio de 

agrupamentos de coletivos, mesmo que os coletivos não sejam universalizados, ou sejam, 

comuns aos interesses de todos. 

Enquanto, que a esfera pública é uma totalidade que expressa o conjunto político 

(tanto os que se dão nos espaços público e privado), pois em síntese, ela representa o próprio 

movimento de emancipação humano-político, social, econômico e cultural de uma 

determinada sociedade, tendo em a constituição organizativa enquanto sistema social. 

Desse modo, a esfera pública é a síntese formada pelos setores, dimensões e espaços 

que reunificados abstratamente esclarecem como se forma a esfera pública, pois os interesses 

são conformados em individuais e coletivos, e em ambos, estão presentes às ações do homem 

em vivência com seu mundo sociopolítico. Assim, a esfera pública é a síntese formada pelo 

“público” e “privado”.   

Foram, ainda, consideradas nesse estudo três dimensões importantes tais como:          

a) democratização do ensino superior, entendida como direito social assegurado na legislação 

educacional, mediante uma busca de efetivação prática deste direito, a partir da concepção da 

oportunidade social e jurídica de ter acesso garantido pelo Estado ao ensino superior, como 

parte integrante do sistema de educação brasileiro;  

b) a mercantilização, considerada como processo em movimento em torno da venda de 

serviços, neste caso, o “ensino superior”, seguindo os mesmos preceitos das mercadorias de 

outra natureza, apesar de que no atual contexto, as mercadorias são cada vez mais valorizadas 

pelos aspectos mais subjetivos do que objetivos em sua consumação;  

c) a privatização do ensino superior que pode se apresentar com vários enfoques, mas aqui 

considera-se como expansão quantitativa e predominante do setor privado na oferta de vagas, 

caracterizando uma “democratização” da oferta e não do direito. E se realiza pela crescente 

mercantilização como forma de operacionalizar a expansão do ensino superior. 
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No que se refere aos procedimentos técnicos, o estudo adotou como fonte de 

informação a pesquisa bibliográfica e documental, assim como, utilizou-se de dados 

secundários de fontes oficiais que permitiram descrever e analisar os elementos que 

compreendem o objeto de estudo. No que concerne ao aprofundamneto sobre a literatura do 

campo da educação superior, destaca-se os estudos desenvolvimdos na base de pesquisa 

Política e Práxis da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e os estudos realizados no intercâmbio com a Universidade 

de Coimbra em Portugal, o que enriqueceu o diálogo apresentado neste estudo por meio de 

conhecimento de outros autores que até então não estavam referenciados em nossa leitura 

inicial, bem como, pelas discussões realizadas junto aos professores.   

No que diz respeito à pesquisa documental destacou-se as principais diretrizes oficiais 

para ensino superior, principalmente a LDB n° 5.540/68; LDB nº 9.394/96; PNE (2001); PDE 

(2007); PL nº 7.200/2006; Medida Provisória 213/2004; Lei nº 11.096/2005; dentre outros 

documentos normativos.  

No concernente aos dados secundários foram trabalhados aqueles disponíveis no 

sistema de informação do ProUni (SISPROUNI); na base de dados do Ministério da 

Educação/Secretaria do Ensino Superior-SESu;  dados ensino superior brasileiro por meio do 

Instituto Nacional Anísio Teixeira-INEP; da Associação Brasileira de Mantenendoras das 

Entidades Privadas de Ensino Superior-ABMES; PNUD; Instituto Brasileiro Geografia e 

Estatística-IBGE e do Tribunal de Contas da União, dentre outros.  

 

Composição dos Capítulos  

 

A tese, além desta introdução, foi organizada em seis capítulos, sendo que cada um 

deles foi dividido em dois momentos: uma exposição inicial mais teórica, jurídico-legal, 

depois uma aproximação com a realidade com dados históricos e analíticos sobre o ensino 

superior, tendo como pressuposto de que em todos os capítulos, seria evidenciada  a relação 

entre o público e o privado no processo de expansão desse nível educacional.  

O primeiro capítulo realiza uma aproximação conceitual sobre as principais categorias 

deste estudo: público e privado, a partir de um esforço teórico sobre os elementos da cultura 

greco-romana até a Modernidade, como forma de desvelar a origem e os desdobramentos 

dessas categorias que se transformaram e repercutiram no campo das políticas públicas, em 

particular na educação, a partir dos conceitos e práticas difundidas que as delimitam.  
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Já segundo capítulo versa sobre os elementos históricos que configuram a 

possibilidade da educação como uma política de direito a partir do contexto da Modernidade, 

ao mesmo tempo em que explora a fragilidade desse direito no campo governamental. Outro 

propósito do texto é articular essa discussão em relação aos marcos regulatórios mais recentes 

da política educacional do ensino superior, tendo em vista, que esses aspectos, também, 

conformam a relação de imbricação entre o público e o privado, tomando aspectos do cenário 

internacional e brasileiro como referências para situar os contornos das tendências/cenários de 

expansão do ensino superior na atualidade, como demarcações no campo do direito e do 

acesso, como prerrogativas para a uma pretensa democratização do ensino superior.  

Quanto ao terceiro capítulo discute, inicialmente, o aspecto histórico relativo ao 

público não-estatal, representado pelo terceiro setor no âmbito do ensino superior como uma 

das expressões de imbricação entre o “público e o privado”. A partir disso, argumenta-se que 

implementação do ensino superior como fruto inicialmente desta relação com o público não-

estatal ligado diretamente à atuação de organizações educacionais forjadas na sociedade civil 

por meio da filantropia no país. Essa forma de imbricação ocorreu na emergência de 

implantação do ensino superior e também é recorrente na dinâmica da política educacional 

vigente, tendo em vista, que o Estado se utiliza também dessa forma imbricação para forjar o 

sistema de ensino por meio de parcerias com as OSCIPs. 

 Por sua vez, o quarto capítulo tem por objetivo evidenciar como o setor público estatal 

atua imbricadamente com o setor privado no processo de democratização do ensino superior 

no contexto brasileiro, considerando que ocorre uma “democratização de oferta”, 

diferentemente do direito à educação. Isso, porque ocorre uma expansão baseada em um 

espraiamento quantitativo vinculado ao acesso muito mais pela via do setor privado do que 

pelo setor público.  

 O quinto capítulo procura evidenciar como o ensino superior no cenário brasileiro se 

constituiu como um produto mercadológico e mercantilizado, originando um processo de 

privatização em torno desta modalidade educacional, mediante a expansão provocada pelo 

setor privado, fragilizando o siginficado de direito social e de política do Estado no âmbito do 

ensino superior.  

 E o sexto capítulo, analisa o Programa Universidade para Todo-ProUni, situando-o 

como uma das manifestações do projeto de expansão do ensino superior a partir do 

imbricamento entre o público e o privado no contexto brasileiro.   

 Por fim, apresentam-se as considerações finais que, em uma visão de síntese, retomam 

as principais discussões realizadas no desenvolvimento deste estudo. 
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1. APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS E HISTÓRICAS SOBRE O PÚBL ICO E O 

PRIVADO 

 

Este capítulo pretende realizar uma aproximação conceitual sobre as principais 

categorias deste estudo: público e privado. Para isso, realiza-se um esforço teórico a partir de 

elementos da cultura greco-romana até a modernidade, como forma de desvelar a origem e os 

desdobramentos dessas categorias que se transformaram e repercutem no campo das políticas 

públicas, em particular na educação, a partir dos conceitos e práticas difundidas que as 

delimitam. Inicialmente, se discute as origens conceituais dos termos, em seguida, situa-se os 

desdobramentos desses conceitos no campo histórico da modernidade para que possibilite 

uma compreensão dos demais capítulos a vir a ser discutidos neste trabalho acadêmico. 

 

1.1 O PÚBLICO E O PRIVADO: DA ANTIGUIDADE À TRANSIÇÃO PARA A 

MODERNIDADE 

 

As diferenças entre as categorias de público e privado estão situadas para além de 

simples terminologias. A marca de suas diferenças está presente no campo de seus 

significados que são determinados pela cultura e história do homem, em particular, no mundo 

ocidental. Desse modo, as diferenças entre essas categorias foram sendo demarcadas na 

medida em que novos papéis e representações foram sendo atribuídos ao “público” e ao 

“privado”, de acordo com os sentidos objetivos e subjetivos dados em sociedade. 

Para efeito de elucidação contextual, pode-se afirmar que a discussão sobre o público 

e o privado está assentada inicialmente no modelo político da vida greco-romana. 

Notadamente, quando se refere aos princípios de democracia e de participação política           

na vida pública.  

Parece claro, como nos explica Arendt (2007), que a visão sobre o público e o privado 

como unidades de contrários e ao mesmo tempo complementares foi criada na Modernidade, 

uma vez que essa visão não é fruto da experiência de vida no mundo grego-romano. Parta o 

período anterior – a Antiguidade, a autora descreve que a partir daquela cultura, o público era 

caracterizado como o espaço de exaltação da glória, mediante os grandes feitos de guerra, a 

homenagem à honra dos guerreiros e das ações políticas do cidadão. O espaço público, 

portanto, era o lugar de exposição ao coletivo, quando o indivíduo de fato encontrava-se fora 

de suas necessidades mais elementares. 
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Numa descrição mais filosófica, percebemos o público como o território do se fazer 

humano, como aspecto significativo que o separa da condição de animal. Essa recorrência na 

cultura greco-romana tinha como fundamento os conceitos de humanidade e de animalidade. 

Sendo que a humanidade se construía a partir do agir político que se realizava na vivência 

pública e animalidade, faz parte da vida comum a todos os seres, em suas necessidades mais 

elementares da condição humana. 

O público, dessa forma, é por excelência um campo para realização da condição 

humana que tem raízes: 

  
[...] permanentes num mundo de homens ou de coisas feitas pelos os 
homens. Um mundo que ele jamais abandona ou chega a transcender 
complemente. As coisas e os homens constituem o ambiente de cada uma 
das atividades humanas, que não teriam sentido sem tal localização; e, no 
entanto, este ambiente, o mundo ao qual viemos não existiria sem a 
atividade humana que o produziu, como no caso das coisas fabricadas, que 
dele cuida, como no caso das terras do cultivo; ou que o estabeleceu através 
da organização, como no caso do corpo político. (ARENDT, 2007, p. 31). 
 
 

É, portanto, a ação do homem que o qualifica a se tornar um ser humano. A autora 

concebe o conceito de vida activa, representada por três aspectos: labor, trabalho e ação para 

diferenciar o público e o privado. Sendo, o labor “a atividade que corresponde ao processo 

biológico do corpo humano, cujo crescimento espontâneo, metabolismo e eventual declínio 

tem relação com as necessidades vitais produzidas e introduzidas pelo labor no processo da 

vida. A condição humana do labor é a própria vida.” (idem, p. 15).  

Já o trabalho, Arendt (2007, p. 15) conceitua como uma: 

 
Atividade correspondente ao artificialismo da existência humana, existência 
está não necessariamente contida no eterno ciclo vital da espécie, e cuja 
mortalidade não é compensada por este último. O trabalho produz um 
mundo <<artificial>> de coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente 
natural. […] a condição humana do trabalho é a mundanidade. 

 

Entretanto, a ação é a única atividade que se exerce diretamente entre os homens sem 

a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato 

de que homens, e não o Homem vive na terra e habita o mundo. 

Essa prerrogativa da relevância da ação na vida do homem justifica-se na percepção de 

Arendt (2007, p. 15) por que: 
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Todos os aspectos da condição humana têm alguma relação com a política; 
mas esta pluralidade é especificamente a condição – não apenas a conditio 
sine qua non, mas a conditio per quam – de toda vida política. Assim, o 
idioma dos romanos – talvez o povo mais político que conhecemos – 
empregava como sinônimos as expressões <<viver>> e <<estar entre os 
homens>> (inter homines esse), ou <<morrer>> e <<deixar de estar entre 
homens>. (inter homines esse desinere).  
 
 

Um dos aspectos acentuados por Arendt (2007) que se torna relevante é o de conectar 

ao conceito de esfera pública à concepção da pluralidade da ação humana, bem como ela 

mesma diz: “a pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, 

isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido 

[…].” (p. 16).  

Porque a esfera pública, sendo, por excelência, representada pela pluralidade de 

homens abrange um sentido próprio da sua condição de ser o espaço da ação política diverso, 

pois nem todos concordam e discordam entre si. Revela desse modo, um tecido compósito, 

(SANTOS, 2002) e, ao mesmo tempo, de vários tipos de poder. 

A esfera pública, portanto, é a convergência dos espaços públicos da ação política que 

emergem por meio das necessidades do indivíduo em relação ao seu meio social. A ação 

política é a categoria central para separar o homem de sua condição animal: “Só a ação é 

prerrogativa exclusiva do homem; nem um animal nem um deus são capazes de ação, e só a 

ação, depende inteiramente da constante presença de outros.” (ARENDT, 2007, p. 31). 

Por outro lado, a vida pública, bios politikos, “não é, no entanto, restrito a um local: o 

caráter público constitui-se na conversação (lexis), que também pode assumir a forma de 

conselho e de tribunal, bem como a de práxis comunitária (práxis) seja na guerra, seja nos 

jogos guerreiros.” (HABERMAS, 2003a, p. 15). 

Desse modo, podemos entender o espaço público como parte da criação humana, 

podendo assim, falarmos da existência de uma esfera pública greco-romana, burguesa, pós-

moderna, enfim: 

Os homens constantemente criam as suas próprias condições que, a despeito 
de sua variabilidade e sua origem humana, possuem a mesma força 
condicionante das coisas naturais. O que quer que toque a vida humana ou 
entre em duradoura relação com ela, assume imediatamente o caráter de 
condição da existência humana. (ARENDT, 2007, p. 17). 
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A partir disso, é factível acreditar que a esfera pública tem uma construção marcada 

pelos condicionantes da vida humana. Portanto, ela não é algo perene e estanque em seu 

movimento, mas precisamente passa por transformações. 

A esfera pública no mundo romano dependia de homens livres do trabalho para 

participar da vida pública. A participação política dependia da autonomia econômica e 

intelectual dos indivíduos. Essa assertiva advinha do pensamento aristotélico que distinguia 

três modos de vida (bios) que os homens podiam escolher livremente para viver. Essa 

concepção de liberdade, a priori, eliminava qualquer modo de vida relacionado à 

sobrevivência do indivíduo, como aqueles que viviam pelo labor (escravos); o trabalho 

(artesões, mercadores) excluía (in)voluntariamente de forma permanente ou não, todos que 

não podiam dispor de liberdade dos seus movimentos e ações. Desse modo, restavam os três 

modos: aqueles que podiam viver para os prazeres do corpo, os que se dedicavam aos 

assuntos da polis e a vida dos filósofos, voltada para reflexão da razão mais pura e elevada, 

“nem alterada através do consumo humano.” (ARENDT, 2007, p. 21).  

Nessa concepção, a ação política está assentada em um modo de vida que 

exclusivamente se volta para os assuntos públicos, constituindo, um bios, o politikos pela 

práxis. Isso se deve ao conceito grego de vida na polis que, para eles, denotava uma forma de 

organização política muito especial e livremente escolhida, bem mais que mera forma de ação 

necessária para manter os homens unidos e ordeiros. Não que os gregos ou Aristóteles 

ignorassem o fato de que a vida humana sempre exige alguma forma de organização política, 

e que o governo dos súditos pode constituir um modo de vida à parte, mas o modo de vida do 

déspota, pelo fato de ser ‘meramente’ uma necessidade, não podia ser considerado livre e 

nada tinha a ver com o bios politiko (ARENDT, 2007). 

Assim, a esfera pública tinha como elemento principal à liberdade, os homens sem ter 

o direito à liberdade de escolha, não podia expressar um modo de vida pautado pela vida 

política. Os homens que não detinham as condições de escolher esse modo de vida não 

estavam aptos a viver no espaço público. 

Esse pensamento inaugurou a formação de uma sociedade de desiguais, politicamente, 

porque não permitia que todos fossem capazes de discutir sobre os assuntos da coletividade. 

Nesse contexto, os escravos, mulheres e os homens comuns não eram aptos para discutir os 

problemas na polis.  

Ao passo que o privado era referente ao campo da necessidade existencial, de 

manutenção física individual e familiar. E nesse aspecto, o homem aproximava-se da vida de 
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qualquer outro animal, pois “a companhia natural, meramente social, da espécie humana era 

vista como limitação imposta pelas necessidades da vida biológica, necessidades essas que 

são as mesmas para o animal humano e para outras formas de vida animal.” (ARENDT,    

2007, p. 33). 

Sendo que o pensamento grego acreditava que a capacidade humana de organização 

política não apenas difere, mas é diretamente oposta a essa associação natural cujo centro é 

constituído pela casa (oikia) e pela família. Assim sendo, a vida doméstica destinava-se a uma 

busca pela sobrevivência, então, as particularidades do lar expressavam-se por intermédio do 

trabalho e do labor que não eram requisitos para entrada dos homens na esfera pública. 

Entretanto, é importante ressaltar que Arendt (2007) não tira do labor e do trabalho, a ação 

envolvida nestas atividades: 

 
[…] a atividade do labor não requer presença de outros, mas um ser que   
<<laborasse>> em completa solidão não seria humano, e sim um animal 
laborans no sentido mais literal da expressão. Um homem que trabalhasse e 
fabricasse e construísse num mundo habitado somente por ele mesmo não 
deixaria de ser um fabricador, mas não seria um homo faber: teria perdido a 
sua qualidade especificamente humana, e seria, antes, um deus – certamente 
não o Criador, mas um demiurgo divino como Platão o descreveu em um 
dos seus mitos.(p. 31). 
 
 

Porém, é, mediante o surgimento da cidade-estado que o homem recebe uma vida, 

além da sua vida privada, o seu bios politikos, 

 
Agora cada cidadão pertence a duas ordens de existência; e há uma 
diferença em sua vida entre aquilo que lhe é próprio (idion) e o que é 
comum (koinon). Não se tratava de mera opinião ou teoria de Aristóteles, 
mas de simples fato histórico: precedera a fundação da polis a destruição de 
todas as unidades organizadas à base do parentesco, tais como a phratria e a 
pyhle. (ARENDT, 2007, p. 33). 
 

 

Entretanto, como enfatiza Arendt (2007) há um aspecto conflitivo que não ajuda muito 

a distinguir a vida pública e a vida privada a partir dos conceitos “político e social”, porque 

embora a tradição aristotélica utilize o temo politikos para descrever a vida pública, a 

ascendência do termo social passou a ser utilizado como sinônimo, principalmente a         

partir da Modernidade.  

E nesse caso, no mundo greco-romano realizar a distinção entre uma esfera e outra, 

pressupõe aceitar a dimensão da família, como representação da vida privada e a cidade-

estado como representação da vida pública, portanto, instituições diferentes e separadas.        
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A questão que se coloca é com o uso do conceito social que não teve uma origem filiada à 

vida privada e nem à vida pública, dificulta compreender a divisa entre as esferas pública e 

privada, entre a polis e a família, e principalmente, entre as atividades “pertinentes a um 

mundo comum e aquelas pertinentes à manutenção da vida, divisão esta na qual se baseava 

todo antigo pensamento político, que via como axiomática e evidente por si mesma.” 

(ARENDT, 2007, p. 37).  

Essa síntese da autora é fundamental porque mostra a dificuldade teórica e prática de 

definir o que é público e o que é privado. Porém, argumenta que para o mundo antigo essa 

diferença era mais nítida e revelava-se por si mesma, ao contrário do que vê na sociedade 

moderna, em que as categorias “público” e “privado” são de uma natureza mais complexa, e 

ainda mais, quando se tenta qualificar as atividades pertencentes a cada esfera. 

A autora assume que aplicar uma linha divisória entre as dimensões pública e privada 

é inteiramente difuso. 
 

[…] porque vemos o corpo de povos e comunidades políticas como uma 
família cujos negócios diários devem ser entendidos por uma administração 
doméstica nacional e gigantesca. O pensamento científico corresponde a essa 
nova concepção já não é a ciência política, e sim a << economia nacional>> 
ou a <<economia social>> ou, ainda a volkswirtschaft, todas as quais 
indicam uma espécie de <<administração doméstica coletiva>>; o que 
chamamos de <<sociedade>> é o conjunto de famílias economicamente 
organizadas de modo a constituírem o fac-símile de uma única família sobre-
humana, e sua forma política de organização é denominada <<nação>>. 
(ARENDT, 2007, p. 38). 
 

 

Por isso, segundo ela, é difícil compreender o pensamento antigo, pois se aplicar o 

termo economia política, originalmente, tudo que se referisse ao econômico era relacionado à 

dimensão privada. Ao contrário da modernidade, os assuntos econômicos são discutidos como 

político pela esfera pública. Por isso, evidenciamos que a existência de uma esfera pública é 

baseada na pluralidade possível de tipos de esfera, conforme, o contexto e a dinâmica de vida 

do humano-social. 

Porém, cabe ressaltar que a vida bios polítikos consistia da existência de duas 

atividades nela presentes, a ação (práxis) e o discurso (lexis): 

 

[…] o discurso e a ação eram tidos como coesos e coiguais, da mesma 
categoria e da mesma espécie; e isto originalmente significava não apenas 
que quase todas as ações políticas, na medida em que permanecem fora da 
esfera da violência, são realmente realizadas por meio de palavras, porém, 
mais fundamentalmente, que o ato de encontrar as palavras adequadas no 
momento certo, independentemente da informação ou comunicação que 
transmitem, constitui uma ação. (ARENDT, 2007, p. 35). 
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Ou seja, o ser político, realiza-se no viver numa polis, em que tudo podia ser decidido 

mediante a persuasão, e não por meio de força ou violência. E nesse aspecto, forçar alguém 

mediante violência, impor ordens ao invés de persuadir eram considerados maneiras 

apolíticas, utilizadas no lar e na vida em família. 

Por outro lado, o sentido de público somente realiza-se pela participação política, 

remete-se ao que foi exposto anteriormente, quando se afirmou que o público pertence ou 

destina-se à coletividade, mediante a opinião pública, na busca pelo bem-estar por meio de 

um movimento em público, e, portanto: 

 
Só à luz da esfera pública é que aquilo que é consegue aparecer, tudo se 
torna visível a todos. Na conversação dos cidadãos entre si é que as coisas 
se verbalizam e se configuram; conquistam a sua essência: a imortalidade 
da fama. […] a polis oferece campo livre para a distinção honorífica: ainda 
que os cidadãos transitem como iguais entre iguais (homoioi), cada um 
procura, no entanto, destacar-se (aristoiein). (HABERMAS, 2003a, p. 16). 
 
 

Em função disso, para os gregos, a vida pública dependia de exposições em público, 

ou seja, manifestava-se na presença de testemunhas, de outros pares. Cada um buscava 

diferenciar-se em suas ideias junto aos outros na plateia. Desenvolviam assim, o exercício da 

individualidade na construção de uma identidade própria frente aos seus pares. O indivíduo 

era valorizado e a sua existência enquanto cidadão dependia de como agia no meio          

social e político. 

O termo público para os greco-romanos tinha uma conotação diferente em relação ao 

contexto da Modernidade, apesar de se destinar ao coletivo, visto que era um momento em 

que cada um mostrava-se inteiramente a sua individualidade, mediante as formas de pensar e 

agir sobre uma mesma questão colocada à apreciação. Como também, o público, derivava da 

própria ação do homem em comunidade/sociedade. Essa ação verificava-se por meio da 

guerra, da conquista e da honra, atributos esses que ultrapassavam as necessidades de 

manutenção dos seus interesses meramente familiares, portanto, particulares. 

O convívio com os “outros” marca a diferenciação e legitimava o exercício de 

participação na esfera pública3. Os “outros”aos quais se referem o texto de Arendt (2007) não 

eram os familiares que estão no âmbito do lar, mas os cidadãos da Ágora que compunham a 

                                                 
3 Aqui, a esfera pública é concebida como aquilo que está fora do comum, da dimensão da vida privada. Ainda é 
uma maneira de se pensar a esfera pública, condicionada a uma visão de que as coisas do pertencimento íntimo, 
individual, familiar são irrelevantes quando se tinham questões mais gerais a serem discutidas. Diferente da 
proposta que estamos compondo de esfera pública que defendemos neste trabalho. 
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sociedade política e intelectual. Desse modo, discorrer e agir no mero espaço do cotidiano 

particular de cada um era negar o sentido político da polis.  

A cultura greco-romana, portanto, dividia o público e o privado por meio de 

concepções distintas, mas não havia dicotomias, elas não eram partes complementares uma da 

outra. Ao contrário, cada uma representava a forma como a sociedade estava organizada e 

também pela separação entre o “homem-comum e o cidadão”. Desse modo, ao homem-

comum destinava-se uma vida voltada para o privado e para o cidadão destinava-se a vida 

pública. Ressalta-se que o significado de cidadão nesse contexto tem uma representação de 

classe e de poder nitidamente acentuado. 

Nesse universo, se havia alguma dicotomia, referia-se às diferenças presentes em “ser 

homem-comum e ser cidadão”. Apesar do homem e cidadão ser um mesmo sujeito, mas a 

marca cultural da sociedade dividia o que em si, é uma unidade. Quem era homem-comum 

não podia ser considerado cidadão. A cidadania sobrepunha-se à natureza de homem. Assim, 

o homem é o genérico e o cidadão, o singular. Todos nasciam como “homens”, mas nem 

todos se tornavam “cidadãos”. 

Essa dinâmica cultural da sociedade greco-romana estabelecia-se por entender que o 

homem que dependia de sua força física para sobreviver, não era capaz de se tornar um 

cidadão, por alguns fatores. Primeiro, a sua condição de dependência ao trabalho4, pois nisso 

está explícito a ideia negativa sobre o conceito de trabalho, sendo interpretado como uma ação 

inferior que obstaculizava ao pleno exercício das faculdades intelectuais e artísticas. Apenas 

aqueles que podiam desfrutar do ócio detinham as condições de realizar as reflexões mais 

elevadas. Segundo, a condição de nacionalidade, as pessoas consideradas escravas eram 

despojos de guerra, portanto, não tinham valor político, apenas econômico. 

O cidadão, portanto, era uma figura central nessa sociedade para a constituição da 

esfera pública. Logicamente, o homem-comum podia ascender socialmente, quando podia 

comprar sua cidadania. Porém, a sociedade aceitava as diferenças de forma justificada pela 

distinção de classe e poder. 

O público e o privado, portanto, na sociedade greco-romana tinham dinâmicas 

diferentes e não estavam ligados mutuamente. Um indivíduo podia passar a sua vida inteira 

participando apenas do espaço privado de seu lar familiar e no trabalho, enquanto um homem-

comum, e outro indivíduo (cidadão) podia ser membro efetivo do espaço público, por ter 

                                                 
4 Porque, o trabalho não tinha o mesmo conceito que se tem  na Modernidade, nem  no Marxismo, por exemplo. 
Embora que nele já havia a ideia latente de divisão entre trabalho manual e intelectual, como Marx expõe para 
entender a categoria trabalho na sociedade burguesa. E nesse sentido, a burguesia absorve o conceito antigo e se 
utiliza dele para negar a exploração da mais-valia. 
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tempo e recursos disponíveis. A história mostra como esse subterfúgio legitimou o domínio 

do poder dos reinos e dos conquistadores de geração a geração.  

Diante de tal cultura, expressava-se a negação da dimensão do privado na formação 

política do indivíduo cidadão. E por isso mesmo, as transformações históricas estavam 

fadadas a serem frutos daquilo que acontecia apenas no espaço público. Esse posicionamento 

esteve presente historicamente, e ainda repercute em toda civilização ocidental, pois houve 

uma negação do “fazer político e do ser político” em relação aos micros espaços de poder. 

Servindo para justificar um processo histórico de negação em relação à condição de gênero e 

de segmentos sociais, tais como: a mulher, o escravo, o camponês, o trabalhador, o rebelde, 

etc., ao longo dos últimos 20 séculos. 

É possível dizer, que o modelo de esfera pública do mundo greco-romano chegou a ser 

referência de cultura na construção do mundo Moderno, principalmente, durante a fase do 

Renascimento em que os princípios dessa cultura foram reentronizados contra o 

obscurantismo do feudalismo.  

Mas de fato, o conceito de esfera pública do mundo greco-romano não é exatamente o 

mesmo que se configurou na moderna burguesia. Segundo, Habermas, ela pode ser 

compreendida como uma realidade concreta, e simultaneamente, normativa: 

 

A esfera pública burguesa pode ser concebida, antes de mais nada, como a 
esfera em que pessoas privadas se juntam enquanto um público; bem cedo, 
reclamavam que essa esfera pública fosse regulada como se estivesse acima 
das próprias autoridades públicas; de forma a incluí-las num debate sobre 
regras gerais que governam as relações da esfera da troca de bens e de 
trabalho social basicamente privatizada, mas publicamente relevantes, para 
concluir que <<o meio deste confronto político era peculiar e não tinha 
precedente histórico: o uso público da razão dos intervenientes (öffentliches 
Räsonnement)>>. (2003a, p. 27). 

 

Todavia, a Modernidade criou uma dicotomia entre o público e o privado que 

contribuiu para legalizar juridicamente e auferir uma justaposição entre as classes sociais no 

conjunto da sociedade, baseada no princípio de que esta é formada por indivíduos que têm 

direito à propriedade privada. Nesse contexto, a dinâmica assentou-se muito mais nos 

atributos econômicos do que políticos, quando comparados com o modelo greco-romano. Mas 

ainda assim, ela não rompe definitivamente com o modelo anterior, porque a esfera pública 

continua a ser uma construção pautada na participação de uma elite na sociedade burguesa e 

ademais, aprisionada ao Estado.   
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Por outro lado, há de se considerar que a burguesia como classe revolucionária da 

Modernidade trouxe um atributo significativo à dimensão privada, pois deixou de ser 

diretamente ligada às condições elementares da vida física, mas também de formação de uma 

base econômica presa ao âmbito do indivíduo, da família, portanto, do privado. 

Essa noção supervalorizou a vida privada em detrimento à coletiva, superando 

também, o modelo comunitário feudal. E reatualizou vários papéis e funções sociais, ao 

redefinir os significados de criança, família, homem, comunidade, cidade, trabalho, cidadão, 

Estado, mercado, religião, educação, etc., as mudanças provocadas tiveram uma interligação 

profícua com as dimensões do público e do privado, pois os papéis e as funções empregadas 

nessas instituições sociais foram separados, ora, umas mais voltadas para expressarem-se no 

espaço público, ora, no espaço privado, e ao mesmo tempo, elas são conjugadas para dar 

sentido à formação social da burguesia. Aqui mais uma vez, destaca-se a atribuição conflitiva 

entre o social e o político junto às instituições, pois elas são sociais ou políticas? Ou são a 

mesma coisa, mas com naturezas diferentes do que é ser político e do que é ser social? Essas 

questões não estavam claras no contexto de instauração da burguesia, com o delimitar de 

novas relações humanas a partir da burguesia industrial/comercial/financeira. 

Visto que essa criação de novos papéis e funções na sociedade é uma das condições 

sine qua non da Modernidade. Ela não se tornou uma classe revolucionária apenas pela 

criação do capitalismo industrial, mas pelo conjunto superestrutural que condicionou à 

formação econômica e política. 

E nesse sentido, Marx (2006) em análise a esse modelo de sociedade, consegue 

compreender e explicar a sistemática (econômico-política e social) que funda uma 

apropriação privada em detrimento de uma coletivização de bens e serviços, portanto, 

também, de direitos e deveres.  

Ou seja, a constituição de uma esfera pública na burguesia não está deslocada da 

forma como ela se conectou as estruturais sociais em torno do público e do privado. De certo 

modo, cabe indagar: existe esfera pública na burguesia? Como ela se constituiu? Ao recorrer a 

Habermas (2003a), enfatiza que antes de existir propriamente uma esfera pública burguesa, 

existiu o movimento literário que aqui entendemos como parte do movimento iluminista.  

Entretanto, Marx (2006), evidencia que sociedade burguesa negou os próprios 

fundamentos de sua constituição política, quando se refere às condições de como expropria as 

pessoas dos meios de produção, a forma como se apropria da força de trabalho alheio e como 

impede a participação política dos trabalhadores, ou nega-lhe, sua ação organizativa, como 

parte de um movimento ideológico de manutenção de poder. 
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Para esse mesmo autor, é claro que a burguesia nunca foi democrática em sua 

essência. Ela utiliza os argumentos da democracia de forma utópica para formar um simulacro 

de participação e envolvimento político junto aos indivíduos. E o Estado moderno é o agente 

deste simulacro, ou melhor, o responsável por criar uma falsa aparência de participação na 

esfera pública. Que esfera pública? O Estado é a esfera pública da burguesia e arbitra os 

espaços públicos existentes e cada vez mais a vida privada. São raros os espaços políticos na 

contemporaneidade em que não existem os efeitos normativos e de controle político, 

principalmente no campo das políticas sociais.  

Quando na verdade, em uma democracia, o Estado deveria ser o agente da escuta 

sobre o que acontece nos espaços públicos e definir a partir do bom senso político que 

medidas são de fato relevantes para ser empregadas para coletividade, defendendo os 

interesses de uma maioria, sem negar-lhes o exercício da participação e da escolha.  

É justamente o contrário que acontece na sociedade, o Estado juntamente com os 

grandes empresários definem o que é melhor para todos. E este “melhor” é aplicado em todos 

os campos, econômicos, sociais, políticos que são dirigidos para a manutenção do status quo 

da burguesia. Até mesmo a área cultural que conta com certa autonomia está cada vez mais 

mercantilizada a ficar a mercê do Estado. 

Considerando que a dimensão pública na Modernidade justificou-se a partir da criação 

do Estado, com uma organização diferente da Ágora, pois não são os cidadãos que podem em 

público desenvolver sua atividade política. Essa atividade política, portanto, que seria 

específica do homem público, utilizando uma linguagem de Sennett (1998), passa a ser 

realizada pelos representantes dos cidadãos, ou seja, é uma democracia indireta e 

desqualificada nos processos decisórios, pois o discurso e a ação dos representantes em geral 

estão filiados a determinados interesses político-econômicos que não são propriamente os 

interesses daqueles que os elegeram.  

Desse modo, os espaços políticos da burguesia, diferentemente de como expressa 

Habermas (2003a), não foram pautados na construção de uma esfera pública baseada na livre 

e espontânea vontade de participação política, ao contrário, os mecanismos e os espaços 

públicos que se originam na burguesia seguem por dois caminhos: tutelado ao Estado e outro 

à revelia, pela perseguição de movimentos sociais e populares, e/ou quando são cooptados 

pelas instituições de controle do Estado. Porém, o meio mais utilizado é o uso da violência 

para acabar ou fragilizar os espaços públicos e ação política.  

Assim, o poder de persuasão deixa de existir como meio a ser utilizado pelas 

instituições do Estado para se dirimir em coação direta e/ou indireta pelo poder simbólico, 
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“que é um poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não 

querem saber que lhes estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 2005, p. 8). 

Cabe ressaltar, que a dimensão privada não está livre de jurisdição aplicada pelo setor 

público, pois o Estado5 tem a incumbência de legislar e administrar, e arbitrar sobre os 

interesses do coletivo/público e particulares6. A forma de arbitrar pode ser pelo conjunto de 

leis que regula a vida (os direitos civis, políticos e sociais), bem como, mediante a dominação 

política, pela difusão da ideologia realizada pelos aparelhos do Estado. Conforme a tradição 

marxista, as ideologias cumprem um papel central na esfera pública, pois elas: 

 

[…] as ideologias, por oposição ao mito, produto coletivo e coletivamente 
apropriado, servem de interesses particulares que tendem a apresentar como 
interesses universais, comuns ao conjunto do grupo. A cultura dominante 
contribui para a integração real da classe dominante (assegurando uma 
comunicação imediata entre todos os seus membros e distinguindo-os das 
outras classes); para integração fictícia da sociedade no seu conjunto, 
portanto, à desmobilização (falsa consciência) das classes dominantes; para 
legitimação da ordem estabelecida por meio do estabelecimento das 
distinções (hierarquias) e para a legitimação dessas distinções. 
(BOURDIEU, 2005, p. 10). 

 

 

 Produz, assim, um efeito ideológico a cultura dominante, dissimulando a função de 

divisão na função da comunicação. Ou seja, “a cultura que une (intermediário de 

comunicação) é também a cultura que separa (instrumento de distinção) e que legitima as 

                                                 
5 Há uma definição importante para se fazer no âmbito do Estado entre o que é a sua administração, como se 
organiza em si e como se fundam as formas de governo. E como essas duas formas invadem a mais íntima vida 
do indivíduo.  
6 Essa criação subjetiva e objetiva da existência de um ente que está em toda parte defendendo os interesses do 
coletivo veio colaborar para disseminar a prática persuasiva de que existe “alguém” superior ao indivíduo na 
resolução dos problemas de todos, o Estado. Aqui, a burguesia capitalista acaba com os princípios liberais de 
liberdade, porque elimina o ser da liberdade (indivíduo) do movimento de participação. Por ser antagônica 
consigo própria, a burguesia vai liberar o discurso da liberdade do indivíduo no aspecto de sua maior 
contradição, a de que o indivíduo tem uma liberdade no mercado de trabalho e de produção, aqui, ela mata os 
princípios do liberalismo no que confere à igualdade. E ao condicionar o homem, a uma luta permanente para se 
manter enquanto um “falso indivíduo” de direito, ela acaba com a fraternidade do liberalismo. Que era e ainda é 
a principal filosofia que sustentou o projeto da modernidade, que caiu por terra. Assim, o capitalismo assolapou 
todos os princípios filosóficos e jurídicos que sustentavam politicamente tal sociedade. Por ele se definir como 
um “bicho” que come a si próprio, e por não atender aos seus princípios, a sua face real aparece, e para não 
mostrar a sua deformidade, falseia os seus princípios (fundadores) em permanente processo de alienação e 
fetiche destes mesmos princípios para dá ao indivíduo, e cada vez mais a ele se dirige com o discurso de 
liberdade, para que este não perceba, que é justamente o objeto de negação em que o capitalismo trabalha, opera 
contra, cada vez mais contra a liberdade de pensamento e de ação dos indivíduos. Por isso, a sociologia marxiana 
é uma aberração para o capitalismo, pois expõe de forma mais clara os princípios de sua quimera e mentira, e 
revoga uma ontologia do ser. Pois, antes de se falar em sociedade comunista, o marxismo de Marx, fala do 
indivíduo, e que este só tem liberdade, se as condições subjetivas e objetivas permitirem desvelar a sua condição 
existencial de vida no mundo.  
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distinções compelindo todas as culturas (designadas como subculturas) a definirem-se pela 

sua distância em relação à cultura dominante.” (BOURDIEU, 2005, p. 11). 

 Há que se considerar, a relevância dos elementos ideológicos na esfera pública que se 

originam na luta política das classes. Desse modo, recuperar Bourdieu (2005) é pertinente 

porque sua teoria nos ajuda a explicar o que Marx (2006) descreve sobre a sociedade 

burguesa, e como esta cria um simulacro de democracia por meio dos mecanismos 

ideológicos, que são perpassados pelo poder simbólico aplicado junto às instituições sociais.  

E nesse sentido, esses mecanismos invadem as dimensões da vida pública e da vida 

privada pelos condicionamentos ideológicos e práticos (ARENDT, 2007) e fazem parte da 

condição humana, e no recorte histórico da Modernidade, esses condicionamentos assumem 

características peculiares na constituição da esfera pública, diferentemente daquela pensada e 

vivida pelos greco-romanos. 

A reflexão desenvolvida sobre a experiência greco-romana neste item do trabalho 

justifica-se porque nela se fundaram os termos: “público e privado”. E pela importância desta 

na herança cultural7 revigorada na Modernidade a partir do Renascimento8, o qual se define 

como um período de recuperação das principais ideias e práticas desta cultura, ainda que 

ultrapassada e sendo uma contraposição ao período Medieval e a sua forma de        

organização social. 

Para os grego-romanos, o público e o privado não são unidades contrárias, nem 

tampouco complementares, mas distintas em si mesmas. Isso se dava pela natureza 

aristocrática da sociedade. A dimensão pública para eles, segundo Arendt (2007) equivalia ao 

espaço de participação, discussão e decisão política sobre a coisa “pública” da cidade. A coisa 

pública aqui não se remete apenas ao Estado romano, mas a Res pública, a vida pública ou 

esfera pública.  

                                                 
7 Os elementos da herança greco-romana que conformam um legado para a sociedade moderna por meio dos 
pressupostos filosóficos, científicos, legais, artísticos, etc. que se expressaram como uma virada na organização 
social e cultural da Europa com o movimento do Renascimento e das Luzes, frutos do revigoramento da razão 
como princípio e meio essencial na condição da vida humana. 
8 O Renascimento do século XV/XVI é uma marca de transição, entre o declínio de uma formação social e a 
instauração processual de um novo mundo que estava a emergir, a Modernidade. E nessa instauração de uma 
nova formação que se aflorava, segue a emergência de um novo grupo social e econômico que domina 
paulatinamente as forças produtivas, a burguesia. Conduzindo assim, um novo conjunto de relações sociais, 
dentre as quais, a organização mercantil e industrial que neste contexto ascendiam, só mais tarde, no século 
XVIII estava plenamente configurada a sua forma organizativa do capitalismo moderno. Esse sistema econômico 
emerge aliado ao padrão cultural racionalizado, traduzindo-se como um fenômeno de fé incondicional à razão 
lógica, como elemento fundante nas relações sociais e humanas em pleno processo de crescimento material.      
A partir dessa configuração, a distinção entre o público e o privado que era aludida advir do legado político-
jurídico de origem greco-romana será definida com novos significados e objetivos para a sociedade mercantil-
industrial formada por classes sociais antagônicas. 
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Têm-se nesse campo três aspectos fundamentais: discussão, política e poder sobre a 

cidade, muito embora, essa participação política era restringida pela divisão entre cidadãos e 

não-cidadãos. O ideal de democracia participativa, nesse contexto, era reduzido em relação ao 

quantitativo de pessoas que compunha a esfera pública, mas permitia que os indivíduos 

discutissem e argumentassem de acordo com o seu poder de retórica sobre os temas trazidos à 

praça (ARENDT, 2007). 

Parte desses aspectos, a Modernidade vai tomar para si, como elementos possíveis na 

construção de uma nova formação social, porém, a muito custo. A ideia de democracia, por 

exemplo, foi se constituindo acoplada a uma participação controlada por aqueles que 

detinham as condições sociais, intelectuais e econômicas. Só por volta, do século XIX, é que 

ocorre uma inversão de aparente expansão de democracia, com o direito ao voto, sendo uma 

forma do Estado simular mais um mecanismo de participação, pois os “cidadãos” burgueses 

passam a ter o direito de escolher os sujeitos que vão representá-los, nisso legitimam a sua 

própria negação política, ao colocar representantes em seu lugar nos espaços públicos, sendo 

o espaço público condicionado por um equivalente, o do estatal. 

Então, o indivíduo-cidadão perdeu um espaço de discussão e de participação para 

depositar no Estado, o seu sucesso ou insucesso na vida social coletiva, considerando que a 

participação do indivíduo na coisa pública é transferida para outrem.  

Esse outrem tem que dar conta de vários interesses, e lógico vai defender os interesses 

daqueles que vão ao encontro dos seus próprios interesses político-partidários e particulares. 

O direito ao voto é um mecanismo de participação na esfera pública que se constituiu 

como um direito político do indivíduo, muito embora, que este direito não dá a condição de 

poder participar efetivamente, discutir, reclamar, agir, etc., a ação do voto é transferida para 

ação dos representantes nos âmbitos dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Pouco 

resta ao homem, pois sua ação é dirigida pelo Estado. 

Restringe-se, assim, a participação na esfera pública pelo superdimensionamento do 

Estado. Então, a democracia proposta pela Modernidade (era e ainda é) muito mais reduzida 

do ponto vista da qualidade do que em relação à greco-romana. E na prática, inverte-se pela 

lógica quantitativa em promover vários espaços públicos controlados pelo Estado.  

Esse processo de inversão para uma maior quantidade de espaços públicos foi se 

constituindo aos poucos, pois, a liberdade é uma quimera em todos os pilares da liberal-

burguesia. Assim, legitimou-se uma dicotomia entre o público e o privado de forma subjetiva 

a partir do aparato do direito e das normatizações do Estado no projeto da Modernidade. 
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1.2 PÚBLICO E PRIVADO NO PROJETO DA MODERNIDADE: EMERGÊNCIA DE 

UMA ESFERA PÚBLICA BURGUESA 

 

Para compreender a relação entre o público e o privado no projeto da Modernidade é 

oportuno antes tecer algumas considerações sobre o período Medieval, pois conforme 

Habermas (2003a) não houve nesse contexto uma esfera pública. Temos duas alternativas 

para essa afirmação: a primeira é aceitar a perspectiva do autor. A segunda consiste em tratar 

a construção da esfera pública na medida em que se qualifica a existência também do 

“social”, desse modo, utilizando-se do que Arendt (2007) diz ser um problema, o de 

compreender a utilização do social e do político como sinônimos para entender a criação da 

esfera pública.  

A visão de social modifica-se na sociedade, no mundo antigo, Aristóteles definia o 

social, como uma associação natural pela própria natureza do animal humano, assim, como os 

demais precisam estar em coletivo. Entretanto “a capacidade humana de organização política 

não apenas difere, mas é diretamente oposta a essa associação natural cujo centro é 

constituído pela (oikia) e a família.” (idem, p. 33).  

Arendt (2007) recorre ao conceito antigo, e diz ser um profundo: 

 
[…] erro de interpretação contido na tradução latina de <<político>> como 
social talvez não seja tão claro quanto numa discussão em que Tomás de 
Aquino compara a natureza da lei doméstica com a lei política: o chefe da 
família, diz ele, tem certa semelhança com o chefe do reino; mas acrescenta 
o seu poder não é tão <<perfeito>> quanto o do rei […].(p. 36). 
 

Vale ressaltar, que a autora fica presa a uma definição de que os termos são utilizados 

como sinônimos no Medievo por um erro de tradução. Compreende-se que isso é até possível. 

Mas o que vale para uma sociedade não é inteiramente absorvido da mesma forma por outra. 

Quando Tomás de Aquino escreve desse modo, ele se refere à sociedade de sua época e 

compara o poder político de um reinado a de uma família, devido à extensão que o âmbito 

privado tem para este sistema. Porque se fosse apenas um erro de tradução, outros autores 

teriam resolvido este problema. Embora isso criasse outro problema, o de cristalizar no tempo 

o modelo político clássico. Parece-nos que tanto Arendt (2007) quanto Habermas (2003a) 

entram nesse labirinto conceitual, de eternalizar o modelo clássico como o guia perfeito para 

afirmar ou negar o modelo de esfera pública. Porém, isso tem problemas em relação aos 

aspectos social e político na modernidade.  
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Todavia, os aspectos social e político que constituem a esfera pública historicamente 

são vistos de forma diferentes. Na antiguidade, segundo Arendt (2007), o social é distinto do 

político. Já no período medieval, Castel (2001) considera que a diferença entre os termos se 

dilui, podem ser vistos como sinônimos; já na modernidade se confundem, acoplam-se muito 

mais o social e o político na esfera pública.   

Entretanto, Castel (2001) nos ajuda a fazer este trânsito de separação entre o social e o 

político, quando confirma que nem todas as sociedades têm o social. Nesse caso, o social 

pode ter duas concepções: uma natural (como na visão antiga) e outra, institucional (como na 

modernidade), portanto, política. 

 
O social-assistencial pode ser formalmente caracterizado por oposição aos 
modos de organização coletiva que fazem economia desse tipo de recurso. 
Porque existem sociedades sem social. Com efeito, o social não deve ser 
entendido aqui como conjunto de relações que caracterizam a humanidade 
enquanto espécie que se define por viver em sociedade. Realmente ‘o 
homem é um animal social’, e a abelha também. Mas para evitar o 
embaraço de uma mera questão de vocabulário, estabelecer-se-á chamar de 
‘societal’ a qualificação geral das relações humanas enquanto se refere a 
todas as formas de existência coletiva. O ‘social’, ao contrário, é uma 
configuração específica de práticas que não se encontram em todas as 
coletividades humanas. (p. 48). 
 
 

Esse autor acrescenta que uma sociedade sem o social é regida inteiramente pelas 

relações de sociabilidade primária: 

 
Entendo por isso os sistemas de regras que ligam diretamente os membros 
de um grupo a partir de seu pertencimento familiar, da vizinhança, do 
trabalho e que tecem redes de interdependência sem a mediação de 
instituições específicas. Trata-se, em primeiro lugar das sociedades de 
permanência em cujo seio o indivíduo, encaixado desde seu nascimento 
numa rede de obrigações, reproduz, quanto ao essencial, às injunções da 
tradição e do costume. (CASTEL, 2001, p. 49). 

 

Ele ainda esclarece que esse modelo fechado foi dominante na organização social do 

feudalismo, marcada pela: 

 

[…] sacralização do passado, pela preponderância da linhagem e dos laços 
de sangue, pelo apego a relações permanentes de dependência e de 
interdependência enraizadas em comunidades territoriais restritas. Pelo 
modo de sociabilidade que orquestra, a sociedade feudal conjuga dois 
vetores principais de interdependência que concorrem para sua estabilidade: 
relações horizontais no seio da comunidade rural e relações verticais da 
sujeição senhorial. Sua unidade de base é, de fato, a comunidade de 
habitantes ancestralmente composta por famílias da mesma linhagem, 
unidas diante das exigências militares e econômicas do poder senhorial que 
a domina. (CASTEL, 2001, p. 50). 
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Desse modo, na sociedade feudal até por volta do século XI não existia a noção de 

social (institucional) como afirma Castel (2001). Mas à medida que a sociedade absorve uma 

inflexão em detrimento do alargamento da questão da pobreza, devido às mudanças que estão 

se processando no interior da sociedade, a pobreza deixa de ser vista como um processo 

natural em torno da vida de vagabundos, andarilhos e estrangeiro. Pois, os camponeses 

também passam a conviver com este fenômeno cada vez mais e a partir do século XIV/XV, 

provocando na sociedade uma necessidade de uma resposta especializada, porém as formas de 

sociabilidade primária não dão mais conta de atender aos supranumerários e aos desfiliados. 

Entende-se que é a partir desse problema societal que se quebra a sociabilidade 

primária que tinha raízes na dimensão privada na vida das pessoas, do social natural e se 

constitui em uma questão pública. Quando se torna uma questão pública também é política, 

porque as instituições de governo tendem a ser questionadas pelas respostas                      

dadas ao problema.  

É justamente nesse aspecto, que utilizaremos a noção de “social” (especializado) de 

Castel (2001) para identificar que no feudalismo, diferentemente da versão habermesiana, vai 

se constituir a emergência de uma esfera pública pelas “ações” provocadas pelas mudanças 

em curso que vão se estendendo dentro do próprio regime feudal. Entende-se que qualquer 

sistema vai se modificando internamente coagido pelas transformações que se dão até chegar 

a formar uma nova síntese, que nesse caso, a ascensão da Modernidade, que foi germinada 

dentro do próprio feudalismo. 

Esse período é denominado por Marx (2006) é o que ele vai denominar de acumulação 

primitiva do capital que começa com a desterritorialização dos camponeses e estende-se até a 

constituição da sociedade salarial, já nos termos de Castel (2001), quando está plenamente 

configurada a questão social moderna. 

Compreende-se, então, que o que Habermas (2003a) pretende afirmar sobre a não 

existência de uma esfera pública no período medieval, está relacionado ao fato de que não 

havia uma separação nítida entre as dimensões pública e privada, e que por causa disso, ele 

diz ser sociologicamente difícil provar a existência de uma esfera pública do Medievo, como 

ele mesmo descreve: 

 

Na sociedade feudal da alta idade Média, a esfera pública como um setor 
próprio, separada de uma esfera privada não pode ser comprovada 
sociologicamente, ou seja, usando critérios institucionais. Não obstante, os 
atributos da soberania, como o selo do príncipe, não por acaso são 
chamados de “públicos”; não por acaso o rei inglês goza de “publicness” – 
ou seja, aí existe uma representação pública de soberania.Esta 
representatividade pública não se constitui num setor social, (grifo nosso) 
numa esfera daquilo que é público […]. (p. 19). 
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Quando grifamos o “setor social” da citação de Habermas é para indicar que ele 

mesmo considera o público como uma dimensão social presa ao atributo político, pois ao 

enfatizar que os atributos de soberania dos reis não consolidavam um espaço público, mas 

apenas simbólico do poder do soberano, uma marca de status, e de personalismo. E, por isso, 

não se constituía uma esfera pública. Todavia havia uma espécie de separação entre as duas 

dimensões de público e privado, quando: 

 

Existia, no entanto, em ‘gemeinlich e sunderlich’, commom e particular 
certa correspondência em relação aos clássicos ‘publicus’ e ‘privatus’ e que 
se origina da antiga tradição jurídica germânica. Refere-se aos elementos 
comunitários à medida que eles se afirmaram nas relações feudais de 
produção. O domínio comunal é coisa pública, publica; o poço, a praça do 
mercado, são para o uso comum, loci communes, loci publici. […] existe a 
‘esfera do particular’ (das besondere). Ela é o particularizado, o separado, 
no sentido do privativo, que ainda hoje mantemos na equivalência entre 
interesses particulares e interesses privados. (HABERMAS, 2003a,            
p. 18-19). 

 
 

Habermas (2003a) enfatiza que a ideia de uma esfera pública de atuação política como 

se via na Antiguidade na República greco-romana não acontecia na Idade Média alta, pois a 

figura do rei incorporava para si, o poder divino de Deus, e isso era demonstrado nos 

momentos de exposição durante os festejos abertos ao público e no interior da corte, 

publicizava-se, assim, o status de um poder superior, transcendental dos reis, “eles 

representavam a sua dominação, ao invés de fazê-lo pelo povo, fazem-no perante o povo.” 

(idem, p. 20), dessa forma, a exposição ao povo era apenas para apresentar o poder 

personificado e territorializado. 

E uma das formas de dá sentido, valor aos elementos de vida pública era por meio da 

dotação de títulos entre os indivíduos que representasse os níveis da nobreza. Nesse contexto, 

as insígnias da nobreza, seus hábitos, gestos e a retórica formavam um rígido código de 

comportamento “nobre”. Apenas no setor religioso existia um espaço próprio de esfera 

pública, a Igreja. Devido a isso, a influência da Igreja Católica foi marcante na sociabilidade 

medieval e perdura até os tempos atuais parte desse poder, mesmo que com significativas 

alterações junto à sociedade burguesa. 

Considera-se ainda que nesse contexto de homogeneização entre o público e o privado 

se organizava a vida prática do feudalismo, e que por isso, não existia a necessidade de 

demarcar a distinção de cada espaço social. Até mesmo a vida familiar era organizada pela 

comunidade, não existiam diferenças marcantes entre o homem e a criança, depois da fase 
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inicial de crescimento. Da mesma forma que o trabalho e o labor continuavam a existir de 

forma separada da vida política. Entretanto, o trabalho era de ordem coletiva, os resultados 

dividiam-se entre a comunidade e suas famílias e o reino. Apesar de não existirem dados 

relevantes para definir uma esfera pública neste período, mas a organização da vida dos reinos 

e da vida eclesiástica eram as duas formas possíveis de atuação. 

 

Durante a Idade Média europeia, a contraposição entre publicus e privatus, 
embora corrente, não tinham vínculo de obrigatoriedade. Exatamente a 
precária tentativa de uma aplicação nas relações jurídicas da dominação 
feudal fundiária e de vassalagem fornece, sem querer, indícios de que não 
existiu uma antítese entre esfera pública e esfera privada segundo o modelo 
clássico antigo (ou moderno). (HABERMAS, 2003a, p. 17). 

 
 

Muito embora a partir das formulações de Castel (2001) fique mais clara essa não 

existência de uma esfera pública, decorrente do modo de vida desse sistema, que se baseava 

em um (bios) integrado aos mecanismos de dependência e interdependência mútua entre o 

vassalo e o Senhor Feudal. Essa integração oportunizava um sistema fechado e coeso em si 

mesmo, porque “cada indivíduo encontra-se, assim, no interior de uma rede complexa de 

trocas em função deste organograma de dupla entrada: a dependência em relação ao senhor 

eclesiástico ou laico, a inscrição no sistema de solidariedades e das coerções da linhagem e da 

vizinhança.” (p. 50). 

Nessa perspectiva, a vida política era restringida pela vida privada, ao mesmo tempo, 

que também permitia uma sociabilidade comum, totalmente diferente do que era a sociedade 

dos greco-romanos, em que a individualidade se formava a partir da vivência no coletivo 

político, fora de casa.  

A marca da individualidade no período medieval consistia num conceito de público 

reduzido ou mesmo, denominado ainda, de privado, pois as relações de parentesco e território 

eram a principais marcas desta sociedade, mesmo sem a demarcação da propriedade privada 

pertencente individualmente. Os territórios feudais detinham grandes extensões de terras, 

muito embora, essa demarcação fosse provisória, pois as lutas dos clãs entre si estabeleciam 

uma fragilidade na manutenção do cercamento de terras. A cada nova luta, o tamanho de um 

feudo podia aumentar ou reduzir-se. Isso é uma consequência histórica de manutenção do 

homem, sendo que a terra consistia no principal bem, mas ainda assim, o uso era coletivo nas 

terras, e qualquer um podia ter acesso às terras devolutas que não pertenciam em si a 

ninguém. Portanto, as condições mínimas para sobrevivência eram garantidas, bem diferente 
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do sistema capitalista, que a venda da força de trabalho passa a ser determinante para regular a 

vida social (CASTEL, 2001). 

Para manutenção do poder, os reis e seus clãs realizavam sanguinolentas batalhas para 

acúmulo de terras, e por este tipo de adversidade, a vassalagem é o meio de proteção e 

segurança para os camponeses, disso originava-se uma vida calcada no labor e no trabalho 

comunitário e servil. A ação política se destinava aos estames superiores, embora que o 

domínio religioso fosse um atributo do feudalismo e ao mesmo tempo, era um empecilho para 

ascendência da burguesia em sua emergência. 

Diante do exposto, levantam-se duas alternativas. A primeira, compreender que o 

público e o privado, bem como a esfera pública são construções históricas e os motivos que 

proporcionaram a construção destas categorias e os seus significados não são os mesmos para 

todas as sociedades. Segunda, cabe situar a construção delas a partir de um referencial 

histórico específico, como fez Habermas (2003a), que delimitou a esfera pública na  

sociedade burguesa.  

Entretanto, percebe-se que a visão de Habermas (2003a) ficou retida num modelo 

acabado que deveria servir para explicar qualquer outra forma de público e privado, e de 

esfera pública, o modelo greco-romano. Ele mesmo afirma isso quando assume: 

 

Esse modelo da esfera pública helênica, tal como nos foi estilizadamente 
transmitido pela interpretação que os gregos deram de si mesmos, partilha, 
desde a Renascença, com todo assim chamado “clássico”, de autêntica força 
normativa – até os nossos dias. Não é a formação social que lhe é 
subjacente, mas o próprio modelo ideológico é que se manteve ao longo dos 
séculos a sua continuidade, uma continuidade exatamente nos termos da 
história das ideias. Inicialmente, ao longo de toda Idade Média, foram 
transmitidas as categorias de público e de privado nas definições do Direito 
Romano: a esfera pública como res pública. É verdade que elas só passam a 
ter novamente uma efetiva aplicação processual jurídica com o surgimento 
do Estado moderno e com aquela esfera de sociedade civil separada dele: 
servem para a evidência política, bem como, para a institucionalização 
jurídica, em sentido específico, de uma esfera pública burguesa. (p. 17). 

 

O autor vai ainda mais longe, quando afirma que é esse mesmo modelo de esfera 

pública está se diluindo, mesmo quanto mais se amplia, contraditoriamente, sua função, perde 

força. Ainda assim, considera uma categoria organizacional do ordenamento político. Em sua 

visão, ela é mais um fragmento em que as ideologias liberal e a social-democracia podiam se 

desfazer sem prejuízos. Porém, merece ser investigada, porque entender a sua estrutura 

complexa de hoje é importante para ter uma explicação além da sociologia, mas para entender 
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a própria sociedade a partir de suas categorias centrais. Esse é o objetivo do autor quando 

escreveu: “A mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da 

sociedade burguesa”, em 1962. 

Desse modo, ficou-se com a defesa de que para entender as categorias de público e de 

privado, bem como, de esfera pública, tê-se que romper com a herança greco-romana ou 

deixá-la em suspensão, para poder visualizar o que de concreto é público e privado no atual 

contexto. E nesse sentido, a alternativa a ser seguida é a primeira de entendê-las (categorias) 

como construções históricas e que os seus motivos e significados não são os mesmos para 

todas as sociedades, mas elas existem como condição humana, porque exprimem “ações” de 

acordo com o conceito de Arendt (2007), pois a “ação é a única que não pode sequer ser 

imaginada fora da sociedade dos homens.” (p. 31). Conforme se pôde constatar, o público, o 

privado e a esfera pública são ações humano-sociais e políticas construídas pelo homem em 

sociedade, portanto, representa a variabilidade (objetiva e subjetiva) da ação humana. 

E por outro lado, o conceito de dialético-materialista, nos fornece o argumento de que 

o público, o privado e a esfera pública são partes do movimento contínuo e contraditório, e de 

negações constantes existentes na sociedade. Portanto, não são categorias imutáveis para que 

se fique preso ao modelo helênico ou como este foi sistematizado na burguesia, e a partir 

deste novo contexto, ele se diluiu, como expõe Habermas (2003a). 

Ao contrário, o público e o privado na sociedade burguesa têm significados calcados 

na forma como a sociedade está assentada. Mesmo que os aportes teóricos e filosóficos sejam 

relevantes, eles se mostram frágeis diante do concreto pensado, pois a natureza da práxis entre 

os homens determina inevitavelmente as transformações. Por isso que discordamos do ponto 

de partida de Habermas (2003a), pois ele partiu de um tipo ideal para explicar como a 

burguesia se aproximava ou se afastava deste no concreto. 

Parece claro, então, que a partir da explicação de Castel (2001) sobre o “social” fica 

mais compreensível pensar que as dimensões pública e privada no feudalismo geravam uma 

espécie de simbiose nas relações sociais em geral, e isso, não anulava a existência de uma 

esfera pública à moda feudal. Pode-se recorrer a alguns elementos da história como exemplos 

de aproximações para identificar essa afirmação. No feudalismo, a vida pública era 

representada por algumas figuras centrais: reis, cavalheiros e, principalmente, os eclesiásticos, 

estes definem melhor que tipo de cidadão legitimava tal espaço público. São estes homens que 

estão pensando e dirigindo o destino da cidade-feudo.  

O territorial de um feudo podia ser grande, mas em sua organização política 

descentralizada, detinha em seu interior o espaço público, tais como: as praças, as feiras, as 
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cavalarias, o pátio dos castelos eram uma representação de espaços públicos, ressalta-se 

inclusive que na praça central das cidades aconteciam as exposições de morte e de vida, 

como, por exemplo, as condenações públicas e as coroações. Nesse sentido, não podemos 

negar que a ação de queima as bruxas, dos hereges, traidores políticos não eram atos políticos. 

Todos aconteciam em público e o público opinava de acordo com o evento. Alguns 

concordavam ou outros pediam misericórdia. 

 As cruzadas são exemplos de ato político dado em público. Os motivos e os 

significados do público e do privado eram diferentes do modelo helênico, todavia, não 

deixava de existir ao modo feudal. Se a extensão e o distanciamento entre a vida íntima e a 

coletiva eram tênues, mas não significava que as barreiras simbólicas não existissem para 

identificar aquilo que pertence ao indivíduo daquilo que era do coletivo, pois nesse modelo de 

sociedade não havia uma separação rígida da posse, embora todos tivessem que colaborar 

para manutenção da coletividade. Ao analisar sobre esse prisma, a sociabilidade comunitária 

do feudalismo imprimia um modo de vida pública, sem que os interesses privados fossem 

mais importantes do que os do indivíduo. 

Embora esse espaço não tivesse o sentido da bios politikos dos gregos, era um modo 

de vida que em geral não fazia com que o homem ficasse preso ao trabalho para sua 

sustentação física individual, porque isso, também, dependia de outros, o conceito de trabalho 

já está modificado em relação ao antigo. Não é uma aberração o trabalho, mas é uma espécie 

de solidariedade. E isso é uma “ação”9, o trabalho coletivizado, pois ele acontece na presença 

de outros, portanto, uma práxis da condição humana de vida do feudalismo. E a partir disso, é 

possível pensar que essa forma de vida representava uma escolha política e social. 

E ainda referenciando as ideias de Castel (2001), pode-se afirmar que mesmo na 

sociabilidade primária do feudalismo, já havia uma instituição social: 

 

Desse modo, foi possível falar, metaforicamente pelo menos, de “família-
providência”. Além da família, a comunidade territorial pode, mesmo na 
ausência de instituições especializadas, assegurar algumas regulações 
coletivas, como se deu na Idade Média quanto à utilização das terras 
comunais, à divisão da corvéia e de certas sujeições feudais. Também 
podem cuidar para que os membros mais carentes da comunidade se 
beneficiem de uma assistência mínima, na medida em que seu abandono 
total abalaria a coesão do grupo. ( p. 51). 
 
 

                                                 
9 Utilizando aqui o referencial arendtiano, quando ela define o que é ação, mesmo que trabalho para ela não seja 
uma ação. No entanto, neste aspecto, entendemos trabalho numa perspectiva materialista, em que o conceito é 
mais do que acontece no medievo e na perspectiva da autora. Porém, nos serve a perspectiva dela de ação, que 
acontece na presença de outros. E neste caso, o trabalho no medievo é feito essencialmente na presença de outros 
e tem por finalidade produzir o bem comum, portanto, o consideramos uma ação política quando ele se      
propõe a isso. 
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Esse contexto não parece ser de uma família como pensada na burguesia, por exemplo, 

fechada na figura de união entre pai, mãe e filhos. Ao contrário, a família no feudalismo está 

assentada por uma organização comunitária, portanto, a sua função é mais ampla. Entende-se 

que esse tipo de organização é parte do fazer político, principalmente pela forma como se 

dava seu papel, e ao mesmo tempo, representa também uma organização social, mediante, a 

resposta de ajuda que concedia aos desvalidos da comunidade. Isso se expressava como um 

atendimento ‘público’, pois este tipo de ação versava sobre as necessidades de parte dos 

problemas do coletivo. Nesse sentido, a figura do estado intervencionista não existia, mas 

existia um elo comunitário que absorvia parte das demandas sociais (CASTEL, 2001). 

Muito embora, o público, nesse contexto, enquanto espaço de participação, de 

efetivação de uma individualidade, não era valorizada, pois o homem concebia 

ideologicamente como centro do mundo, um ser divino, Deus. Portanto, sendo um ser 

superior em relação à razão e ao conhecimento humano. E quem representava esse poder em 

terra, era o clero e os nobres, distantes dos homens simples. Essa relação vertical de separação 

entre o poder político, mediado pelo poder sobrenatural tinha em si uma representatividade 

em relação aos homens comuns. 

Percebe que aqui, o sentido político também é o de representatividade de outorgar a 

outrem a decisão pelo o coletivo. A diferença é que o senhor detentor de todo poder é um ser 

metafísico, portanto, inquestionável, as suas orientações.  

Lógico que esse tipo de representanção de poder é mais um simulacro produzido pela 

invenção (ação) humana para controlar a participação da população em geral e cooptar para si, 

aos interessados (a Igreja) uma forma de operar um governo de Deus para controlar os 

homens. Ou seja, a invenção de reinos e súditos numa simbologia entre o divino e o profano, 

coroados pela Igreja Católica Apostólica Romana, que em primeira instância era o governo 

político transfigurado de religioso do feudalismo até a crise das monarquias absolutistas.  

Porém, na medida em que o feudalismo declina, tendo em vista, o crescimento das 

forças produtivas superiores que no primeiro momento, ocorreu a partir da expansão 

mercantilista e consequentemente, o modo de produzir capitalista passa a ser de fato mais 

visível; e as forças do clero e da nobreza vão perdendo ou se acoplando ao novo perfil de 

homem que começa a se estabelecer. 

Assim, no plano cultural e político, o revigoramento dos postulados greco-romanos 

vão encontrar terreno fértil no século XV em diante, traduzindo-se como um período de 

transição e de movimento cultural determinante para trazer à tona as concepções racionais e 

criativas à Modernidade, como já dito anteriormente. 
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 Por outro lado, vale ressaltar que as posições filosóficas desenvolvidas pelo 

racionalismo, empirismo, idealismo, criticismo, dentre outras tendências teóricas que se 

estenderam a partir do contexto do Renascimento criaram perspectivas diferentes de se pensar 

as dimensões pública e privada. Vários teóricos inspirados nas mudanças que se processavam 

promoveram um período rico denominado de Ilustrado, baseado nas descobertas produzidas 

também pela Revolução Científica (século XVI) e consequentemente, no Iluminismo          

(séc. XVIII).  

Pode-se considerar que a revalorização de esfera pública, enquanto espaço de 

participação, deveu-se também aos revigoramentos trazidos pela filosofia política e as 

produções artísticas e literárias desse contexto que colaboraram para uma dupla quebra de 

dois domínios: o político/religioso da Igreja Católica e o poder absolutista dos monarquias. 

Ao mesmo tempo, ascendeu um pensamento mais racional no cenário europeu no período de 

transição entre o fim do medievo e a instauração da modernidade que levou praticamente três 

séculos de amadurecimento de práticas e de ideias, que processualmente confluiram para a 

realização de uma sociedade das luzes, do conhecimento, portanto, moderna,              

capitalista e burguesa.  

O Renascimento, produziu, assim mudanças, deslocamentos significativos sobre o 

público e o privado na vida societal. Principalmente, com o alargamento do mercantilismo 

ocorrendo uma nova composição de padrões de sociabilidade na sociedade, que articulados às 

descobertas e aos progressivos saltos vindos da cultura promoveram substanciais alterações na 

vida social, originando o que Habermas (2003a) vai denominar de esfera pública burguesa: 

 

A esfera pública burguesa pode ser entendida inicialmente como a esfera das 
pessoas privadas reunidas em um público; elas reivindicam esta esfera pública 
regularmente pela autoridade, mas diretamente contra a própria autoridade, a 
fim de discutir com ela as leis gerais da troca na esfera fundamentalmente 
privada, mas publicamente relevante, as leis do intercâmbio de mercadorias e 
do trabalho social. (p. 42). 

 

Essa esfera pública refletiu em uma gama de desdobramentos, dentre eles, a ideia da 

existência do indivíduo e do coletivo, que sociologicamente, traduzia-se na conceituação de 

fatos, normas, controles sobre a sociedade civil e política.  

Houve, portanto, um deslocamento do pensamento teológico para o racional-empírico, 

para instrumentalização do que se podia provar, testar, permitindo à sociedade novas 

vivências e a partir disso, o aparato do público aumentou, criaram-se novos interesses de 

disputas, de invenções, de debates públicos, originando-se a vinculação da opinião pública e a 
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criação de agência própria de formação de opinião pública formal, os medias, o que alterou a 

vida doméstica, íntima, o Estado, os partidos, as organizações, enfim, novos canais e espaços 

políticos se desenvolveram na sociedade civil.  

E nesse contexto, a dicotomia entre o público e o privado começou a aparecer de 

forma mais nítida, pois a interpenetração entre as duas dimensões gerada pelos novos 

processos numa sociedade emergente, modificou pensamentos e comportamentos. Ou seja, 

novas práxis interagiram neste universo. 

Desse modo, a Revolução Científica e a industrialização que já viam processualmente 

desenvolvendo-se de forma cada vez mais articuladas, colocando o homem frente aos novos 

padrões de trabalho, de forças produtivas e de desenvolvimento econômico, assumindo uma 

interligação necessária ao capitalismo por meio do pensamento técnico-científico. 

O advento da Modernidade, enfim, foi fruto de um conjunto efervescente de 

modificações na política, economia, cultura, advindas das contribuições do Renascimento, da 

Revolução Científica, do Iluminismo e do Capitalismo, os quais criaram as bases de uma 

redefinição ideológica, portanto, também simbólica sobre os significados das dimensões 

pública e privada, e , portanto, na esfera pública.  

De acordo com Habermas (2003a, p. 45) a modernidade esboçava uma estrutura de 

esfera pública, baseada por um esquema de setores sociais: 

 

Quadro1 – Exposição Síntese do Público e o Privado 
 

Setor privado Esfera do poder político 

 Sociedade civil  
 
(Setor de troca de mercadorias 
e de trabalho social).     
          
Espaço íntimo da pequena 
família (intelectualmente 
burguesa).                                                                             
 

Esfera pública política 

Esfera pública literária (clubes, 
imprensa) 

(mercado de bens culturais) 

Estado (setor da “polícia”) 

Corte (sociedade da 
Aristocracia da corte) 

           
          Fonte: Habermas (2003a). 

 

O autor tenta evidenciar um desenho básico sobre o público e o privado, 

compreendendo a existência de uma linha divisória entre Estado e sociedade fundamental 

para o nosso contexto, separando a esfera pública no setor privado.  

No entanto, é confusa a forma como ele sintetiza o próprio quadro, quando afirma que: 
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O setor público limita-se ao poder político. Nele ainda incluímos a corte.   
No setor privado também está abrangida a ‘esfera pública’ propriamente 
dita, pois ela é uma esfera de pessoas privadas. Por isso, dentro do setor 
restrito às pessoas privadas, distinguimos entre esfera privada e esfera 
pública. A esfera privada compreende a sociedade civil burguesa em sentido 
mais restrito, portanto, o setor da troca de mercadorias e do trabalho social; a 
família, com sua esfera íntima, estão aí inseridas. A esfera pública política 
provém da literária; ela intermedia, através da opinião pública, o Estado e as 
necessidades da sociedade. (HABERMAS, 2003a, p. 46). 
 
 

Assim, o público na França do século XVIII, designava-se aos leitores, espectadores e 

auditores, como destinatários, consumidores e críticos de arte e literatura. E ainda se entendia 

que a corte e também partes da nobreza urbana, e alta burguesia formavam um público, sendo 

notório a divisão entre a corte e a “cidade”.  

Na medida em que a cidade cresce e assumiu as funções culturais, a corte perdeu o seu 

lugar de centralidade pública, sendo mantida com grandes dificuldades. Na Inglaterra depois 

do reinado de Elizabeth, a corte era apenas o lugar de moradia da família real. A cidade 

assumiu gradativamente as funções sociais pela diversidade de instituições presentes. Nestas 

se encontravam os escritores, artistas, jornalistas, enfim, segmentos que tinham elementos 

para discutir sobre a vida política, sobre a coisa pública, e neste caso, sobre os interesses da 

emergente sociedade. 

Mas ao mesmo tempo não havia a liberdade nem direitos políticos iguais, por isso que 

a esfera pública, enquanto espaço de participação se edificou por meios de tipos de públicos 

secretos e privados, portanto, a discussão não é para um público geral (HABERMAS, 2003a). 

E nesse processo, a família, como dimensão do privado é também profundamente 

alterada, passou a conviver cada vez mais em espaços privativos naquilo que 

convencionalmente se denominou de ‘casa’. Até mesmo, neste ambiente familiar passa a 

exisitir uma linha divisória entre o público e o privado, uma parte destina-se a receber (a sala) 

e outra a se esconder (quartos).      

A arquitetura das casas e os serviços domésticos mudaram. E a família assumiu o 

papel central de manter a propriedade privada, bem como, os interesses econômicos e 

culturais, diferentemente da grande família medieval, que assumia contornos de comunidade. 

A família agora é um ente privado em si mesmo e tem que introduzir-se nos espaços públicos 

por meio de outras organizações (HABERMAS, 2003a). 

A emergência da sociedade burguesa como decorrente desses acontecimentos 

históricos, também, configurou-se como um fato social e isso é o ponto nodal para vivência de 

uma esfera pública distinta de experiências anteriores, devido aos condicionantes político-
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culturais e socioeconômicos que permitiram a criação e o fortalecimento de um ente, o Estado 

moderno-burguês, precisamente mais definido na altura do século XIX, como expressão do 

poder político público (HABERMAS, 2003a). 

Vale ressaltar, que o Estado moderno não seguiu um caminho único, ao contrário foi 

balizado pelas circunstâncias de cada conjuntura diante do desenvolvimento da sociedade 

capitalista “[...] e assume várias formas segundo o diverso modo através do qual é entendido o 

ente coletivo – a nação, a classe, a comunidade do povo – a favor do qual o indivíduo deve 

renunciar à própria autonomia.” (BOBBIO, 2007, p. 24). 

E a perspectiva filosófica liberal se traduziu como a linha de pensamento que mais se 

aliou à burguesia, sendo parte desta, sobretudo, a partir da proposta de contrato social de 

Locke (apud WEFFORT, 1989). 

Para Bauman (2007), nesse contexto, não é errado dizer que as teorias filosóficas do 

período da modernidade estavam assentes com certo tipo de Estado, pois: 

 
Ao longo de toda a era moderna, a razão legislativa dos filósofos combinou 
bem com as práticas demasiadamente materiais dos estados. O estado 
moderno nasceu como uma força missionária, proselitista, de cruzada, 
empenhado em submenter as populações dominadas a um exame completo 
de modo a transformá-las numa sociedade ordeira, afinada com os preceitos 
da razão. (2007, p. 31). 
 
 

Essa junção produziu um tipo de Estado, que ele chama de ‘jardineiro’, decorrente da 

ideia de que: 

 
O Estado moderno era um Estado jardineiro. A sua postura era a do 
jardineiro. Ele deslegitimou a condição presente (selvagem, inculta) da 
população e desmantelou os mecanismos existentes de reprodução e 
autoequílibrio. Colocou no seu lugar mecanismos construídos com a 
finalidade de apontar a mudança na direção do projeto racional. O projeto 
fornecia os critérios para avaliar a realidade do dia presente. Esses critérios 
dividiam a população em plantas úteis que deveriam ser estimuladas e 
cuidadosamente cultivadas e ervas daninhas a serem removidas ou 
arrancadas. Satisfaziam as necessidades das plantas úteis (segundo o projeto 
do jardineiro) e não proviam as que consideravam ervas daninhas. 
Consideravam as duas categorias como objetos de ação e negavam a ambas 
os direitos de agentes com autodeterminação. (BAUMAN, 2007, p. 31). 
 
 

Essa concepção de Bauman (2007) sobre o Estado na sua emergência é parte do 

projeto da modernidade assentado na lógica da razão como fonte de direcionamento para as 

ações de controle e de responsabilidade social, baseadas numa visão fragmentária e dispersa 

das necessidades do ser humano. O Estado Jardineiro é uma metáfora que se analisada as 



 57

condições socioeconômicas anteriores em relação à modernidade, percebe-se que o projeto da 

Modernidade causou uma quebra nos padrões de sociabilidade, mais precisamente provocou 

uma vulnerabilidade de massa e incorporou uma visão da liberdade provocada pelo trabalho 

livre. Essa dupla ambiguidade originou a dicotomia burguesa entre o direito público e o 

privado, e: 

 

O cerne da ambiguidade incide sobre a própria noção de direito. A palavra 
direito não tem o mesmo sentido ao se referir à assistência ou ao trabalho. 
No primeiro caso, trata-se de fato de um crédito ao indigente tem em 
relação à sociedade. O Estado ‘deve’, e talvez pudesse, implantar um 
sistema de socorros públicos, cobrar impostos, recrutar pessoal, criar 
instituições especiais, etc. o mesmo não ocorre quando se trata de 
‘conseguir a subsistência por meio do trabalho’: o Estado recusa-se, 
explicitamente, a assumir a responsabilidade de assegurar trabalho para 
cada um.(CASTEL, 2001, p. 259). 
 
 

Essa ambiguidade estabelece uma fratura social entre o pensar político do Estado 

numa versão rousseauística adaptada à visão liberal de Smith. Ou seja, para erigir o projeto da 

Modernidade foi preciso primeiro atacar a forma de poder absolutista, e ao mesmo tempo, 

criar um Estado liberal mínimo, mas forte no controle, evocando-se o poder do público estatal 

e liberando as necessidades sociais (privadas) para ser completadas no âmbito do trabalho 

livre e assalariado. Entretanto, essa fusão não funcionava tão bem, pois são elementos 

contraditórios que se forjavam na sociedade, o capital versus o trabalho. 

Dessa alternativa burguesa parte um dos aspectos centrais das crises que se propagam 

na conjunturas contemporâneas do século XX, sendo determinante para a crise da esfera 

pública, precisamente a segunda grande crise do capital a partir dos anos 1970, que passou 

apregoar coexistência de um Estado forte, uma economia forte e um social fraco desprovido 

de condições básicas para vida social. Resultando assim, em um aprofundamento dos 

antagonismos sociais já enraizados na sociedade. 

 O público e o privado, nesse contexto, portanto de emergência e consolidação da 

Modernidade estiveram atrelados aos conceitos do social e do político, e isso se traduziu a 

partir da construção do Estado moderno e do avanço do capitalismo. 

 

1.3 O PÚBLICO E O PRIVADO: NA CRISE DA ESFERA PÚBLICA BURGUESA 

 

O projeto da Modernidade está vivendo uma crise profunda a partir da segunda metade 

do século XX em decorrência dos desdobramentos econômico-políticos, socioculturais e 
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científico-tecnológicos. Sendo expressivamente configurado esse período de crise, mediante 

um conjunto de ambivalências que aflorou no interior das relações sociais, produzindo 

angústias em relação ao destino deste projeto de sociabildiade. Essa crise do final do século 

XX vem sendo estudada por vários segmentos da intelectualidade, da crítica literária e 

artística, enfatizando que a sociedade está vivendo uma nova era, a da pós-modernidade, ou 

seja, que o projeto da Modernidade havia sido já destruído ou profundamente alterado o seu 

curso (EVAGELISTA, 2007), gerando um mal-estar na sociedade. 

E nesse aspecto, concorda-se com a visão de pós-modernidade de Bauman (2008). 

Para ele, a pós-modernidade é uma etapa da modernidade, não é, portanto, uma nova 

formação social, mas uma resultante das modificações sofridas no percurso da Modernidade, 

diante do seu projeto e das consequências atingidas na sociedade.  

 
A sociedade que ingressa no século XXI não é menos ‘moderna’ do que a 
sociedade que ingressou no século XX; o máximo que podemos dizer é que 
ela é moderna de uma maneira diferente. O que a faz moderna não é o que 
diferencia a modernidade de todas as outras formas históricas de coabitação 
humana: a modernização compulsiva e obsessiva, contínua e que não para, a 
ânsia avassaladora e endêmica pela destruição criativa (ou criatividade 
destrutiva, conforme seja o caso – para ‘limpar o terreno’ em nome do 
design ‘novo e melhorado’; para ‘desmantelar’, ‘cortar’, ‘defasar’ e 
‘diminuir’ em prol da maior produtividade ou concorrência) […] no limiar 
dos tempos modernos, somos emancipados da crença no ato da criação, da 
revelação e da condenação eterna; com essa crença fora do caminho, nós, os 
humanos, estamos ‘por conta própria’ […] estamos destinados a continuar 
nos movendo não tanto pelo “atraso da satisfação” como sugeriu Max 
Weber – mas devido à impossibilidade de sermos satisfeitos. (BAUMAN, 
2008, p. 135). 
 

 
No entanto, Bauman (2008) levanta dois aspectos de crítica em relação à Modernidade 

para que ela seja considerada diferente e nova: a primeira, se refere ao colapso e ao declínio 

das primeiras ilusões modernas, isto é, a de que existia um final todo operado pela razão por 

uma estrada segura e que encontraríamos: 

 

[…] um estado de perfeição a ser atingido amanhã, no próximo ano ou no 
próximo milênio –, algo como uma sociedade boa, justa, livre de conflitos 
em qualquer de suas formas visualizadas; um estado com equilíbrio entre 
oferta e demanda que satisfaça todas as necessidades; um estado de perfeita 
ordem, no qual tudo está em seu devido lugar e nenhum lugar está em 
dúvida; um estado de questões totalmente transparentes, um estado 
completo controle sobre o futuro, livre de contingências, da contenção, da 
ambivalência e das consequências não antecipadas dos empreendimentos 
humanos. (p. 136). 
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A segunda mudança seminal é a desregulamentação e privatização das tarefas e dos 

deveres modernizadores, ou seja, é a individualização crescente da sociedade, que se refere 

pela perda da noção de homem público, do bem público e de sociedade. 

 

O que costumava ser visto como tarefa para a razão humana foi 
fragmentado – ‘individualizado’, deixado à coragem e à energia do 
indivíduo – e atribuído a recursos administrados individualmente. […] essa 
alteração fatal tem sido refletida na mudança do discurso ético/político da 
‘sociedade justa’ para os ‘direitos humanos’, ou seja, para o direito de os 
indivíduos permanecerem diferentes e escolherem à vontade seus próprios 
modelos de felicidade e estilo de vida. (BAUMAN, 2008, p. 137). 
 
 

Ou seja, já não é mais verdade que o público: “Está determinado a colonizar                

o ‘privado’. Muito pelo contrário: é o privado que coloniza o espaço público, espremendo e 

caçando tudo que não pode ser inteiramente traduzido, sem resíduos, para o vocabulário das 

atividades e dos interesses privados.” (idem, p. 138). 

Partindo disso, Bauman (2008, p. 140), sintetiza que para o indivíduo,   

 
O espaço público não é muito mais do que uma tela gigante sobre a qual as 
preocupações privadas são projetadas sem perderem, apesar da magnificação, 
a condição de particularidades. O espaço público é onde é feita a confissão 
pública das intimidades e dos segredos privados. […] E assim o espaço 
público está cada vez mais vazio de questões públicas. Ele falha em 
desempenhar seu antigo papel de lugar de encontro e diálogo para problemas 
privados e questões públicas. 
 
 

 Entretanto, essa não foi uma escolha dos indivíduos conscientemente, ela foi se 

operando a partir de uma transferência do valor da ‘sociedade’ (coletivo/público) para o valor 

do “indivíduo” (individual/privado), numa lógica mecânica e mercantilística advinda da 

efetivação da mudança do logos ético e político para o logos do mercado. Ao fazer esta 

passagem (processo) o indivíduo apresenta-se superdotado de valor de compra e esvaziado do 

poder de crítica. Isso se justifica, por outro lado, a quebra do Estado de bem-estar, pois as 

habilidades forjadas pela cidadania foram e estão sendo retiradas paulatinamente, isso 

produziu um enfraquecimento do homem público e resta apenas o homem privado                

em si mesmo.  

Bauman (2008) interpreta que existem dois tipos de indivíduos, nessa lógica, um 

indivíduo de jure e um indivíduo de facto. O indivíduo de jure é formado pelo que foi 

imposto ao homem, sem verificar as reais condições que pesam ao assumir tal individualidade 

nesse modelo de sociedade; e o de facto, é o que lhe negam a ser. Ou seja, “o indivíduo de 
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jure não pode se transformar no indivíduo de facto sem antes se tornar um cidadão.” (p. 141). 

Essa polaridade, da existência de dois indivíduos não rompe com a concepção de que existe 

uma sociedade e que as suas relações sociais determinam a vida dos indivíduos. Bauman 

(2008) não separa o indivíduo da sociedade, ele apenas considera que a crise da Modernidade 

tem como prerrogativa diminuir cada vez mais o espaço em que se forma o indivíduo de facto, 

para que domine no cenário, o indivíduo de jure, este que recebe a chancela da sociedade, mas 

não compreende criticamente seu papel nessa sociedade, ele está pronto para viver sua vida 

privada em sua singularidade. Assim, se tem na sociedade uma cisão de indivíduos criada 

nesse padrão de sociabilidade. 

Desse modo, é oportuno ressaltar que há uma crise da e na Modernidade. Pois a crise 

da Modernidade refere-se aos seus fundamentos que foram exacerbados na vida moderna, 

principalmente pela condução da razão do ter (econômica/instrumental) em detrimento da 

razão do ser (político/social/cultural), destruindo o próprio projeto de Modernidade. Sendo a 

pós-modernidade uma experiência da modernidade, em que alguns pretendem refundá-la e 

outros, estão a negá-la, embora, em ambos os casos, não romperam dos próprios              

pilares ulteriores.  

A pós-modernidade, portanto, tem tanto elementos de continuidade e de ruptura, mas 

ainda está entranhada nos princípios norteadores iniciais, ora, se remodelando, ora, se 

negando frente às situações compósitas que foram sendo forjadas nos reinos das 

ambivalências, constituídas pelo Estado-sociedade, ciência-tecnologia, racionalidade-

irracionalidade, público-privado, enfim, por pares e díspares que convencionalmente se 

transformaram em categorias (re)fundadas na Modernidade. 

 

Ambivalência, ambiguidade e equivocidade […]. Essas palavras transmitem 
um sentimento de mistério e enigma; também sinalizam um problema cujo 
nome é incerteza, e um estado mental desolador chamado indecisão ou 
hesitação. Quando dizemos que coisas ou situações são ambivalentes, o que 
desejamos dizer é que não podemos estar certos do que vai acontecer nem 
saber como nos comportar, tampouco prever qual será o resultado de nossas 
ações. (BAUMAN, 2008, p. 78).10 

 

 

 As ambivalências produzem efeitos de indeterminação e são entendidas como 

desordens que a linguagem não consegue nomear quais as incertezas que estão sendo 

apontadas.  Em relação à Modernidade, traduzem-se pela incapacidade de ler adequadamente 

a situação e optar entre ações alternativas, o que causa um agudo desconforto, ansiedade, e 

                                                 
10 A sociedade Individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
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indecisão diante da falta de uma explicação adequada que a linguagem possa atribuir ao que 

está acontece no mundo de hoje, que foge da explicação da razão instrumental, empenhada 

em ser o norte do projeto moderno.  

Devido à forte presença da razão instrumental como o guia da Modernidade que a tudo 

tenta ordenar, aplicou-se sobre as suas próprias ambivalências uma resposta tecnológica e 

administrativa afim de controlá-las. E a pós-modernidade é a própria representação desta 

ambivalência Moderna, pois ela aponta cada vez mais as incertezas do projeto moderno, ou 

até mesmo revela a crise de identidade da Modernidade. 

Uma das ambivalências identifica-se no aspecto científico-tecnológico pelo debate 

sobre a crise da modernidade e da existência, ou não, de uma pós-modernidade. Essa é uma 

das incertezas que atingem até os próprios estudiosos.  

Evangelista (2007) coloca em discussão algumas questões que outros autores já se 

propuseram, o de tentar definir uma teoria social pós-moderna a partir da crise de paradigmas 

na ciência.  

De maneira crítica, o autor afirma que ainda é difícil delimitar: 

 

Em que pese à difusão espetacular que teve o pensamento pós-moderno, 
ainda não se chegou a um entendimento consensual sobre as relações que o 
pós-moderno mantém com o moderno, ou a pós-modernidade com a 
modernidade, ou o pós-modernismo com o modernismo. Há uma 
indefinição absoluta a respeito. (EVANGELISTA, 2007, p. 40). 
 
 

O autor assume que mesmo tendo ocorrido uma difusão que a pós-modernidade 

chegou, mas ela é imprecisa, tanto quanto, os próprios autores que definem a sua existência, 

pois faltam elementos mais precisos para isso. 

Já Santos, compreende: 
 
O ser possível este diagnóstico significa, já de si, que o paradigma da 
ciência que presidiu a este processo histórico se encontra em crise e que a 
crise não é superável mediante simples reformas parciais do paradigma. 
Estamos, pois numa fase de transição paradigmática que, como qualquer 
outra, é caracterizada pela reconceptualização da ciência que existe em 
função de uma nova ciência cujo perfil apenas se vislumbra.          
(SANTOS, 2002, p. 169). 
 
 

Santos (2002)11 propõe uma dupla ruptura: epistemológica e hermenêutica da ciência 

moderna para instauração de uma ciência e de uma sociedade pós-moderna. Para ele, cumpre 

                                                 
11 Santos (2002) em Introdução a uma ciência pós-moderna dialoga com principais pensadores que estão na 
direção de ruptura com a modernidade. Vincula-se ao pensamento de Bachelard, Kuhn, Marx, Bourdieu, etc., e 
procura ultrapassar ao irracionalismo de Feyerabend, a sociologia da ciência de Merton, Giddens, etc.. 
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às Ciências Sociais produzir este exercício duplo de ruptura e de crítica à ciência, forjando à 

Sociologia da Ciência um caráter diferente do que foi pensado por Merton. Expõe as 

condições sociais da dupla ruptura epistemológica que: a) a epistemologia como consciência 

da ciência moderna, deve problematizar a validade do conhecimento científico, e ser ela 

mesma submetida à reflexão hermenêutica; b) a reflexão hermenêutica deve cumprir o papel 

de desdogmatizar a ciência em relação aos seus objetos teóricos de si mesma;                          

c) a hermenêutica deve quebrar a circularidade de teorias de forma pragmática. 

A crise de paradigmas nas ciências em relação ao público e ao privado provocou uma 

retomada de discussões que ficaram ultrapassadas anteriormente devido à separação imposta 

pela ciência mecanicista. Convencionou-se a aceitar que existe uma diferença, uma separação 

entre essas duas dimensões na vida humana, como se aquilo que acontecesse no âmbito 

privado não fosse tão relevante a ser estudado, a ser pesquisado. E não é por acaso que muitos 

dos temas que estejam circunscritos à vida privada só foram florescer a partir dessa crise de 

paradigmas deflagrada a partir dos anos 1970, de forma mais nítida e que acompanha todo o 

processo de modificações produzidas no universo político-econômico, sociocultural e a    

sentir no científico-tecnológico com as denúncias de pensadores, críticos e de                  

movimentos populares.  

Um dos exemplos, em relação à ênfase de temas da vida privada, é recolhido no 

movimento feminista; nas lutas de etnias; de liberdade sexual que sacudiram o mundo 

acabado e fechado do cientificismo catedrático e capitalista do século XX (EVANGELISTA, 

2007) e que trouxeram novas contribuições à sociedade. 

 Assim, novos temas surgiram e empoderaram-se nas discussões, traduzindo-se em um 

revigoramento da dimensão privada em detrimento do mundo público. De fato, muitos temas 

deixaram de ser vistos apenas como parte do âmbito particular e se publicizaram, tais como: a 

violência doméstica, a facticidade das desigualdades de gênero, das transformações da 

família, da sexualidade, do micropoderes das práticas íntimas, etc., enfim, uma série de 

conteúdos que a ciência normatizava como próprias do senso comum, daquilo que não 

merecia ser questionado, e que passaram pelo questionamento científico, mesmo que a rigor, 

não foram aceitos de imediatos pelas correntes catedráticas mais conservadoras. 

Nesse sentido, as fragilidades, as desigualdades e as exclusões erguidas a partir do 

projeto da modernidade passaram provavelmente por uma reflexão epistemológica e 

hermenêutica, nas últimas décadas; e à medida que recrusdece a dimensão pública do Estado, 

mais e mais, a dimensão do privado floresce para evidenciar que tudo o quanto foi negado 

pela macro teorias estavam latentes. E que as explicações causais e deterministas não dão 
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contam mais para entender a esses elementos que conformam uma nova esfera pública que 

está se manifestando, repleta de conflitos e possibilidades de gestão de uma nova ciência e de 

uma nova sociedade, em que o público e privado não são dimensões estanques em si mesmas, 

mas formam uma mesma unidade, que na diversidade se mostram abertamente em todos os 

campos da vida humano-social. 

Mais precisamente a partir dos anos 1970, essa crise passa a ser mais nítida, sentida e 

discutida pelos intelectuais e artistas. Ela tem pelo menos outros eixos articulados de uma 

origem fundamentalmente ligada ao âmbito político-econômico e ao âmbito sociocultural. 

Esses eixos de ambivalências não estão isolados entre si, ao contrário, as modificações 

ocorridas em um dos âmbitos, afetam diretamente todos os outros.  

 No âmbito político-econômico, as ambivalências produzidas pela economia atingem as 

dimensões do público e do privado que são chamadas a traduzir novos relacionamentos e 

imbricamentos na feição da economia e na condução política do capitalismo, tanto nas 

economias tardias e nas mais avançadas. 

Devido aos impactos produzidos pela crise produtiva a partir dos anos 1970, trouxe 

um cenário econômico-político diverso do que anteriormente se estava vivendo, um período 

de ouro, conforme Hobsbawm (2007) atrelado a um Estado providência que assegurava 

direitos de cidadania para ampla maioria dos indivíduos, principalmente nas economias 

desenvolvidas. Porém, logo no final dos anos 1960, com a crise do petróleo, o capitalismo 

mudou radicalmente, logo se percebe que o período de auge estava esmorecendo: 

 

A partir desses anos, porém, a onda longa expansiva esgotou-se. A taxa de 
lucro, rapidamente, começou a declinar: entre 1968 e 1973, ela cai, na 
Alemanha Ocidental, de 16,3% para 14,2%, na Grã Bretanha, de 11,9 para 
11,2%, na Itália, de 14,2 para 12,1%, nos Estados Unidos, de 18,2 para 
17,1% e no Japão, de 26,2 para 20,3. Também o crescimento econômico se 
reduzia: nenhum país capitalista central conseguiu manter as taxas do 
período anterior. Entre 1971 a 1973, dois detonadores [...] anunciavam que 
a ilusão do “capitalismo democrático” chegava ao fim: o colapso do 
ordenamento financeiro mundial, com a decisão norte-americana de 
desvincular o dólar ao ouro (rompendo, pois, com os acordos de Bretton 
Woods que, após a Segunda Guerra Mundial, convencionaram o padrão-
ouro como lastro para o comércio internacional e a conversibilidade do 
dólar ao ouro) e o choque do petróleo, com a alta dos preços determinada 
pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo/OPEP.(NETTO, 
2007, p. 213). (grifo do autor). 
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Esse cenário de crise aprofunda-se na década seguinte e em paralelo, o capitalismo 

tenta conciliar várias alternativas para aliviar a sua crise estrutural que é sistêmica e radical, 

mas sendo ela parte do próprio movimento do capital. 

Uma das alternativas foi rever sua organização produtiva, então, os especialistas e 

governos se voltaram para olhar com maior atenção os movimentos das economias nacionais, 

e o Japão, era uma dessas economias que começou a recuperar os prejuízos causados 

principalmente, diante do estado em que o país ficou com o pós- Segunda Guerra-Mundial.  

O sucesso de recuperação do Japão estaria assentado na forma organizativa de sua 

produção, gerando o que se convenciou a chamar de modelo japonês e/ou toytista12 como 

ficou mais conhecido internacionalmente. Baseado em em forma flexibilizada de produzir, 

concentrada na automação e nos conhecimentos eletrônicos e informacionais, voltada a 

produção de pequenos lotes e dirigida a demandas específicas do mercado, com uma mão-de-

obra qualificada e envolvida na filosofia da qualidade total. Esses elementos trouxeram uma 

dinâmica moderna em relação à organização fordista-taylorista para o capitalismo (HARVEY, 

2006), permitindo uma nova filosofia de produzir no capitalismo.  

Esses elementos organizativos da produção, consequentemente, trouxeram incentivos 

organizacionais para todas as áreas e também serviram de horizontes para reorganizar o 

Estado. A direção neoliberal apregoava já no final dá década de 1940, que precisamente para 

sair da crise produtiva, as economias precisavam de uma organização estatal mais           

enxuta e dinâmica. 

Mas, a ideia de um Estado enxuto e flexível só ganhou maior difusão nas décadas de 

1980/1990 junto às principais economias do mundo, quando o mundo já passava pela grande 

segunda crise do século, tendo como principal combate as despesas do Estado de bem-estar 

social, pois os  neoliberais consideravam que este estava estagnando o crescimento do 

capitalismo e das pessoas.  

A ideia de enxugar ou até mesmo de desmantelar o Estado de bem-estar nasce com as 

primeiras experiências neoliberais desenvolvidas nos países centrais, apesar de não ter um 

modelo único e acabado, constituiu-se muito mais como um receituário doutrinário, segundo 

Draibe (1997) do que uma ação sistematizada, mas atingiu todas as políticas públicas voltadas 

à proteção social: saúde, previdência social, assistência social, educação, segurança,        

dentre elas.  

                                                 
12 Vale ressaltar que o modelo japonês não é uma realidade totalizante em todos os ramos produtivos, mas a 
incorporação dos valores e práticas deste padrão penetrou fortemente as economias centrais, e depois nas 
periferias. 
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Porém, na visão de Comblin (2001), o neoliberalismo estabeleceu-se também como 

uma ação política engendrada no próprio processo de fortalecimento do imperialismo, bem na 

verdade, o dos Estados Unidos, como uma nação que melhor representa a face do capitalismo 

contemporâneo, mesmo que atualmente esteja em crise tal modelo.  

Assim, os serviços sociais, essenciais à vida social contemporânea, dentre eles, as 

políticas sociais passaram a configurar uma mudança em sua estrutura, as quais 

progressivamente vêm sofrendo as investidas do mercado, muito embora esse movimento não 

se dê sem conflitos junto às classes e/ou segmentos sociais da sociedade civil que atuam na 

defesa dos direitos de cidadania. Como expressa Bauman (2008) a destruição do Estado de 

bem-estar passa também pela crise ético-política da sociedade moderna. 

 
O fato de o Estado de bem-estar social vir caindo em desgraça está 
sobredeterminado. Os ricos e poderosos o veem como um investimento 
ruim, dinheiro jogado fora, enquanto que os menos ricos e sem poder não 
sentem solidariedade pelos “clientes do bem-estar social” e não veem mais 
nos sofrimentos deles uma imagem refletida dos seus próprios problemas.  
O Estado de bem-estar social está na defensiva. Ele deve se desculpar e 
defender diariamente sua raison d’etre. E ao defendê-la, dificilmente pode 
usar a linguagem mais popular de nosso tempo, a do interesse e do lucro. 
Podemos dizer mais: nenhum argumento racional deve ser dado a favor da 
existência continuada do estado de bem-estar social. O cuidado do bem-
estar do ‘exército de reserva do trabalho’ poderia ser apresentado como um 
passo racional a ser dado. Na verdade, como uma ordem da razão. Manter 
as classes baixas vivas e bem de saúde desafia toda racionalidade e não 
serve a nenhum objetivo visível. (BAUMAN, 2008, p. 104). 

 

 Nesse sentido, as mudanças no Estado atingem as dimensões ‘pública e privada’ da 

vida social por dois aspectos principais, a vida individual, portanto, privada, quando depende 

da ajuda direta das políticas e benefícios sociais para manutenção, e o aspecto público, porque 

deslegitimiza a luta pública, visto que nem o Estado, nem a sociedade estão interessados de 

fato em tratar dessas questões que são públicas: a exclusão e a pobreza como contingências do 

desemprego que atingem não apenas a reserva de trabalho, mas um conjunto amplo da 

sociedade que se vê numa situação de incertezas diante das condições de vida. 

A perspectiva das reformas, empenhadas por essa orientação, baseou-se em fortalecer 

o mercado em detrimento do Estado, mediante a reestruturação do setor público 

governamental cedendo-lhe ou transferindo parte das ações deste para a iniciativa privada. 

Isso fortaleceu, por outro lado, o próprio processo de recomposição do capital, por meio da 
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reestruturação da dimensão privada em detrimento da pública. Então, o que era direito, no 

campo das políticas sociais transforma-se em mercadoria e/ou uma “quase-mercadoria”13.  

As condições de acesso às mercadorias se dão no âmbito do privado, pois no 

capitalismo nenhuma mercadoria é distribuída publicamente sem a interface de compra/venda 

para valorização do capital. Assim, cabe retirar das políticas sociais o caráter público, 

privatizando-as para que elas possam se “mercadorizar”14. Desse modo, elas se tornam 

passíveis de modificações em suas concepções, práticas sociais e dependem da reprodução 

social, mediante a relação diversa entre o capital e o trabalho para que possam ser efetivadas. 

O processo de mercadorizar as políticas públicas15 é um fenômeno inverso em relação 

às conquistas historicamente alcançadas pelos movimentos sociais e aquelas que asseguravam 

a defesa e prática de direitos sociais de caráter mais efetivamente ‘público’ como expressão 

de cidadania. No atual cenário, do século XXI, há crescentemente uma perda de direitos, 

tendo em vista, que o atendimento individualizado passa a ser o âmbito de preocupação das 

empresas, forja-se assim, a atual natureza de democracia do mercado, os atendimentos 

particulares (PEREIRA, 2009). 

             Essa ideia da produção voltada para compradores (pré-)determinados é a mola de 

diferenciação da produção flexível. Não cabe mais fabricar para o “homo ford”, mas para o 

“homo flex”, é uma produção flexibilizada para indivíduos com necessidades específicas. 

Muito embora, seja importante ressaltar que nunca existiu democracia no mercado, mas essa 

falsa ilusão é resultante desta inversão, produzir para específicos (privados), diferentemente 

da produção para coletivos (públicos). Não entrou-se aqui na questão se isto é ruim ou bom, 

nos interessa pontuar que isso é uma estratégia para crise da mercadorização, o mundo está 

repleto de mercadorias, mesmo que uma parte da humanidade não tenha ainda pleno acesso ao 

mundo fantástico das mercadorias, mas uma minoria (que não é tão pequena) concentrou 

abundantemente, e as empresas não pararam de produzir confiando na “existência” de um 

sistema contínuo, mesmo diante de uma natureza finita. 

Esse modo de operar do capital gera em si mesmo uma crise sistêmica que 

aparentemente para o capitalismo é uma crise de superprodução. Desse modo, volta-se para 

tratar a crise, via a diferenciação no processo de consumo, ofertando uma menores estoque de 

                                                 
13 Pois essa ‘quase-mercadoria’ transita entre o público e o privado ao mesmo tempo, como por exemplo: as 
parcerias entre o Estado e a organizações da sociedade civil na prestação de políticas sociais. 
14 Termo criado pela autora desse texto. 
15 Por isso, vamos assumir neste texto que a base de criação das políticas públicas é resultante das engrenagens 
(mediações) entre os interesses do público e do privado, tendo, as políticas públicas um papel dual como 
condição própria na organização da sociedade capitalista. 
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cada produto; mas por outro lado com maior obsolescência deste, desgastando mais 

rapidamente o tempo de uso.  

A obsolescência tem dois aspectos: a de produção e a de percepção. A obsolescência 

de produção é voltada para a fabricação de produtos cada vez mais perecíveis, que se quebrem 

com maior facilidade para incentivar o consumo de novos produtos. A obsolescência 

perceptiva é aquela que atua no campo do simbólico para infiltrar nas consciências das 

pessoas a necessidade de mudar de produto pelas características novas introduzidas nas 

mercadorias (BAUDRILHARD, 2007). 

Assim, não se diminuiu o consumo, ao contrário, superaqueceu com a rotatividade de 

mercadorias que aos olhos do consumidor parecem ser exclusivas (ou quase). Por outro lado, 

para atender a este processo, o sistema trabalha ainda mais com os símbolos de poder como 

marca para a individualização. Ou seja, a sociedade coloca mais um peso para caracterizar o 

indivíduo. Nesse caso, os que podem participar desse processo, podem ser considerados como 

os indivíduos de jure, mesmo que não tenham plenas condições de saber se podem concorrer 

uns com os outros na busca desefreada pelas mercadorias, porque as incertezas sobre a 

existência se terão um salário permanente ronda a cada um.  

A lógica é que todos não possuam de imediato as novas mercadorias que estão 

surgindo a cada momento, mas quem pode, compre a cada lançamento e isso deve se dá cada 

vez mais rápido. Para isso, as campanhas publicitárias de custos elevadíssimos se esforçam 

para vender simbolicamente as mercadorias, utilizando-se da imagem do poder 

(mercadorizado) nos produtos. Os elementos tecnológicos e simbólicos são cada vez mais 

introduzidos nas diversas mercadorias e altamente valorizados pelos medias.  

Os medias, como descreve Habermas (2003a) se especializaram no século XVIII/XIX 

em “publicizar” ideias, tornando-se parte daquilo que o autor vai denominar de esfera pública 

burguesa. Já no século XX/XXI, eles se especializaram em publicizar “ideais de mercadorias 

e de consumidores” ávidos, crentes que sua marca de diferenciação, de individualidade está 

dirigida nos objetos que possuem, pois são estes que marcam o status quo na sociedade e o 

poder de participar da pseudoesfera pública (pós-)moderna. 

Nesse contexto de profundas mudanças no capitalismo, estabelecem “novos 

significados e rearranjos” para atender os processos da reestruturação produtiva, financeira e 

de reordenação do Estado. A sociedade para isso entrecruza o público e o privado de forma 

cada vez mais híbrida, não sendo mais possível caracterizá-los com aspectos tão diferentes 

entre si no que se referem aos campos em que se constituiram e o interesse final de cada setor. 

Existem organizações de difícil interpretação de qual é o seu campo jurídico, se é           

público ou privado. 
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O mercado é um destes híbridos por natureza, pois seu ponto de partida são as 

empresas, mas ele se constitui por interesse de atingir públicos variados, de poder de compra, 

de venda e troca, de fazer e de gerir negócios nos âmbitos da produção, serviços e na 

circulação financeira, enfim, uma variedade de interfaces, desse modo, classifica-se como um 

espaço de interesse público. No entanto, a finalidade é privada, pois os seus resultados não 

são compartilhados de igual forma e nem todos podem ter acesso aos seus produtos de 

maneira geral. Quanto à legislação do mercado, ela é também compósita, tanto recebe 

elementos do direito público e do direito privado. O mercado na visão de Gramsci 

(COUTINHO, 1999) é uma expressão da sociedade civil, não está além da sociedade civil 

como pensam alguns autores quando propõem existir três setores: o Estado, o mercado e o 

terceiro setor. 

Um pouco diferente é o caso do Estado, mas também contém elementos de 

hibridismos em seu interior. Pode-se dividi-lo em duas partes interconectadas, porém 

distintas: administração e governo. A administração do aparelho do Estado tem seus próprios 

interesses que são voltados para garantir o funcionamento das funções e das ações do Estado. 

Ou seja, garantir o funcionamento das instituições públicas, pois sem elas não existem as 

funções e ações do Estado. Poderíamos chamar isso de interesse privado do Estado para 

exercer o seu fim público.  

Nesse sentido, a administração do Estado é uma área contínua independente do 

governo e a sua regulamentação jurídica é assentada no direito público. O governo dá a 

orientação à administração, mas ela existe em si mesma como própria representação do 

Estado. Por outro lado, o governo de Estado tem um interesse público, os candidatos que 

ficam nos cargos de governos são eleitos para isso, mas tem finalidades também privadas, 

porque nem tudo que é realizado no governo é para o bem-comum de todos, ao contrário, no 

sistema capitalista a forte presença política do Estado favorecendo aos interesses econômicos 

de grupos específicos, principalmente, no campo empresarial e do mercado é uma tónica tão 

antiga, quanto contemporânea. O Estado pode ser classificado com uma dupla face, quando se 

volta para as questões públicas, como sendo, o “estado-cidadão”, de interesse eminentemente 

político, e o que se volta para questões privadas, como o “estado de jure”, utilizando-se aqui a 

linguagem de Bauman (2008), para caracterizar a praxis deste Estado moderno. 

Considera-se que o Estado, assim, como o mercado são instituições da sociedade civil, 

e que o Estado deve garantir à sociedade civil o cumprimento ético-político como marca de 

sua função na sociedade, legislando até mesmo o mercado, para defender o interesse e o 

direito público dos cidadãos, isso numa perspectiva democrática (PEREIRA, 2009). 
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No entanto, delimitar nesse modelo de sociedade o que são questões públicas e 

privadas para o Estado é uma equação estratégica para os governos, pois eles são capazes de 

entender uma questão privada como pública, tendo em vista, que agem por meio da 

administração pública como se ela fosse extensão da sua própria propriedade privada. Daí a 

junção corrupta do Estado, quando a administração se volta para atender às questões privadas 

dos adeptos do governo, prejudicando os interesses e fins públicos mais gerais da sociedade 

que beneficiariam a um conjunto maior da população.  

Vale ressaltar que nesse desenho, a sociedade civil é constituída pelos seus interesses 

públicos e privados, e no seio se constrói a esfera pública que toma sentidos e formas de 

existir, através dos espaços públicos. 

Cabe ainda, enfatizar que na sociedade civil há uma ambiguidade em “santificar e/ou 

condenar” o público e/ou o privado, e nessas últimas décadas do século XX, isso ficou visível 

por meio das reformas do Estado e da crescente abertura do mercado, demarcando essas 

instituições como partes exclusivas dessas dimensões, negligenciando as outras instituições 

que as compõem. 

A santificação do “público” incorporou-se ao Estado moderno. Na sociedade ele foi 

assumindo uma concentração de bens, saberes e conhecimentos, mutilfacetando assim 

princípios político-ideológicos em princípios econômicos, interferindo nas dimensões 

públicas e privadas de maneira singular. 

Todavia, no momento dessa crise econômica, o público espelhado pelo Estado é 

condenado pelo neoliberalismo, tendo em vista que a alternativa é o privado pela lógica do 

mercado. Desse modo, em contextos conjunturais de crise, ora, o público, reveste-se de 

privado, ora, o privado se configura como público. Em outras palavras, “é cada vez mais 

delicada a tarefa de aferição da fronteira entre as esferas pública e privada indispensável para 

localizar o cidadão e constituir a cidadania.” (DUPAS, 2005, p. 41).  

Isso aconteceu recentemente na história quando a plataforma de Reforma do Estado, 

proposta pelo neoliberalismo propõe uma condenação do público pela via do Estado e a 

exaltação do mercado como o agente possível de possibilitar aos indivíduos o acesso aos bens 

e serviços públicos. Ao mesmo tempo, o Estado é chamado a reconduzir as crises financeiras  

mercado16 quando convém, atendendo aos interesses privados. Nessa relação, o Estado se 

                                                 
16 A última e a ainda vivida crise financeira que se propagou a partir de 2008 nos EUA, vem consequentemente 
trazendo para o resto da economia globalizada seus efeitos com a oscilação do dólar e do Euro, e do sobe e desce 
das bolsas de valores. Alguns analistas veem esta crise com uma das mais profundas dos últimos tempos, e não 
tem recebido a atenção necessária por parte dos agentes econômicos. Mesmo com a interferência dos governos, 
não obteve até o presente momento uma estabilidade na economia mundial, ao contrário, ela se mostra ainda 
muito vulnerável, segundo (REIS, 2009).   
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configura a partir de uma determinação racional-tecnicista e ao mesmo tempo, apresenta um 

processo de “complementaridade excludente17” entre o público e o privado.  

A complementaridade excludente exemplifica-se por meio dos processos de 

transferência daquilo que historicamente foi convencionado a ser de responsabilidade do 

público (sociedade política/Estado) e agora é do privado (sociedade civil/mercado) que atende 

sem de fato assumir o conjunto de reivindicações sociais da própria sociedade que se faz junto 

aos espaços públicos por meio de organizações e segmentos de classes sociais na esfera 

pública: “[...] las relaciones entre lo público y lo privado de modo que lo privado es investido 

com los atributos positivos de lo público y lo público necesita cada vez más de la lógica de lo 

privado para garantir su eficácia.” (ARROYO, 2005, p. 39)18. 

 Ou seja, a sociedade civil enquanto ente mais geral da sociedade participa de sua 

própria dissolução, colocando no Estado (cada vez mais abstrato e centralizador) para atuar de 

forma indireta. Mas, por outro lado, esse processo, identifica a simbiose do privado com o 

público, e assim, o Estado (ente público) sustenta os interesses do capitalismo e/ou estabelece 

fontes, que por sua vez, também sustenta o Estado.  

Essa interação é excludente, quando é analisado o resultado que isso provoca nas 

classes sociais no que se refere às condições de vida e à exclusão social que se concretizam a 

partir das relações desiguais, mediante a exploração do homem junto à natureza, aos outros 

homens e a si mesmo, tendo como resultado a apropriação privada da riqueza. Ou seja, as 

ações ditas públicas passam a incorporar a ideia de privado em suas concepções e práticas, 

como se fossem detentoras do bem público, mas exclui a universalidade dos direitos de 

cidadania, mercantilizando os serviços, os quais, de alguma forma (diretamente e/ou indireta) 

já foram pagos pela sociedade. 

E a complementaridade excludente se evidencia também por meio de várias formas de 

transferência de responsabilidade que se aglutinam na atualidade por meio da “reforma del 

estado, que suposo una serie de políticas para distintos sectores, caracterizadas por la 

desregulación del mercado, la flexibilización y la privatización.” (ARROYO, 2005,               

p. 27-28)19. 

                                                 
17 Termo da autora deste texto para indicar que é incompleta a publicização pública do Estado, pois não se 
estende para todos. O Estado não chega a diversas situações da questão social. 
18 Nas relações entre o público e o privado de maneira que o privado é investido com os atributos positivos do 
público e o público necessita cada vez mais da lógica do privado para garantir sua eficácia. 
19 A Reforma do Estado, que supõe uma série políticas para distintos setores, caracterizadas pela desregulação do 
mercado, a flexibilização e a privatização. 
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Enseja-se, assim, a exclusão de princípios historicamente perseguidos no âmbito da 

esfera pública, principalmente aqueles ligados diretamente ao Estado no que ser refere à 

garantia de bens e serviços destinados a gerar a justiça social. 

O Estado não apenas orquestra cada vez mais os contornos que a sociedade civil deve 

assumir, mas ela também subsidia em termos ideológicos, políticos e econômicos o Estado. 

Todavia, com a crise da sociedade civil instaurada pela crise da modernidade, o público que é 

erigido como determinante é o público instrumental do Estado. Ou seja, a sociedade exige 

respostas prontas aos problemas enfrentados, mesmo que para isso, ela não precise mudar as 

suas concepções e práticas. Nesse jogo para permanência da Modernidade, os espaços 

públicos da sociedade civil foram debilitados em suas estruturas para que não provocassem 

transformações, perturbações às forças hegemônicas da própria sociedade civil que não 

acreditam em outro projeto societal que não seja o que já conhecem e o dominam.  

Como diz Bauman (2008) negam-se as incertezas que o sistema cria e a todo custo 

procuram pelas respostas instrumentais da razão. Por fim, é de se esperar que algumas 

recorrências teóricas minimizem a dimensão do privado pelo simulacro do público 

desenvolvido pelo Estado como se esse fosse o representante da esfera pública ou sendo a 

própria esfera pública. Quando na verdade é a dimensão pública que carece ser erigida para 

confrontar as forças das classes hegemônicas do capitalismo, do mercado, do individualismo, 

da mercadorização e da sociedade do consumo irrefreável em um mundo em que as condições 

da natureza são finitas, como já descrevemos anteriormente. Ou seja, as incertezas são 

geradas pelas ambivalências do sistema, mas são negados pelo mesmo sistema. 

Em que pese às ambivalências do âmbito sociocultural, os rebatimentos advindos das 

ações e consequências do reordenamento produtivo e político do Estado contemporâneo 

atingiram as dimensões do público e do privado da vida social de todos os tipos de 

sociedades. Sendo as mais e/ou menos desenvolvidas economicamente, com particularidades 

e generalidades no contexto societal atual e são responsáveis pelo agravamento da crise que se 

instaura na dinâmica cultural. 

E nesse sentido, o público e o privado em relação à vida sociocultural na sociedade 

também são modificados em sua expressividade, o público perde paulatinamente o espaço de 

reivindicação, de valorização do indivíduo, enquanto sujeito político, que se ‘corrompe’ e/ou 

se fecha no seu mundo particular, aquilo que Sennett (1998, p. 15) descreve “hoje a vida 

pública tornou-se questão de obrigação formal. A maioria dos cidadãos aborda suas 

negociações com o Estado com um espírito de aquiescência resignada, mas essa debilitação 

pública tem um alcance mais amplo do que as transações políticas”. 
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O autor enfatiza que a própria vida cultural é amplamente modificada pela ideia do 

particular, do privado como espaço de uma consciência de si mesmo, nega-se aquilo que 

originava o bem comum e/ou o espaço da liberdade. Então, toda liberdade fica presa ao ‘eu’ 

mais recôndito, o que gera a exacerbação do individualismo, marcado pela presença 

impactante do privado. 

É aquilo que Senett (1998) denomina de uma sociedade intimista baseada na busca de 

valores presos na intimidade, “que faz do indivíduo um ator privado de sua arte. O foco 

narcisista na motivação e na localização do sentimento comunal dá uma forma a cada uma 

dessas situações.” (p. 323), na vida social, diferentemente do padrão de civilidade política 

vivida na esfera pública na modernidade.  

Ocorre, desse modo, um deslocamento na pós-modernidade, do político/público para o 

individual/privado, muito embora que este deslocamento já começa com os hábitos de 

incivilidade. Os comportamentos xenofóbicos são uma das expressões de negação do 

diferente no meio social. Eles são gerados pela insegurança atualmente vivida no mundo, em 

que cada um procura sua segurança no trabalho, na vizinhança, na família, e sente-se 

ameaçado pela entrada desgovernada de outros párias em seu território. O conceito de 

território tem se tornado caro no pensamento sociológico e na vivência cotidiana, pois o 

território tanto é o espaço da identidade, mas também é o da violência, da xenofobia, das 

homofobias e do consumo.  

Considera-se, desse modo, que a forma de vida desenvolvida no capitalismo está 

arraigada no consumo como uma força determinante para a vida social e econômica, disso 

resulta como Jameson (2002), expõe em uma “cultura de consumo” interligada em todos os 

aspectos da condição humana neste modelo de sociedade: 

 
 
[...] para descrever uma modalidade específica de vida, gerada pela 
produção de mercadorias no capitalismo tardio, modalidade que ameaça 
consumir formas alternativas de comportamento rotineiro em outras 
culturas, e pode ser por sua vez, objeto de formas específicas de 
resistências. [...] examinar esse fenômeno não em termos culturais, mas, 
antes, do ponto em que o econômico passa para o social, uma vez que, 
como parte da vida cotidiana, a ‘cultura de consumo’ é de fato parte 
integrante do tecido social e dificilmente pode ser destrinçada dele. 
(JAMESON, 2002, p. 27). 
 
 

Outra consequência da sociedade intimista são ações do Estado e das políticas sociais, 

consolidando-se práticas cada vez mais fragmentárias, e por outro lado, tendo que atender 

reivindicações de grupos/segmentos específicos que exigem do Estado, respostas cada vez 



 73

mais particulares na gerência dos seus problemas sociais. Esse fenômeno é previsto quando é 

alicerçada uma vida baseada na individualização crescente, sendo, portanto, as carências 

percebidas pelos próprios sujeitos como parte da vida privada, particular, não se vê o 

problema do outro.  

Isso é sem dúvida uma das piores consequências trazidas ao indivíduo, o não 

reconhecer no outro, parte daquilo que é também compartilhado em sua experiência de vida. 

Ou seja, não reconhecer que vive numa sociedade. Opera-se uma divisão entre o indivíduo e a 

sociedade, como se houvesse um abismo intransponível entre eles. 

Elias (1994) vai nos dizer que há várias perspectivas de discutir o indivíduo e a 

sociedade, muito embora vamos nos deparar com antinomias, pois de forma geral        

podemos até ter: 

 

[…] certa ideia tradicional do que nós mesmos somos como indivíduos.          
E temos certa noção do que queremos dizer quando dizemos “sociedade”. 
Mas essas duas ideias – a consciência que temos de nós como sociedade, de 
um lado, e como indivíduos, de outro – nunca chegaram realmente a coalescer 
[…] quando tentamos reconstruir no pensamento aquilo que vivenciamos 
cotidianamente na realidade, verificamos […] que há lacunas e falhas em 
constante formação em nosso fluxo de pensamento.(p. 36). 

 

O projeto da Modernidade se assentava na igualdade, fraternidade e liberdade para 

todos, como bens à coletividade são destituídos na sociedade capitalista de produção, caminha 

a pari passo para o conceito de que as necessidades são tão divergentes e singulares que só no 

âmbito do privado/mercado, o sujeito é livre, ou seja, apenas em sua individualidade. Para 

Sennett (1998, p. 19): 
  

O problema público da sociedade contemporânea é duplo: o comportamento 
e as soluções que são impessoais não suscitam muita paixão; o 
comportamento e as soluções começam a suscitar paixão quando as pessoas 
os tratam, falseadamente, como se fossem questões de personalidade. 

 

A participação pública e política, portanto, perde o seu palco, pois as necessidades são 

cada vez mais dos “EUs” isolados em si mesmo e/ou de grupos que defendem interesses 

próprios. Nesse sentido, a consciência de classe social é desviada, esquecida e logicamente a 

ideia de que “não é a consciência dos homens que determina o seu ser, pelo contrário, é o ser 

social que determina a consciência.” (MARX apud LUKÁCS, 1989, p. 34), começa a ser vista 

na perspectiva contrária. Os homens passam a entender que a sua consciência individual é o 

que gera a objetividade do mundo social. 
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Isso na visão de Sennett (1998) é justamente o que está ocorrendo, a desbriada ida ao 

psicologismo concedeu à (pós)-modernidade o seu ajustamento daquilo que já vinha se 

processando na história desde declínio do Império Romano e do advento do Cristianismo: o 

isolamento do sujeito em si mesmo mediante de uma vida de enclausuramento social e 

político que no medievo forjou-se e na Modernidade ajusta-se perfeitamente ao mundo do 

pessoal, do personificado e na pós-modernidade revela-se amplamente. 

Esse isolamento provocado nas economias industriais modernas de origens cristão-

liberal coroou a ideia do individualismo do e no privado, portanto, cada sujeito carrega em si 

mesmo o germe de sua libertação e também de sua riqueza, como ideologias condutoras que 

neutralizam as ações que poderiam ser públicas. 

A ideia do privado, dessa forma, é bem aceita em sociedades regidas por esses 

princípios culturais e econômicos, enaltecendo a concepção de que é possível viver para os 

próprios interesses. Podemos, portanto, extrair as riquezas possíveis, porque a fonte da 

riqueza está no indivíduo e não no coletivo. Por trás dessa visão está a concepção de que o 

homem tem o direito de extrair o máximo da natureza, independente se tem outros homens 

que nunca terão acesso aos bens sociais e materiais. 

Quando analisados, portanto, o processo em relação à vida social fica mais evidente 

que as dimensões pública e privada são também modificadas em sua natureza, propriedade, 

espaço e atuação. E nesse sentido, como vimos não são mudanças meramente ideológicas, 

mas estruturantes que se complexificaram na sociedade e que marcam todos os campos 

institucionais, inclusive, o âmbito do ensino superior, que veremos nos capítulos a seguir. 
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2. MARCOS HISTÓRICOS E REGULATÓRIOS DO ENSINO SUPERIOR NO 

CONTEXTO BRASILEIRO: ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO 

 

Este capítulo versa sobre os elementos históricos que configuram a possibilidade da 

educação como uma política de direito a partir do contexto da Modernidade, ao mesmo tempo 

em que explora a fragilidade desse direito no campo governamental. Outro propósito do texto 

é articular essa discussão em relação aos marcos regulatórios mais recentes da política 

educacional do ensino superior, tendo em vista, que esses aspectos também conformam a 

relação de imbricação entre o público e o privado, tomando aspectos do cenário internacional 

e brasileiro como referências para situar os contornos das tendências/cenários de expansão do 

ensino superior atualidade, como demarcações no campo do direito e do acesso.  

O primeiro momento do texto discute a concepção do direito à educação nos marcos 

do capitalismo, no segundo momento com foco no ensino superior, em seguida no texto, se 

realiza uma aproximação junto aos marcos recentes do ensino superior com ênfase nas 

diretrizes internacionais e por fim, no quarto momento do texto, discute-se o rebatimento 

desses marcos no contexto brasileiro, mediante a Reforma da Educação Superior a partir do 

cenário da década de 1990. 

 

2.1 DIREITO E EDUCAÇÃO: ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO A PARTIR DO 

CAPITALISMO 

 

A discussão sobre o público e o privado compreende vários campos e sentidos 

discursivos diferentes como já visto no capítulo anterior, o qual sistematizou elementos 

conceituais e históricos para se aproximar ao objeto de estudo, ou seja, a imbricação do 

público e o privado na expansão do ensino superior.  

Considera-se também, pertinente situar (brevemente), a distinção entre o público e o 

privado no campo histórico-jurídico para nos permitir evidenciar como a educação na 

sociedade capitalista transformou-se em um direito social (direito público) e um serviço 

mercantilizado (direito privado).  

Para realizar uma discussão sobre a educação superior como direito, é preciso revisitar 

inicialmente a constituição do Direito Positivo na Modernidade como um marco histórico e 

regulatório na emergência das políticas públicas concebidas pelo Estado moderno.  

Para iniciar brevemente essa discussão, recorre-se a Bobbio (2007), o qual realiza um 

estudo sobre Estado, Governo e Sociedade, para explicar as origens da constituição do Direito 
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Positivo Moderno, como um dos dispositivos que organiza as relações jurídicas entre o Estado 

e a sociedade civil na modernidade. No período da Modernidade, ocorreram várias 

modificações sobre os significados dos direitos público e privado de acordo com as inflexões 

produzidas pelos Jusnaturalistas20 que tentaram dá conta do conjunto das novas relações que 

vinham acontecendo na sociedade. As inflexões perpassavam aspectos ligados ao indivíduo e 

à sociedade, mas precisamente se voltaram para organização da vida política e social, ou seja, 

acentuaram os preceitos do Direito Romano por meio da criação do Estado moderno, como 

ente regulador da sociedade moderna. 

Por outro lado, os atributos presentes na concepção do direito na cultura greco-romana 

não estavam separados da própria concepção anteriormente exposta, da ação política do 

homem, enquanto aspecto da dimensão pública, sendo o labor e o trabalho como elementos da 

dimensão da vida privada (ARENDT, 2007).  

No âmbito do direito na Antiguidade, um homem podia até ter posses, bens 

particulares, sem necessitar vivenciar em público a sua natureza política, mas sem essas 

condições, era improvável ter acesso à participação na esfera pública, principalmente, se suas 

posses se dirigiam à sustentação exclusiva de seu lar, porém, isso não impedia a existência de 

ter direitos privados resguardados a partir de uma regulação jurídica que se origina no sistema 

do direito romano. 

A regulação jurídica, nesse contexto, expressava uma avaliação política daquilo que 

seria determinante na vida dos homens em suas relações pública e privada, que na 

explicitação de Ayres (2006, p. 1), nasceram assim: “O direito público é aquele concernente 

ao estado dos negócios romanos – ou aquilo que é da coisa pública –; e o direito privado é o 

que disciplina os interesses particulares ou, segundo a definição mais casual, aquilo que       

não é público”. 

Entende-se, desse modo, que na emergência da Modernidade diferentemente do 

período greco-romano ocorreu uma dicotomia entre o público e privado a partir da 

necessidade de regular o direito natural por meio de um conjunto de regulamentos jurídicos 

que pudessem resguardar os bens privados.  

Nesse sentido, o direito privado é anterior ao público, este último, de fato vai se 

expandir apenas no contexto da Modernidade quando novamente a sociedade se volta a 

                                                 
20 A partir dos séculos XVII e XVIII, as figuras de Hobbes, Espinosa, Locke, Kant e Rousseau foram os filósofos 
que constituíram o jusnaturalismo (a teoria do direito natural), transformando-se nos expoentes de teorias 
políticas fundamentais para entender o Estado moderno (Ver SOUZA, 2003). 
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repensar os significados do direito natural e criar um espaço contratual de regulação na 

sociedade burguesa com o advento do Estado moderno (SOUZA, 2002). 

Bobbio (2007) descreve que a partir da dicotomia entre os direitos público e privado 

na modernidade se estabeleceram outras dicotomias: sociedade de iguais e sociedade de 

desiguais; a lei e o contrato; a justiça comutativa e a justiça distributiva. Bem como, o uso 

axiológico, ou seja, valorativo que as sociedades conferem às duas esferas, tais como: o 

primado do privado; o primado do público e explicita ainda, um segundo significado da 

relação dicotômica: a discussão sobre o “público ou secreto” e a “publicidade e                

poder invisível”. 

O referido autor entende que a sociedade de iguais é aquela que o seu estado de 

comportamento privado é caracterizado por uma relação de iguais ou de coordenação. Seria, 

por exemplo, as relações entre: irmãos, parentes, amigos, cidadão e inimigos. Em âmbito 

maior, a sociedade natural tal como descrita pelos jusnaturalistas modernos. O exemplo do 

mercado, também cabe, pois os economistas clássicos o entendem como um espaço formado 

por iguais a partir da ideia de que todos são livres e aptos a ter riquezas.  

A sociedade de desiguais seria aquela que comportaria uma relação de subordinação, 

representada pela forma como o poder de comando se estabelece entre os destinatários da 

obediência, ou seja, a relação do patriarca com família; do Estado soberano com os cidadãos; 

a sociedade entre Deus e os homens; o empregador e o empregado. Essa divisão entre a 

sociedade de iguais e de desiguais no contexto moderno, segundo Bobbio (2007, p. 17),   

“volta a se apresentar sob a forma de distinção entre sociedade política (ou de desiguais) e a 

sociedade econômica (ou de iguais)”.  

A sociedade política era dita como desigual porque partia do pressuposto de que nem 

todos podiam ou deveriam participar da esfera pública. Já a sociedade econômica como parte 

da dimensão privada (de iguais) permitia aos homens considerados livres a conquista da 

riqueza para si e para família. 

Essa distinção é visualizada no pensamento clássico da filosofia política e na 

economia política, principalmente, em John Locke que tem a sociedade civil como base a 

economia de mercado, e isso pressupõe a existência de relações sociais de trabalho, “a força 

de trabalho é considerada como uma propriedade alienável, entendendo propriedade como o 

direito natural e individual de dispor, de trocar e ou de alienar uma coisa, inclusive por meio 

de um salário.” (SOUZA, 2002, p. 18). 
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Já os economistas liberais, dentre os quais se destaca Adam Smith, este vai definir que 

todos podem ter direitos econômicos, pois a sociedade é livre, e ao conquistar bens materiais, 

automaticamente, conquistariam os direitos políticos.  

Essas formas de pensar foram recorrentes até início do século XX, mas quando se 

instituiu o direito político a partir do voto livre para todos, visto que anteriormente este direito 

dependia da presença econômica do cidadão na sociedade, altera-se a discussão sobre a 

participação política e a esfera pública.  

Entretanto, é válido ressaltar que a expansão do direito político pelo voto livre foi 

muito mais uma conquista, oriunda do avanço dos ideais do socialismo e da social-

democracia do que do liberalismo em si, corrente teórica defendida pela maioria dos 

jusnaturalistas do século XVIII. 

Diante disso, um outro elemento que Bobbio (2007) refere-se, é a lei do contrato que 

se estabelece como uma relação de negócio jurídico. A divisão entre leis e contratos é 

concernente às fontes tanto do direito público quanto do direito privado. Os direitos “público 

e o privado” são vinculados por relações de condutas, tanto as leis de caráter público 

implicam regulamentos nas ações e comportamentos por parte da sociedade, como também, 

os contratos de serviços no âmbito do privado pressupõem normas contratuais para ambas as 

partes do negócio. Nesse aspecto, tanto, as dimensões da vida privada quanto da vida pública 

estão condicionadas pelo exercício das leis, normas e os contratos regulados pelo setor 

público, sejam eles diretos ou indiretos, e o setor privado no âmbito de compra/venda de 

produtos e serviços. 

No caso do direito público, a autoridade do Estado é organizada por leis, pela 

administração pública, pelos serviços e benefícios sociais. As normas de conduta validam o 

que é de natureza do Estado realizar e garante a este como presidir junto às pessoas físicas e 

jurídicas, bem como, as de caráter mercantil e/ou sociais.  

O direito público também pode ser vinculado pela imposição do seu poder e 

habitualmente é reforçado pela coação (de uso exclusivo do soberano) por meio da polícia e 

pelas formas ideológicas reproduzidas pelos aparelhos ideológicos do Estado    

(ALTHUSSER, 1998).  

Em relação ao direito privado, este segue em primeiro lugar o princípio da 

reciprocidade que se caracteriza pelo conjunto de normas que os particulares estabelecem 

entre si para regularizar as suas relações recíprocas, principalmente, as de cunho patrimonial 

por meios de acordos bilaterais (BOBBIO, 2007). 
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No que confere à justiça comutativa, refere-se ao âmbito das trocas, já a pretensão 

fundamental é que duas coisas possam ser trocadas de forma justa e devem apresentar valores 

iguais. A justiça distributiva, por sua vez, refere-se à distribuição de honras e obrigações pela 

a autoridade pública: sua pretensão é que cada um receba o que lhe cabe com base em 

critérios, os quais podem mudar segundo as diversidades das situações objetivas, ou segundo 

os pontos de vistas (“a cada um segundo o mérito”, “a cada um segundo as necessidades”,     

“a cada um segundo o trabalho”).  

O direito, assim, no espaço privado se relaciona com a justiça comutativa, que é a 

relação entre as partes, como, também, o direito público relaciona-se com a assertiva sobre a 

justiça distributiva, a relação entre o todo e as partes, distinção provinda da dicotômica 

sociedade de iguais e sociedade de desiguais.  

Quanto ao uso axiológico de cada termo pela sociedade, segue uma diferenciação.     

O primado do privado, inaugurado pela “difusão e recepção do direito romano no ocidente, 

cujos principais institutos são a família, propriedade, o contrato e os testamentos, [...] adquiriu 

valor de direito da razão, cuja validade é reconhecida independente das circunstâncias de 

tempo e de lugar de onde se originou e está fundada sobre a ‘natureza das coisas’ [...].” 

(BOBBIO, 2007, p. 21).  

O direito público se desenvolve mais tarde do que o privado, daí a natureza pública do 

Estado, o de resguardar o que os homens adquiriam em seu percurso histórico, 

principalmente, na sociedade burguesa, o imperativo da propriedade privada constitui um dos 

elementos centrais de defesa do Estado em relação aos interesses privados.  

Em outras palavras, as ordenações jurídicas greco-romanas foram amplamente 

modificadas pelos jusnaturalistas da época Moderna, pelas posições filosóficas concebidas 

nos tratados sobre “Contratos Sociais”, principalmente, nas obras de Hobbes, Locke e 

Rousseau (SOUZA, 2002). A posição de cada um desses pensadores, dentre outros, recriaram 

a concepção de que a política, o direito, a democracia e, consequentemente, a delimitação dos 

significados de público e de privado são construções a ser desenvolvidas na relação entre o 

Estado e a sociedade civil. 

Percebe-se que toda discussão de Bobbio (2007) e de outros estudiosos na área do 

direito, aponta para uma dicotomia no âmbito da regulação jurídica para subsidiar a 

incorporação dos direitos individuais e coletivos, e como o Estado, transforma-se no ente 

mediador entre os interesses conflituosos destas duas partes (indivíduo e sociedade), e isso, de 

fato só tem sentido na sociedade moderna; antes disso, não se encontram justificativas amplas 

para considerar a existência legal dos direitos dos dois entes: indivíduo e sociedade.  
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Porém, o motivo dessa distinção na Modernidade, quando se analisa o horizonte da 

sociedade e quando a discussão do direito passa a fazer parte das lutas e das mitigações do 

sistema capitalista para dá sentido simbólico e objetivo à sua organização em vários campos 

da vida social, dentre eles, a educação. 

Então, é também no campo da educação que é possível visualizar que o público e o 

privado são construções teóricas e normativas para designar, legitimar e defender um dado 

modelo de organização de sociedade.  

Isso não quer dizer que a realidade (totalidade) seja dividida entre público e privado, 

isoladamente. Por outro lado, a partir das construções filosóficas e jurídico-normativas, reside 

um movimento duplo, de um lado, se expressa uma divisão, baseada numa negação, o que é 

público, não é privado, e vice-versa, e de outro lado, uma interseção entre o público e o 

privado, que se denomina de justaposição e imbricação entre as duas categorias. De forma 

contraditória, o público e o privado relacionam-se. 

Esse duplo movimento é organizado pela legislação constitucional da sociedade, 

expressa pelo Estado para regularizar as relações sociais no âmbito prático e ideológico, e, 

portanto, por um conjunto de ações normativas, ideológicas, teóricas e práticas, como é o caso 

do direito à educação, expresso nas legislações dos países.  

Dessa feita, pode-se considerar que a dicotomia entre público e privado é um aspecto 

real para projeto normativo da modernidade, ao mesmo tempo, em que ela não é real para o 

concreto na vida social, pois os indivíduos lançam mão de um conjunto de significados nas 

relações e práticas sociais que outorgam, ou não, tal distinção entre o público e o privado.  

Ao mesmo passo, que o Estado não converge inteiramente nem sempre salvaguarda os 

direitos do indivíduo na sociedade civil, principalmente, se estes forem contrários aos 

interesses da sociedade política ou de suas fracções de classes hegemônicas que consolidam o 

poder do Estado, em dado momento histórico/conjuntural. 

Desse modo, concorda-se com a opinião de Machado (apud LOMBARDI, 2005,        

p. 80) sobre a distinção entre direito público e privado, ele discorre, que: 

 

Não se entendem os autores, quando se esforçam por estabelecer o 
fundamento, a base, a razão de ser de tal distinção. […], pois todo valor 
dessa distinção entre público e privado repousa, unicamente, numa questão 
metodológica ou de didática. Ocorre como regra do direito, e não há como 
determinar, com rigor incontestável, se uma regra de direito tem caráter 
público ou caráter privado. 
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Assim, até mesmo no âmbito do direito, é contestável a existência de uma dicotomia 

em relação ao público e ao privado, pois as mudanças históricas são organizadas pelas lutas 

cotidianas que incidem sobre essas categorias que são úteis à análise histórica, como aqui se 

tentou-se empreender. 

A definição, portanto, do que é público e privado se estabelece no campo jurídico 

também com ambiguidades, e ainda mais quando se dirige às políticas públicas, tendo em 

vista que constitucionalmente, elas se estabelecem como respostas às demandas por direitos 

sociais, e nesse caso, a saber, destaca-se, a educação, como um dos principais aparelhos 

ideológico e cultural na e da sociedade moderna. 

Os direitos sociais que ligitimam as políticas sociais são relativamente “jovens”, 

datam praticamente do século XX, quando comparados aos direitos civis e aos políticos, 

entretanto, não se segue uma linha linear de quando se iniciam os direitos sociais, pois eles 

estão, intrinsecamente, relacionados com os demais direitos, entretanto, é notório que os 

direitos sociais precisam sair da ideia abstrata para ir para o campo da prática na consolidação 

dos direitos de cidadania: “Enquanto os direitos de liberdade nascem contra o superpoder do 

Estado – e, portanto, com o objetivo de limitar o poder –, os direitos sociais exigem para sua 

realização prática, ou seja, para passagem da declaração puramente verbal à proteção efetiva, 

precisamente o contrário, isto é, a ampliação dos poderes do Estado.” (BOBBIO, 2004). 

E nesse sentido, a educação como direito social paulatinamente conseguiu no âmbito 

constitucional dos países ser reconhecido como indispensável ao desenvolvimento humano e 

econômico a partir das revoluções históricas que se processaram a partir da modernidade, 

dentre elas, a Revolução Científica, Revolução Francesa e por fim, a Revolução Industrial. 

Essas revoluções colocaram a educação em um patamar de exigência paulatina para o 

desenvolvimento da sociedade.  

Apesar desse lastro histórico, a sistematização da educação como política pública e 

como direito social se desenvolveu há pouco tempo, praticamente apenas no século XX em 

termos de legislação quando os países mais desenvolvidos assumiram a prerrogativa 

constitucional da educação como direito público no Estado providência e/ ou de bem-estar 

social. De acordo com Souza (2002, p. 26): “As discussões acerca da definição do seu papel 

social foram sempre o epicentro das tensões e divergências interclasses e entre classes sociais, 

refletindo a correlação de forças sociais e políticas existentes em cada país”. 

Assim, o ato de assumir a educação como um dos papéis do Estado dependeu 

efetivamente da correlação de forças das classes sociais em relação aos interesses do projeto 

econômico e social vigente. Todavia, a educação como um elemento cultural necessário para 
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a dinâmica moderna da sociedade é anterior, e por esse fator, ascendeu primeiramente como 

um bem público. 

A educação se expressa no geral como um bem público, no sentido de que é um 

aspecto relevante para vida de todos, mas isso não valida de que todos os países 

compreenderam e aplicaram à educação o significado de direito social, isso apenas acontece 

quando o Estado, a reconhece juridicamente como elemento constitutivo do conjunto de 

direitos de cidadania  

Por outro lado, a sua efetivação tem passado pelos serviços público e privado em 

lógicas difusas de retração e de atração, ao mesmo tempo, em que o processo histórico de 

desenvolvimento da educação não tem sido linear, e nem abarca a concepção de política de 

Estado em todos os seus níveis de ensino, nem todos os países a acataram, principalmente, 

quando se trata da educação superior. 

Muito embora que se constituía como um bem público, mas as condições de 

oportunidade à educação perpassam (historicamente) pelos interesses públicos e privados no 

campo prático, provocando significados diferentes de “educação”, por meio de rupturas de 

ideias entre aqueles que defendem que a educação como um direito para todos e independente 

de qualquer nível de  ensino, portanto, sendo um dever do Estado. E outros, que defendem 

que não é de competência exclusiva do Estado assumir todos os níveis de ensino, ao contrário, 

compreendem que devam ser incorporadas também pelos setores privados. Nessa lógica, os 

significados de direito público e privado se justapõem entre si na execução da educação     

como direito. 

É recorrente que a educação seja contemplada como um direito social, tendo em vista 

se voltar para uma formação especializada que deve ser tanto de interesse da sociedade quanto 

do indivíduo. Apesar de que, o direito à educação como parte da cultura sociabilizadora do 

homem não se constitui ainda plenamente como um direito público no campo prático de todos 

os tipos de Estado. Mas no campo constitucional parte considerável dos países acata sob a 

forma da lei que a educação é um direito de todos, baseando-se, principalmente, na 

compreensão liberal de que a educação é um bem público da sociedade. No entanto, a 

execução desse direito fica a cargo de todos, geralmente, as Consitutições Federais assumem 

de forma compartilhada a política de educação, sendo responsáveis: o Estado, a             

Sociedade e a Família.  

De modo geral, os países mais desenvolvidos assumiram o processo de massificação 

da educação, alguns rumam à universalização em todos os níveis, quando asseguraram que o 

setor público-estatal tivesse um papel prepoderante nessa política do Estado, diferentemente 

dos países em desenvolvimento, em que a educação se constitue em política de governo, não 

absorvendo a universalização como dimensão indispensável ao crescimento do país.  
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Mais recentemente, com o avanço das ideias sobre uma educação ao longo da vida que 

no cenário internacional inicia-se mais um movimento em torno do acesso à educação como 

um dos direitos inalienáveis do homem. Essa visão está mais presente nos países europeus de 

capitalismo avançado, algo, ainda a ser conquistado nos países em desenvolvimento  

(MORGADO, 2006). Apesar da discussão já ser datada de algum tempo, mas no contexto 

latino-americano, principalmente no Brasil, não se pode falar de educação ao longo da vida, 

se nem os níveis mais básicos de ensino, a população tem um acesso democratizado e 

ampliado. 

Assim, devido à visão ainda limitada sobre os significados do direito à educação que a 

forma de acesso resulta nos processos de imbricação entre o público e o privado na efetivação 

desta política social, principalmente, nas situações em que o Estado não assumiu no campo 

teórico-prático o dever de cumprir com esse direito do homem, principalmente no nível 

superior de educação. 

 

2.2 ENSINO SUPERIOR: DIREITO E/OU ACESSO NO PROJETO DA MODERNIDADE? 

 

Quando se refere ao ensino superior na Modernidade, é um elemento significativo do 

projeto sócio-histórico do capitalismo, tendo em vista, a sua relevância para ciência e para o 

trabalho, como núcleo fundamental do desenvolvimento técnico/instrumental do capital. 

O ensino superior escolástico, do período anterior à Modernidade, diluiu-se na 

sociedade industrial, perdeu parte de seu perfil livresco e intelectualizado, e se organizou para 

atender às necessidades das atividades econômicas do sistema de produção vigente, gerando 

uma maior diversificação de áreas técnicas ligadas diretamente a esse novo                     

padrão de sociedade. 

A partir do século XVII, paulatinamente, a formação superior incorpora cada vez mais 

à perspectiva de formar pessoas para o trabalho especializado, tendo em vista, a dimensão 

técnica/instrumental exigida na condução organizativa do sistema capitalista e do Estado. 

Entretanto, a massificação e a universalização do ensino superior são processos ainda 

em andamento, sendo, apenas possível a sua verificação a partir da metade do século XX, 

após a Segunda Guerra Mundial quando se acelera o desenvolvimento ampliado do capital e 

quando os Estados de bem-estar social ampliaram as bases da educação, desde os níveis mais 

elementares até o ensino superior. 

Muito embora, que isso, não é uma realidade em todos os países, uma parte 

considerável caminha para massificação por meio de medidas de expansão do ensino superior 

mediante políticas diversificadas em cada contexto com a participação dos setores público e 



 84

privado (RIBEIRO, 2002), sendo mais recorrente a universalização nos países mais 

industrializados, tais como: EUA, França, Alemanha, Inglaterra, dentre outros. 

Da mesma forma que a massificação do ensino básico não se deu rapidamente, 

acredita-se que o mesmo ocorre com o ensino superior. Alves (2007), explica que na França, 

já no século XVIII, a reforma de Condorcet já expressava a educação elementar como uma 

necessidade vital para consolidação da República e que seria urgente consolidar a educação 

para formação do cidadão, nesse contexto, de interesses políticos e econômicos do   

liberalismo clássico. 

 

Celebrava a necessidade de a república burguesa se libertar dos entraves 
colocados pela Igreja católica à difusão da educação escolar. Reinvidicando 
a educação para todos, promovida pelo Estado, e tendo clareza das 
limitações postas pela situação de carência das famílias pobres, Condorcet 
contribuiu para formulação dos princípios constitutivos da visão liberal 
clássica da escola pública: universal, gratuita, obrigatória e laica. Esse 
ideário, produzido no interior do movimento revolucionário, jamais 
deixaria, desde então, de acompanhar e justificar as lutas visando ao 
aumento das oportunidades educacionais. (ALVES, 2007, p. 68). 

 

A princípio, a massificação da educação destinava-se a uma visão restrita do ensino 

das primeiras letras, apenas no século XX, homogeneizou-se a concepção de uma educação 

para todos e, mais recentemente ainda, que os governos passaram a investir no ensino superior 

como uma demanda educacional; antes disso, o acesso ao ensino superior se constituía um 

atributo da família, do indivíduo, longe de ser, um direito social. 

Entretanto, não se pode negar que o advento da Modernidade provocou também uma 

maior necessidade por tal formação, tendo em vista a abrangência e diversidade entre as 

demandas originadas na esfera do trabalho e no aparelho do Estado, exigindo, funções 

técnicas até então não existentes. Tal contexto também tem influências culturais importantes a 

partir das ideias iluministas e dos enciclopedistas que originariam uma concepção de que 

educação traria às “luzes” a um novo horizonte secular, por meio do conhecimento científico. 

Assim, o acesso à educação seria um dos meios para modernizar o mundo. 

Desse modo, a formação superior tornou-se responsável pela produção do 

conhecimento científico, constituiu-se em um norte a ser perseguido pelo projeto societal 

capitalista. Parte dessa íntima relação (capitalismo e conhecimento científico) promoveu, 

historicamente, um processo de combinação que resulta hoje na capacidade de mundialização 

da economia, resultante do acelerado desenvolvimento científico/tecnológico produzido. Essa 

relação está diretamente intricada com o saber intelectual no processo de produção e, 

principalmente, nas décadas mais atuais atinge também o âmbito dos serviços.  
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Conforme Minto (2006), o saber intelectualizado no processo de produção pode, no 

entanto, fazer com que a participação do trabalho vivo seja, cada vez mais, reduzida e 

precarizada do ponto de vista das relações trabalhistas, mas nunca eliminadas.  

Nesse sentido, a tendência verificada nos processos produtivos é a de existir uma 

crescente imbricação entre trabalho material e imaterial, cujo maior exemplo é o setor de 

serviços (ANTUNES, 2000). 

Sendo válido ressaltar, que a própria educação é um serviço cada vez organizado pelo 

saber intelectual, ou seja, ao ser incorporado à educação superior um ensino cada vez mais 

técnico e especializado, descartou a base de formação enciclopedista e filosófica anterior.      

E estruturou-se a partir de uma política educacional voltada para gerar as condições de oferta 

de uma educação de acordo com as necessidades do capital e posta a diferentes desenhos de 

classes sociais. Parte disso resultou numa prática bifurcada, perpassada pelos interesses 

público e privado, do rico e do pobre, do direito e do serviço. 

Mesmo que a partir do século XX, o Estado seja o ente regulador das políticas de 

educação de forma mais expressiva, o ensino superior é submetido no campo das políticas 

junto às interfaces entre os direitos público e privado, pois, “o desenvolvimento deste Estado 

aliado ao capitalismo aprofundaram as diferenças entre os detentores dos meios de produção e 

aqueles que asseguravam a própria existência com o recurso da venda de sua força de 

trabalho.” (ALVES, 2007, p. 71).  

Disso também resulta os níveis desiguais de acesso ao ensino superior, sendo, 

portanto, um nível educacional que ainda precisa ser democratizado. 

Essa diferença de oportunidade educativa pela condição de “classe” contribui para 

atrasar a universalização da educação para todos como um direito público, e ao mesmo tempo, 

possibilitou a veiculação da educação como um produto acessível pelo meio privado, como 

qualquer outra mercadoria, mesmo que o discurso valorativo sobre a educação seja pleno de 

alusões à edificação integral e cidadã do homem, como se propõe a Teoria do Capital do 

Humano (SCHULTZ, 1973).  

Nesse sentido, as ideais de Kuenzer (2002), corroboram, com afirmação de que a 

educação na sociedade capitalista cumpre muito mais a função de controle social e expressão 

também da desigualdade de classe absorvida pela produção racionalizada que demandava um 

novo homem. 

 

O novo tipo de produção racionalizada demandava um novo tipo de homem, 
capaz de ajustar-se aos novos métodos de produção, para cuja educação eram 
insuficientes os mecanismos de coerção social; seria necessário articular 
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novas competências a novos modos de viver, pensar e sentir, e que fossem 
adequados aos novos métodos de trabalho caracterizados pela automação, ou 
seja, pela ausência de mobilização de energias intelectuais e criativas no 
desempenho de tarefas […]. Se o fundamento deste novo tipo de trabalho é a 
fragmentação posto que, da manufatura à fábrica moderna, a divisão 
capitalista faz com que a atividade intelectual e material, o gozo e o trabalho, 
a produção e o consumo caibam a indivíduos distintos, tanto as relações 
sociais e produtivas como a escola, educam o trabalhador para esta divisão. 
Em decorrência, a ciência, e o desenvolvimento social que ela gera, ao 
pertencerem ao capital aumentando a sua força produtiva, se colocarem em 
oposição objetiva ao trabalhador. Assim, o conhecimento científico e o saber 
prático são distribuições desigualmente, contribuindo ainda mais para 
aumentar a alienação dos trabalhadores. (KUENZER, 2002, p. 79). 

 
 

Assim, a educação está para a ciência, como a ciência está para o capitalismo, essas 

condições são essenciais para um conjunto de manifestações e necessidades do capital. 

Devido a isso, constitucionalmente, alguns países entenderam a educação superior como um 

bem público, como um aspecto social importante para todos, e o acesso a ele é um dos 

principais elementos da cidadania burguesa e de princípio para o desenvolvimento           

social e econômico. 

Todavia, o caráter “público” da educação superior reivindicada pelos liberais, deve ser 

posta por termos corretos na visão de Minto (2006): “Não se trata de uma questão pública, na 

acepção da palavra, mas de uma questão a ser tratada pelo poder público, a quem caberia 

garantir a sua homogeneidade, desenvolvê-la e protegê-la.” (p. 47). Mesmo que não seja o 

Estado a executá-la, mas organiza o seu acesso para os setores competentes, diga-se, o setor 

privado – nessa concepção – possa dirigir tal serviço à sociedade. 

Com isso, a educação superior se transforma em um bem público por meio de um 

conjunto das necessidades socioeconômicas e pelas reivindicações ético-políticas postas nas 

lutas de classes, mas também quando o próprio processo capitalista aprofunda o grau 

tecnológico e científico em sua base de produção, reiterando em todos os âmbitos do 

capitalismo, a importância do ensino superior para formação ao trabalho e para direção do 

Estado. A partir do conjunto diverso entre as necessidades sociais e econômicas, que esse bem 

público, se torna em direito, principalmente quando o acesso é garantido e gratuito do ponto 

de vista geral, porque integralmente as contribuições de impostos deveriam dá condição 

administrativo-financeira ao Estado para ele se responsabilizar na viabilização prática             

a esse direito. 

A exigência pelo ensino superior também é devido ao crescente nível de 

especializações da burocracia estatal que exige formações específicas, originando um 

trabalhador especializado e fora da linha de produção imediata, ou seja, trabalhadores que 

atuam na reprodução do capital, criando assim, a classe média burguesa constituída de 
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burocratas do Estado, trabalhadores intermediários e gerentes de produção no capitalismo 

moderno (BRAVERMAN, 1987). 

Desse modo, a formação superior tem um status quo mais elevado na sociedade 

burguesa, e por deter essa condição, reproduz-se à concepção de que a formação superior 

também se torna um importante instrumento de ascensão social nessa sociedade, 

principalmente para os teóricos da Teoria do Capital Humano (RAMOS, 2003). 

Por essa capacidade de incidir sobre a ascensão social, a educação superior está 

historicamente ligada aos espaços políticos discursivos que conformam a esfera pública.        

A formação superior tem um papel fundamental na existência desses espaços e na formação 

de indivíduos ativos e agentes coletivos. Habermas (2003a) mostra que a contribuição dos 

ilustrados na criação da esfera pública burguesa foi fundamental, e que depois passou a ser 

dominada por uma especialização crescente, dos ditos medias. Ele aponta que foi no contexto 

da burguesia ascendente que o movimento dos ilustrados erigiu os principais espaços no 

processo de constituição da esfera pública burguesa. Portanto, formado por pessoas com 

instrução superior que se deu a hegemonia da classe burguesa, principalmente nos campos da 

reprodução social dos valores desta. 

 Cabe frisar que a esfera pública burguesa assentou-se numa divisão de classe e 

assumiam os contornos também dessa divisão no campo educacional, pois quem participava 

dos espaços discursivos na esfera pública não era o povo de forma geral, nem qualquer 

indivíduo sem formação educacional, ao contrário, a esfera pública burguesa também era 

excludente e se distinguia pela diferença de classe, e essa diferenciação refletia basicamente 

sob o nível de acesso ao conhecimento formal, sistematizado das pessoas, isso fica claro 

quando Habermas (2003a) descreve o tipo de pessoas que participavam da esfera pública e a 

reprodução histórica disso na sociedade, pois os movimentos sociais promovidos por uma 

maioria iletrada sempre fora motivo de maior perseguição e extinção. 

O indivíduo participante dos espaços públicos deveria possuir uma formação 

educacional superior, e com poucas exceções se concedia aos não-letrados a participação na 

esfera pública. Uma das bases fundamentais da burguesia apoia-se justamente nessa 

singularidade, o de negar a legitimidade de movimentos populares e espaços sociais que não 

são oriundos da esfera pública (burguesa). Não é por acaso que a discussão pública passa a ser 

cada vez mais publicizada pelos canais de comunicação e a classe trabalhadora como não 

detinha as condições de acesso às informações e às opiniões correntes por esse meio, ficava 

cada vez mais prejudicada a sua ação política na sociedade. Algo que pode mudar, quando os 

trabalhores saberem utilizar os mecanismos mais modernos de comunicação de massa, como 

se está forjando as redes sociais na internet. 
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Até que a comunicação se tornasse também uma mercadoria, quando passou a 

massificarem seus serviços na sociedade, sendo parte da expansão dos negócios relacionados 

à mídia de forma geral, perdeu parte considerável do poder crítico deste setor. Entretanto, isso 

ainda não significa que todos têm acesso de igual forma aos meios de comunicação e a 

qualidade das informações produzidas, e que elas não são neutras, ao contrário são permeadas 

pelos interesses do público e do privado. 

Por essa via, aos poucos se racionaliza a própria capacidade de liberdade política das 

pessoas e a escola/universidade contribui para este processo. Segundo Kuenzer (2002),           

a educação na sociedade burguesa é o espaço por excelência do acesso ao saber teórico 

divorciado da práxis, representação abstrata feita pelo pensamento humano, e que corresponde 

à forma peculiar de sistematização, elaborada a partir da cultura de uma classe social. Essa 

cultura se espraia como a única possibilidade de convivência humano-social. Nesse sentido, a 

participação na esfera pública estava conectada ao acesso à educação e a informação.  

Por outro lado, há de considerar, que a educação até meados do século XX não tinha 

uma presença forte do setor público-estatal de forma efetiva em todos os países. Ao contrário, 

o setor privado, principalmente, o filantrópico assumia a educação superior como uma 

resposta à necessidade de manutenção de seus quadros nos espaços de poder na sociedade. 

Todavia, a partir da expansão do Estado de bem-estar social, o setor estatal passa a regular, 

financiar e executar de forma mais efetiva tal política social. Em paralelo, o setor privado 

(lucrativo) também se constitue em um espaço na execução da educação superior, ligada 

diretamente aos mecanismos de reprodução do capital, tornando-se assim, a educação 

superior, mais um serviço passível de investimentos privados, principalmente nos países em 

que o setor público-estatal foi tardio em regular e executar de forma expressiva tal         

política educacional. 

Justamente no contexto de reordenação do Estado e crise do capitalismo, que a 

educação, em particular, o ensino superior também é atravessado por modificações 

institucionais, formativas e de gestão, impostas, principalmente, pelas necessidades de 

recomposição do capital.  

O ensino superior nesse contexto das últimas décadas do século XX, de acordo com a 

orientação hegemônica da política econômica, denominada, de neoliberalismo que vai propor 

uma série de modificações no campo das políticas públicas, afetou diretamente a educação, 

que tem um duplo papel neste contexto de crise: formar para o trabalho, mas com perspectivas 

mais flexibilizadoras, polivantes, criativas e voltadas, sobretudo, para o empreendedorismo 

dos indivíduos como respostas às necessidades do capital flexibilizado. Assim, o ensino 
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superior como área da educação mais geral passa por uma série de redefinições que se 

complexificam, mediante as respostas a vir a ser dadas, tanto pelo setor público como pelos 

setores do privado e do Terceiro Setor. 

Disso resultou em pensar o ensino superior para o século XXI, em um quadro cada vez 

mais organizado em torno da tendência do capital em detrimento do direito. Desse modo, as 

respostas institucionais se deram em reorganizar o ensino superior por meio dos mesmos 

critérios e diretrizes desse processo de reestruturação econômica e do Estado, tendo em vista, 

que a educação é uma política do Estado para parte considerável dos países, respondendo por 

meio de reformas educacionais que visam modificar a condição, natureza e gestão do      

ensino superior.  

Diante desse contexto, os países desenvolvidos e os considerados em processo, que 

são signatários das organizações internacionais, tais como: a Unesco, OMC, OCDE, BIRD 

Mundial tiveram que lançar novas propostas para a expansão, massificação e universalização 

do ensino superior por meio de lógicas contraditórias, divididas entre as concepções do direito 

e às mercadológicas em tempos confusos de crise do capital, promovendo assim, novas 

reformas educacionais a partir do contexto dos anos 1990 com redirecionamento para as 

necessidades do público e do privado. 

 

2.3 REFORMAS EDUCACIONAIS: REBATIMENTOS NOS SETORES PÚBLICO E 

PRIVADO NO ENSINO SUPERIOR A PARTIR DO CONTEXTO DOS ANOS 1990 

 

As regulações nacionais e internacionais, no âmbito educacional, dos últimos vinte 

anos são decorrentes da Reforma do Estado21, implementada enquanto processo de 

enxugamento da máquina estatal para colaborar no redimensionamento das forças produtivas 

do capital nos países desenvolvidos, mais especificamente no cenário latino-americano e em 

particular no Brasil a partir dos anos 1990. 

                                                 
21 Reformas sempre existiram no Estado moderno, entretanto, a conduta de discussão mais atual (dos últimos 
vinte anos) é de produzir uma Reforma mais ampla do Estado, portanto, é uma inflexão mais profunda sobre as 
bases de sustentação da própria concepção de Estado moderno como a que conhecemos pelos menos nos últimos 
dois séculos, isso consequentemente os âmbitos do público e do privado. A primeira reforma realizada do Estado 
para modernizá-lo foi a reforma patrimonialista (início do capitalismo), depois para um modelo weberiano-
burocrático mais recente, meado do século XX, já tem seus contornos delimitados nos países desenvolvidos.       
E no contexto de crise do capitalismo nos meados dos anos 1970, começa-se um movimento mais articulado a 
superdimensionar uma base efetivamente liberal ao estado burocrático de bem-estar social, ver discussões de 
Anderson (1995), Borón (1995), Castro (2007). Para alguns autores, chama este período de ultraliberalismo, 
decorrente do Imperialismo Norte-Americano. 
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As propostas de Reforma do Estado, desenvolvidas nas últimas décadas do século XX, 

decorrem de direções teóricas e políticas diferentes para cada contexto de sociedade, que 

depende de um conjunto de fatores. Entretanto, os modelos adotados convergem para um 

entendimento de que o papel do Estado sofreu uma inflexão na sua estrutura e na organização 

do aparelho estatal (BRESSER-PEREIRA, 2008), sendo necessário, portanto, dotar o Estado 

de uma nova forma de gerenciamento. 

Tanto, os teóricos neoliberais, quanto os considerados, da Terceira-Via e os da social-

democracia entenderam que uma nova onda de modernização do Estado é imprescindível 

diante da flexibilidade produtiva, pois esta requer uma reorganização frente às novas 

mudanças provocadas pelo mundo do trabalho que recai diretamente sobre as condições 

tributárias de cada Estado. Com isso, as mudanças socioeconômicas e financeiras do capital 

afetam as condições de governabilidade e governança do Estado (SEIXAS, 2000). 

A corrente política denominada de neoliberal ou ultraliberal, todavia, impingiu um 

pensamento hegemônico nas últimas décadas do século XX e praticamente, parte dos 

postulados teóricos da Reforma do Estado veio desta orientação. Ela se propunha a provocar 

uma mudança radical no Estado, a começar em sua relação com a sociedade civil.            

Desse modo, as dimensões do público e do privado que constituem essa relação, 

inevitavelmente passaram por mudanças provocadas por essa reforma, principalmente quando 

dirigida às sociedades de bem-estar social que segundo os neoliberais, o Estado de Direito 

deturpava o poder de crescimento econômico e alijava a liberdade da sociedade, produzia, 

portanto, nessa ótica, uma insegurança ao próprio funcionamento do sistema capitalista 

(ANDERSON, 2008). 

Há que se considerar que os países, que tinham bem mais estruturados os seus Estados 

de bem-estar social, sofreram modificações cada vez mais profundas, mas não comparadas 

aos países em desenvolvimento, porém não se pode negar que as mudanças foram 

perceptíveis diante às novas diretrizes empregadas.  

A reforma do Estado, no sentido conceitual, se propôs a ultrapassar o modelo 

weberiano, sendo a terceira grande reforma do Estado moderno22. Pode-se considerar que o 

pacto pela reforma foi realizado em linha contínua entre governos de direita e de esquerda. 

Assim, pode se afirmar que houve uma tendência de modernizar o Estado e flexibilizar sua 

estrutura, bem como, redimensionar a relação com a sociedade civil.  

Cabe destacar que o plano de reforma do Estado não é linear historicamente, passou 

por mudanças, nas três últimas décadas em relação à perspectiva de gerencialismo, pelo 

                                                 
22 A primeira, denominada de patrimonialista; a segunda, burocrática e esta última, gerencialista. (BRESSER-
PEREIRA, 2008). 
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menos, Castro (2007) aponta três grandes fases, baseadas na classificação de Abrucio (2003), 

que destaca na primeira fase, o Modelo Gerencial Puro (MPG), que tinha como ênfase no 

conceito de produtividade – fazer mais com menos, como o objetivo: seria utilizado no setor 

público para diminuir os gastos e aumentar a eficiência governamental (EUA e Grã-

Bretanha). O ponto central do MGP é a busca da eficiência e parte do pressuposto de que é 

necessário modificar as engrenagens do modelo weberiano.    
 O segundo modelo de gerencialismo assumiu um enfoque no Gerencialism of 

Consumerism, voltado para lógica do consumidor. Tem como meta atingir uma reforma que 

se baseie nas demandas do consumidor e os serviços públicos direcionados às necessidades 

definidas pelos setores diretamente afetados. Para isso, preconiza que a descentralização 

(tanto mais próximo estiver o serviço do consumidor mais fácil a sua fiscalização), 

competição entre as organizações do setor público (propiciara a escolha do consumidor) e um 

novo modelo contratual para o setor público com o setor privado não-lucrativo, buscando 

desenvolver um maior controle de qualidade entre os provedores de serviços e os 

consumidores/clientes, ou seja, desenvolvendo mecanismos de quase mercado no              

setor público.  
O terceiro modelo em tendência é o Public Service Oriented-PSO, inclui temas 

ausentes no debate sobre o modelo gerencial: accountability, transparência, participação 

política, equidade e justiça. Procura redimensiona o significado de descentralização, pois 

entende que o governo local torna os cidadãos capazes de participar das decisões que afetam 

suas vidas. 

No modelo anterior o argumento central era: o governo local é um bom meio para 

prover os serviços públicos. No modelo gerencial puro, a descentralização era valorizada 

como meio para tornar mais eficazes as políticas públicas e no consumerism a 

descentralização era importante porque aproximava o centro de decisões dos serviços públicos 

dos consumidores (no sentido de que têm direito de escolher os equipamentos sociais que 

oferecem melhor qualidade).  

Já o PSO resgata os ideais de participação política dentro de um conceito mais amplo 

– o da esfera pública, e busca aplicar uma transparência como proteção contra novas formas 

particularistas de intervenção na arena estatal – clientelismo, corporativismo. Compreende 

que a esfera pública não é só o lócus da participação do cidadão, mas é, sobretudo, no qual     

o cidadão aprende com o debate público. 

Desse modo, o conceito de competição é repensado, não descarta a competição, mais 

ressalta a possibilidade de cooperação entre as agências de modo a melhorar a oferta dos 

serviços públicos. Ele é pensado dentro dos parâmetros do poder local, no qual o cidadão 
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tenderia a controlar a qualidade dos serviços públicos, porém, tem uma limitação, pauta-se 

numa visão otimista com relação à possibilidade dos cidadãos resolverem na esfera local 

todos os problemas do setor público (ABRUCIO, 2003). 

 O modelo de Reforma do Estado, adotado no Brasil tem uma prevalência de um 

modelo híbrido, porque persistem setores ligados a uma burocracia meritocrática; outros 

nichos dominados pelo patrimonialismo; e outros setores mais modernos, mais flexíveis.       

A própria Constituição de 1988 se aproxima ainda de uma perspectiva weberiana. 

             O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1997), nesse sentido, pretendo 

alterar a organização do aparelho do Estado aproximou-se da vertente gerencial inglesa, mas 

se adotou um modelo próprio, adaptação do modelo inglês para a realidade brasileira, 

conforme a concepção do gerencialismo de Bresser-Pereira (2008). O modelo defendido por 

esse autor, dirigiu-se para quatros setores fundamentais do Estado: núcleo estratégico, 

atividades exclusivas, serviços não-exclusivos, produção de bens e serviços para o mercado. 

Cabe destacar, que as principais mudanças do modelo adotado no Brasil foram 

sentidas no campo das políticas públicas de forma geral. Dentre as políticas, a educação não 

foi descartada neste processo, ao contrário, é uma das áreas fundamentais pelo seu valor 

cultural e econômico para o grande capital.  

Nesse sentido, segundo Cabral Neto; Rodriguez (2007, p. 14): 

 
A educação neste contexto de mudanças, destaca-se como um setor 
importante, devendo, por isso, ser uma dimensão considerada nas políticas e 
nos programas de ajuste e de estabilização demandados pelo processo de 
reestruturação do Estado, na antiga perspectiva (agora atualizada) de que o 
desenvolvimento técnico-científico garantirá, de forma isolada, o 
desenvolvimento social.  

 

 

Assim, os principais aspectos da Reforma do Estado no contexto brasileiro, tais como:                 

a descentralização, terceirização, privatização foram aplicadas em todos os campos das 

políticas sociais. E, particularmente, no âmbito do ensino superior pelo seu caráter estratégico 

no desenvolvimento do país. 

 Nesse sentido, Carnoy (2002) aponta que as reformas educacionais dos anos 1990, 

tanto nos contextos internacionais dos países desenvolvidos e, particularmente, no âmbito dos 

países latino-americanos se inserem sob os auspícios da mundialização da economia.             

A educação foi uma área que efetivamente passou pelo menos por três grandes vertentes de 

reformas fundadas: na competitividade, nos imperativos financeiros e na equidade.  



 93

 Segundo o autor, a mundialização trouxe para a educação, impactos no que diz 

respeito aos seguintes aspectos: na formação da mão-de-obra, aos mercados, aos 

conhecimentos, a organização do trabalho e a desigualdade dos salários, e como esse conjunto 

de aspectos afetaram a orientação das reformas educacionais, tendo em vista, o projeto 

societário de cada país/região. Ou seja, qual é o desenho que o país pretende dá e/ou se inserir 

mediante a mundialização da economia, e, portanto, também da educação, pois nesse processo 

tudo ficou vulnerável a entrar na mesma ordem estabelecida. 

 Mas o referido autor ainda expõe que é necessário estabelecer uma distinção entre os 

efeitos da mundialização, como tal, sobre a educação e os efeitos de uma ideologia 

estreitamente associada e propícia ao desenvolvimento da economia mundial. Ele cita como 

exemplo, a descentralização. 
 

A descentralização na educação pode ser uma manifestação da 
mundialização no sentido em que esta modifica o poder político do Estado. 
No entanto, a descentralização pode também ser o fruto de uma ideologia 
que considera a burocracia estatal como um obstáculo inerente ao rápido 
desenvolvimento do setor privado. (CARNOY, 2002, p. 23). 

 

Esse exemplo é fundamental para ampliar e discutir as reformas, pois parte do que é 

apregoado está diretamente relacionado ao próprio movimento da mundialização. Por ora, os 

Estados nacionais também conferem ou não, uma direção em relação aos imperativos deste 

processo, porque se assim não fosse possível, não haveria propostas de reformas diferenciadas 

tanto na concepção, quanto na prática, que vem sendo executadas nas últimas décadas no 

âmbito da educação, como bem expressa o autor quando define em linhas gerais as 

características dos tipos de reformas implementadas: 

 

Nos setores da educação e da formação, as reviravoltas da economia 
mundial desencadearam três tipos de reação: as reformas que correspondem 
à evolução da demanda de qualificações nos mercados – nacional e 
internacional – do trabalho e às novas ideias sobre a maneira de organizar a 
produção do sucesso escolar e da competência profissional podem ser 
qualificadas de ‘reformas fundadas na competitividade’; as reformas que 
correspondem a restrições do orçamento do setor público e das rendas das 
sociedades privadas, reduzindo os recursos de que dispõem o público e o 
privado para financiarem a educação e a formação, podem ser qualificadas 
de ‘reformas fundadas nos imperativos financeiros’; por último, as reformas 
que tentam realizar o importante papel político da educação como fonte de 
mobilidade e nivelamento sociais podem ser qualificadas de ‘reformas 
fundadas na equidade.(CARNOY, 2002, p. 55). 
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Esses enfoques são visíveis nas políticas receituadas pelo Banco Mundial de acordo 

com as especificidades dos países e de seus Estados. Praticamente, o receituário defendido por 

essa agência é recorrente no contexto da América Latina como uma das agências que mais 

tem influenciado os modelos de reformas educacionais executados neste cone (SILVA; AZZI; 

BOCK, 2008).  

Carnoy (2002) classifica ainda os enfoques das reformas educacionais por meio de 

elementos caracterizadores. Ele explica que as reformas fundadas pela competitividade têm 

como linhas de ações, os seguintes aspectos: descentralização, aferição de padrões educativos, 

gestão racionalizada dos recursos, aprimoramento da seleção e formaçção dos professores. 

Nas reformas fundadas pelos imperativos financeiros têm como horizontes de mudanças a 

serem aplicadas em transferência de recursos do âmbito do ensino superior para o básico, 

privatização do ensino secundário e superior, redução de custos por alunos em todos os níveis 

de ensino. Já nas reformas fundadas na equidade visa atingir categorias populacionais 

desfavorecidas, focadas em grupos excluídos e de riscos. 

Ressalta-se que as reformas implementadas (e em curso) são originárias das diretrizes 

internacionais de entidades transnacionais que versam sobre a educação como uma área de 

interesse estratégico para o capital econômico e social, dentre elas, as que influenciam na 

composição das regulações para educação superior, são: OCDE23, Organização Mundial do 

Comércio-OMC24, Banco Mundial-BM25, Fundo Monetário de Investimentos-FMI26, 

                                                 
23 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico-OCDE, foi fundada em 1961, tem sede na 
cidade de Paris, em França. É uma organização internacional composta por 30 países, que tem como objetivos, 
coordenar políticas econômicas e sociais, apoiar o crescimento econômico sustentado, aumentar o emprego e a 
qualidade de vida dos cidadãos e manter a estabilidade financeira, entre outros. O secretário-geral da organização 
é Angel Gurría. A OCDE tem 2500 funcionários e um orçamento de 342.9 milhões de euros. Publica cerca de 
250 títulos por ano e as línguas oficiais são o Inglês e o Francês. Agrupa os 30 países mais ricos do Mundo e 
proporciona aos governos uma plataforma de discussão de forma a potenciar o desenvolvimento econômico. Os 
países membros da OCDE produzem dois terços dos bens e serviços de todo o mundo. São Estados democráticos 
e cujo sistema econômico se baseia na livre economia de mercado.   
24 Foi criada em 1947, no período pós- 2ªGuerra mundial com o objetivo de articular internacionalmente um 
Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT) entre as nações para cooperação na reconstrução 
econômica dos países através da melhoria das condições do comércio com diminuição das taxas aduaneiras para 
o comércio/empresas, facilitar o consumo da população e legitimar o acordo de Bretton Woods. De início os 
paises envolvidos não aceitaram a ideia de criar ma organização que regulasse o GATT, mas em 1995, foi criada 
a OMC, em um contexto neoliberal de abertura de capitais e do comércio internacional. Em 1994, o GATT já se 
encontrava na oitava rodada de acordos internacionais desde sua fundação, substanciando 125 países, decorrente 
do envolvimento mais profundo a partir de das décadas de 1960 a 1990, ampliando o escopo de negociações em 
diversos campos do comércio. A oitava rodada de negociações que durou de 1986 a 1994, culminou na criação 
da OMC em 1995, com funções jurídicas, técnicas e administrativas para lidar com os países signatários. É 
também fruto desta rodada que aconteceu no Uruguai, o Acordo Geral de Comércio e Serviços-GATS que se 
divide em 12 setores de interesse: comércio, comunicação, construção e engenharia, distribuição, educação, meio 
ambiente, serviços financeiros, saúde, turismo e viagens, lazer, cultura e esporte, transporte, outros. A última 
rodada aconteceu em 2005 em Hong-Kong, contou com 151 países membros da OMC. Ressaltar que a partir de 
1994, o GATT passou a se denominar o “GATT 1994” que inclui diversos acordos da OMC, o acordo geral de 
comércio e serviços, acordo da agricultura, acordo sobre os direitos de propriedade intelectual ligadas ao 
comércio, acordo sobre medidas, etc. A OMC é formada por membros e observadores, os membros são os países 
signatários, que podem ser representados pelo Estado e por organizações de Estado e os observadores, são países 
que ainda não pertencem à OMC e organizações internacionais, como a OCDE, ONU, Banco Mundial, etc. 
(SILVA;GONZALEZ; BRUGIER, 2008). 
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Unesco27 e a Centro de Estudos para América Latina-CEPAL28 (SILVA; GONZALEZ; 

BRUGIER, 2008). 

 Pode-se considerar que as políticas de regulação internacional são baseadas em um 

conjunto de diretrizes gerais para educação e se pautam por um movimento semelhante à 

transnacionalização da economia. Devido aos mesmos processos decorrentes da globalização 

que atingem também o campo educacional. Segundo, Azevedo (2007), as indicações são de 

tal monta que os sistemas nacionais se veem cada vez mais interligados às orientações dos 

organismos internacionais e/ou multilaterais. 

 Esse movimento tem uma lógica ascendente e penetra em todos os setores 

educacionais, porém, este processo é mais visível na educação superior (no âmbito da 

graduação e pós-graduação) devido à especificidade dessa modalidade educacional altamente 

veiculada aos desenvolvimentos científico, tecnológico e econômico do sistema capitalista. 

 O processo de internacionalização da educação vem se verificando com maior abertura 

no mesmo período em que a reestruturação produtiva e o redimensionamento do Estado 

acorrem, os dois fenômenos se interligam à educação em seu todo e rebatem nas propostas 

educacionais numa posição de globalizada. Entretanto, o significado do processo de 

globalização é também ideológico, portanto, como diz Chesnais (1996) têm-se globalizações 

                                                                                                                                                         
25 Banco Mundial - Fundado em 1944, o Grupo Banco Mundial é composto de cinco instituições afiliadas 
(BIRD, AID, IFC, AMGI, CIADI) e tem como missão o combate à pobreza. Com 183 países membros, inclusive 
o Brasil, é o principal organismo multilateral internacional de financiamento do desenvolvimento social e 
econômico. 
26 O Fundo Monetário Internacional foi criado em 1945 e tem como objetivo básico zelar pela estabilidade do 
sistema monetário internacional, notadamente através da promoção da cooperação e da consulta em assuntos 
monetários entre os seus 184 países membros. Com exceção de Coréia do Norte, Cuba, Liechtenstein, Andorra, 
Mônaco, Tuvalu e Nauru, todos os membros da ONU fazem parte do FMI. Juntamente com o BIRD, o FMI 
emergiu das Conferências de Bretton Woods como um dos pilares da ordem econômica internacional do pós-2ª 
Guerra Mundial. O FMI objetiva evitar que desequilíbrios nos balanços de pagamentos e nos sistemas cambiais 
dos países membros possam prejudicar a expansão do comércio e dos fluxos de capitais internacionais. O Fundo 
favorece a progressiva eliminação das restrições cambiais nos países membros e concede recursos 
temporariamente para evitar ou remediar desequilíbrios no balanço de pagamentos. Além disso, o FMI planeja e 
monitora programas de ajustes estruturais e oferece assistência técnica e treinamento para os países membros. 
27 Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, criada em 16 de novembro de 1945, 
para promover a paz e os direitos humanos com base na "solidariedade intelectual e moral da humanidade". É 
uma das agências das Nações Unidas para incentivar a cooperação técnica entre os Estados membros. Ao tempo 
de sua criação, o mundo acabara de experimentar a maior catástrofe de sua história - a Segunda Grande Guerra 
Mundial. Os representantes dos países aliados, percebendo a importância e o alcance da cooperação intelectual 
entre os povos, decidiram criar uma Organização para ser um sistema de vigilância e alerta, em defesa da paz, da 
solidariedade e da justiça. Como declara o Ato constitutivo de sua criação, "se as guerras nascem na mente dos 
homens, é na mente dos homens que devem ser erguidas as defesas da paz". Essa frase, que se tornaria 
antológica, passou a presidir a trajetória de lutas da UNESCO, que já passa de meio século. 
28 Comissão Econômica para a América Latina e Caraíbas-(CEPAL ) foi criada em 1948 pelo Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas com o objetivo de incentivar a cooperação econômica entre os seus 
membros. Ela é uma das cinco comissões econômicas da Organização das Nações Unidas (ONU) e possui 44 
estados e oito territórios não independentes como membros. Além dos países da América Latina e Caribe, fazem 
parte da CEPAL o Canadá, França, Japão, Países Baixos, Portugal, Espanha, Reino Unido, Itália e Estados 
Unidos da América. 



 96

no plural, porque são fenômenos diferentes (a forma e a profundidade) que acontecem em 

cada país e a sua forma de inserção nas transações internacionais.  E nesse aspecto, Frigotto 

(2001, p. 81) acrescenta que também: 

 

Não obstante a globalização do capitalismo atual significa, no plano histórico, 
uma exacerbação dos processos de exploração e alienação e de todas as 
formas de exclusão e violência, produção de desertos econômicos e humanos, 
os conceitos de pós-industrialização, pós-classista, pós-moderno, sociedade 
do conhecimento, surgimento do cognitariado, dão a entender que a estrutura 
de exploração capitalista foi superada, sem que se tenha superado as     
relações capitalistas. 

 

 É justamente essa visão (ideológica) de fim das particularidades da exploração do 

capitalismo que emerge o movimento de mundialização (processo hegemonizador) de práticas 

sociais, políticas, econômicas e culturais (CHESNAIS, 1996). 

 Um dos aspectos desse movimento é o que se convencionou chamar de 

internacionalização. As reformas educacionais elaboradas a partir desta visão estratégica 

pressupõem abertura do espaço público das IES ao âmbito mundial. Essa tendência 

desenvolve-se em todo contexto globalizado tanto nos países ditos desenvolvidos quanto nos 

chamados periféricos e/ou emergentes.  

 Por outro lado, não se pode desligar as respostas dadas aos problemas educacionais, 

mediante as plataformas das reformas educacionais, como isoladas ao contexto, ao contrário, 

elas só podem ser entendidas, na perspectiva de Frigotto (2001, p. 79) quando supõe: 

 

Entender que a crise da educação somente é possível de ser compreendida 
no escopo mais amplo da crise do capitalismo real deste final de século, no 
plano internacional e com especificidades […]. Trata-se de uma crise que 
está demarcada por uma especificidade que se explicita nos planos 
econômico-social, ideológico, ético-político e educacional, cuja análise fica 
mutilada pela crise teórica. 

 

No âmbito da contemporaneidade, um exemplo de regulação internacional se dá 

através do Pacto de Bolonha29. Teve por embrião, a Declaração de Sorbonne (1998) – por 

meio do qual, os Ministros de Educação da França, Alemanha, Grã-Bretanha e Itália 

manifestaram a intenção de criar um espaço europeu do conhecimento. A partir disso, voltou 

a necessidade de renovação da educação superior europeia, respondendo às novas exigências 

                                                 
29 Declaração de Bolonha. 1999. Documento disponível em: <http://www.bolognabergen2005.no/Docs/00-
Main_doc/990719BOLOGNA_DECLARATION.PDF>. Acesso em: 12 ago. 2010. 
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sociais – iniciando-se, formalmente, com a Declaração de Bolonha (1999), assinada por 29 

Ministros da Educação da Europa, nem todos os países eram vinculados à União Europeia.   

Logo depois, houve outros encontros: em Praga (2001), com a participação de 33 

países representados; em Berlin (2003) com os mesmos 33 Estados; 37 países em Lisboa 

(2004); em Bergen (2005) com 45 países representados; 47 países em Londres (2007) e no 

encontro de Louvain (2009), reunindo 46 países em torno do Pacto da União Europeia para o 

Ensino Superior. 

O Pacto de Bolonha sinteticamente estabelece para a U.E, os seguintes objetivos em 

comum: comparabilidade e fácil compreensão dos sistemas; sistema em dois ciclos 

(graduação e pós); sistema de créditos (ECTS); promoção da mobilidade acadêmica; 

avaliação para a garantia da qualidade; promoção da dimensão europeia da ES; aprendizagem 

permanente (ao longo da vida); maior envolvimento dos estudantes; promoção do Espaço 

Europeu de Ensino Superior. 

A OCDE espera-se que esses objetivos estejam implantados até 2010, no espaço 

comum europeu de educação superior em todos os países que assinaram o referido pacto.  

Por outro lado, o Pacto de Bolonha representa a imbricação entre o público e o 

privado, e de forma consistente reforça-se o ensino superior como uma mercadoria.              

Na perspectiva de Morgado (2006), o pacto apresenta uma visão economicista, pois de acordo 

com o Grupo de Trabalho E-Making the Best Use of Resources, criado pela Comissão 

Europeia para promover a implementação da Estratégia de Lisboa, apresentou em setembro de 

2004, os principais aspectos que o ensino superior tem que superar: (i) não aumentar o 

financiamento público para o ensino superior; (ii) aumentar o financiamento privado quer 

através do aumento de propinas e de impostos aos detentores de um curso superior (graduate 

tax), quer do estabelecimento de parcerias público-privadas no ensino, quer ainda da 

concretização de contratos de investigação entre o ensino superior público e o sector privado; 

(iii) introduzir um sistema de empréstimos (income contingent loans) que viabilize a cada 

cidadão a sua formação ao longo da vida; (iv) regular os salários dos professores e a 

respectiva progressão na carreira em função da sua produtividade; (v) introduzir novos 

métodos de financiamento e gestão de projectos, assegurando assim uma eficaz rentabilização 

de recursos; (vi) criar sistemas de avaliação da qualidade e de acreditação da formação; (vii) 

estreitar a ligação entre propostas e benchmarks e (viii) proceder a uma avaliação sistemática 

das políticas de educação e de formação (MORGADO, 2006). 
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Nesse sentido, concorda-se com Morgado (2006, p. 51), quando afirma que: 

 

A concretização desta dinâmica economicista na educação pode acabar por 
subjugar as mudanças que vierem a desencadear-se nas universidades a 
critérios empresarias e de mercado, correndo-se o risco das prioridades 
atribuídas à eficiência e à competitividade se sobreporem aos preceitos 
democráticos que deveriam nortear os processos de produção e formação no 
ensino superior público. 
 
 

Por meio dos Comunicados de Praga (2001) e Berlim (2003), foram incluídos novos 

objetivos ao Pacto de Bolonha: a promoção da aprendizagem ao longo da vida; o maior 

envolvimento das instituições de ensino e dos estudantes na configuração da área europeia de 

educação superior; a promoção da atratividade do espaço europeu do ensino superior; e 

promoção de vínculos mais estreitos entre o espaço europeu de ensino superior e o de 

investigação, alargando, desse modo, o sistema de dois ciclos, com a inclusão                       

do doutoramento. 

O pacto de Bolonha é perpassado por essa ideia de educação ao longo da vida30,          

a concepção tem norteadores complexos por dois ângulos: primeiro, que a educação se torne 

um aspecto de fato processual para o resto da vida e não esteja presa à dimensão de 

modalidades e de tempo determinado; por outro lado, isso expressa a criação de canais abertos 

para efetivar esta concepção, que de forma direta ou não, ativa organizações, empresas e o 

Estado em promover tal educação, como um bem social. 

 Busca-se uma reforma educacional a qual se propõe a criação de uma organização 

curricular homogênea às necessidades globais, e não locais de cada país da Europa: 

 

De fato, a evolução das políticas educativas nacionais, em qualquer país do 
mundo, tende a ser expressão de uma construção social contínua, tensa, 
silenciosa e quase imperceptível, regulada pelo sistema educativo mundial. 
Este atua como um perfume que trespassa as vestes nacionais, regionais e 
locais ágeis a revelar fragrâncias encantatórias e legitimadoras, cuja fonte 
está bem longe de ser o local, o regional ou o nacional. (AZEVEDO,     
2007, p. 8). 

 
 

                                                 
30 O conceito de aprendizagem ao longo da vida é indispensável para a competitividade da economia do 
conhecimento. Aplica-se a todos os níveis de aprendizagem e diz respeito a todas as fases da vida, bem como às 
diferentes formas de aprendizagem. O programa «Aprendizagem ao longo da vida» visa dotar os cidadãos das 
ferramentas necessárias para a promoção do desenvolvimento pessoal, para a integração social e para a 
participação na sociedade do conhecimento. (Sítio Sínteses da legislação da UE. Disponível em: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/index_pt.htm.>. Acesso em: 
22 out. 2010). 
 



 99

O Pacto de Bolonha, é, portanto, uma representação mundial de ideia de 

internacionalização do ensino superior pela via expansão, concebida como um meio aberto à 

formação das pessoas com identidades culturais diferentes, visto que esse projeto permite uma 

livre circulação de estudantes europeus através de um currículo básico, comum aos signatários 

(países) do acordo. Essa construção é também uma forma de homogeneizar a formação, 

fragilizando as diferenças culturais e intelectivas dos projetos pedagógico-curriculares dos 

países envolvidos. Ao mesmo tempo, que tem também uma ideia de democracia educacional 

pela flexibilidade dos currículos, por outro lado, imprime um pensamento contrário, a de 

formar uma rigidez educativa pelo excesso de regulação: 

 

Há, portanto, nesse processo tendências distintas quiçá contraditórias: ao 
lado da solidariedade e cooperação acadêmica e da busca de solução de 
problemas comuns – empregos, mobilidade de cidadãos, diversidade 
cultural e eficiência do ensino superior – o aumento da competitividade, no 
contexto da globalização neoliberal e da razão do mercado na qual a Europa 
esta imersa, considerando a educação não só como importante fator de 
fortalecimento econômico, político e cultural, mas também uma notável 
fonte de capital. (CABRAL, 2010, p. 847). 

 
 Azevedo (2007) segue uma linha de raciocínio que sustenta a existência de uma 

tendência homogeneizadora no que se refere a uma direção geral que permite confluir para a 

criação de um sistema mundial de educação com indicações comuns a serem empregadas no 

conjunto dos países. E para isso, exige modificações no caráter dessa política pública no 

âmbito internacional. 

 E nesse aspecto, a relação entre o público e o privado se articulam para formar uma 

aliança entre Estado, mercado, terceiro setor para dá visibilidade e corpo às reformas 

educacionais que cada país deveria implementar no século XXI. 

 O estudo de Azevedo (2007), considera vários aspectos empíricos que demonstram 

essa tendência que vem ocorrendo no interior dos sistemas nacionais de ensino. Destaca, a 

educação como instituição mundial, para isso descreve a teoria do sistema mundial, aponta a 

convergências e divergências que operam na construção de modelos educativos transnacionais 

e a regulação mundial como mecanismo comum a todo sistema que opera cada vez em 

diretrizes comuns a todos os países.  

 E é justamente essa globalização da educação que é a vertente orientada pelos 

organismos internacionais que regulam cada vez mais as políticas públicas, retirando o Estado 

da cena principal. A experiência local é vista como um acréscimo à perspectiva               

global de educação. 



 100

 A própria organização da União Europeia tem forte influência nos sistemas nacionais, 

por outro lado, o fundamento principal que medeia as trocas econômicas e também 

educacionais capazes de se estender aos países-membros por meio de conjunto de iniciativas 

de formação que seja comum a todos para permitir o tráfego de pessoas, de culturas e de 

negócios. Tendo em vista, a necessidade de quebrar o acirrado nacionalismo impregnado na 

região. Mesmo que a U.E em seus documentos assumam que a nação tem sempre o poder de 

decisão, não é o que se vê acontecer nas alternativas políticas adotadas, pois cada vez mais os 

países-membros dependem da deliberação e financiamento da U.E para garantir                      

o desenvolvimento local (SEIXAS, 2010). 

 Ocorre um estrangulamento da concepção do local em detrimento do global, mesmo 

que medidas sejam equivocadas para alguns países, mas no final o que pesa é o significado 

para o conjunto e/ou para aqueles que detêm maior poder. Por isso, impõe-se mutuamente um 

modelo integrativo no interior da U.E, as ações integrativas provocam, por outro lado, a perda 

gradual do poder nacional em decorrência da justaposição da U.E. 

 E nesse cenário, as posições da OCDE e da OMC não diferem substancialmente da 

visão da Unesco, que defende numa clara perspectiva que se deve incrementar os mecanismos 

de diferenciação e diversificação junto à formação superior por meio de medidas que 

confluam para diferentes formações de cursos, promovendo habilidades e competências 

inovadoras, tanto do posto de vista pedagógico, como financeiro das instituições de ensino.  

 A própria Unesco (1998) reconhece que a diversificação institucional se dá no âmbito 

do cenário mundial como uma grande tendência e característica nos sistemas internacionais, 

parte dela, fruto das modificações do mercado educacional do setor privado e também serve 

como um meio para que os sistemas públicos promovam o desenvolvimento de acesso ao 

ensino superior, através da massificação. 

As propostas de diversificação incluem a criação de um mercado de alternativas 

educacionais, voltadas para os interesses mais imediatos da sociedade, principalmente, 

relacionadas aos conhecimentos científico e tecnológico que incidam sobre as necessidades de 

empresas modernas, distante do discurso de democratização e do direito à educação. 

E para isso, a OCDE atua de forma concomitante aos interesses da OMC através do 

GATTS, o qual organiza medidas de abertura comercial por meio de modos de liberalização. 

No âmbito dos serviços são quatro modos que estão diretamente articulados à natureza e à 

finalidade de serviços específicos. Embora a aplicação desses modos de liberalização dependa 

fundamentalmente do posicionamento político-econômico e a legislação de cada país.  
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Para entender o que o GATTS propõe, vê-se os modos de abertura para área de 

serviços, considerando a especificidade da educação: 

  

O modo 01 atua no comércio transfronteiriço, no setor da educação, entra 
nesta categoria qualquer tipo de curso a distância ou por internet, qualquer 
prova material de educação que possa cruzar as fronteiras. O modo 02 
refere-se ao consumo no exterior, quando cruza as fronteiras, representa a 
forma mais comum de comércio na educação, formação no exterior. O modo 
03 revela a presença comercial, no âmbito da educação quando as 
universidades criam cursos ou instituições em países estrangeiros e o modo 
04, se estabelece pelo movimento temporário de pessoa física, quando o 
fornecedor cruza a fronteira na forma de deslocamento de pessoas físicas, na 
educação remete ao deslocamento de professores e outros profissionais da 
educação. (SILVA; GONZALEZ; BRUGIER, 2008, p. 91). 
 
 

Como o GATTS também tem a função de propor alterações jurídicas e administrativas 

que facilitem a abertura do comércio, isso gera conflitos de interesses divergentes e, 

geralmente, para ser afirmado um acordo pode perseguir várias rodadas de negociações sobre 

uma temática em questão até que uma maioria aceite, a partir daí é imprescindível que os 

demais acatem tal decisão. 

Isso representa na verdade um grande jogo político em que os países desenvolvidos 

geralmente ditam as regras por deterem maior poder de barganha nas negociações em relação 

aos ditos países dependentes e/ou emergentes. 

De acordo com Silva; Gonzalez; Brugier, (2008), cada rodada de negociação pode 

demorar alguns anos até que se estabeleça um consenso entre as partes envolvidas. O que 

ocorre é que essa demora não é bem vista por alguns países e pela OMC que sugerem a 

introdução de um patamar mínimo de liberalização, que pode ser por meios de parâmetros 

quantitativos ou qualitativos na abertura de serviços. 

Em relação aos quatros modos citados, já se encontram em abertura em vários países, 

mesmo aqueles que não acataram a decisão na última rodada sobre os assuntos educacionais 

em 1995. Percebe-se que tais medidas de abertura à lógica de serviço para a educação estão 

em expansão e que mais cedo ou mais tarde, será comum a todos os países que integram a 

OMC, o acato de tais modos, o que implica em um processo de desregulamentação da política 

educacional, principalmente quando se evoca o seu significado enquanto política social de 

caráter público. 

Principalmente, quando se sabe que mundialmente existe uma demanda do alunado 

para a educação superior que tem crescido consistentemente em termos internacionais. As 

projeções dão conta de que o número de estudantes matriculados em instituições de nível 
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superior poderá dobrar até 2025. Porém, essa tendência poderá ser fortemente controlada ou 

alterada quando se consideram as tendências declinantes do crescimento demográfico nos 

países mais desenvolvidos, notadamente os que integram a Comunidade Europeia      

(NUNES, 2007).  

Outro fator, de expansão do ensino superior é gerado por outra necessidade para além 

do aspecto demográfico dos jovens (18 a 24 anos). A proposta desenvolvida no âmbito 

internacional reforça a educação superior como um processo ao Longo da Vida. Nesse 

sentido, a educação superior está longe de ser uma área em restrição. Ao contrário, ela se 

moderniza e amplia sua base de estruturação a nível mundial, com os programas de 

mundialização dos sistemas de educação que estão em curso de forma diversificadas, como 

afirma Azevedo (2007). 

Desse modo, as posições defendidas pelas agências de regulação dão a tônica do 

processo educacional e conferem um caráter singular quando comparadas as posições das 

principais organizações ligadas à educção. No que se refere às posições do Banco Mundial e 

da Unesco31, apresentam algumas diferenças de enfoques, sendo notório, a vertente 

economicista do Banco Mundial muito mais ampla do que a da Unesco, devido às 

interdependências com o FMI. 

 Mas, em síntese, as duas agências multilaterais evidenciam a regulação do mercado 

do ensino superior como uma alternativa para o sucesso do Estado. A Unesco reconhece o 

poder catalizador do Estado que junto às organizações sociais pode provocar                           

a democratização do ensino superior, diferentemente, do Banco Mundial que regulado pela 

política neoliberal assume mais claramente a mercantilização da educação.  

Vale ressaltar, as contribuições da Unesco, no âmbito dos anos 1990, algumas delas 

vieram da discussão sobre o ensino superior por meio da 27ª conferência que teve como tema: 

“Política de Mudança e Desenvolvimento no Ensino Superior”. Dessa conferência resultou na 

Declaração Mundial sobre a Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação 1998, que teve 

como objetivo ratificar a educação superior como parte também dos direitos humanos e de 

cidadania, sendo fruto dos resultados e recomendações das seis conferências regionais 

(Cartagena das Índias, Macau, Dakar, Nova Deli, Bucareste e Cairo) anteriormente realizadas. 

Em relação à Declaração da Conferência Mundial de Ensino Superior de 1998, nos 

interessa pontuar o artigo 3º desta, que dispõe sobre a igualdade de acesso, como parte dos 

objetivos que devem ser enfrentados para expansão do ensino superior: 

                                                 
 31 O discurso da UNESCO aparentemente é menos voltado para a lógica do mercado, compreende que o estado 
não pode se eximir de suas responsabilidades com o ensino superior, do ponto de vista estratégico para o 
desenvolvimento do país/sociedade. Por outro lado, o Banco Mundial propõe medidas mais liberalizantes de 
cunho neoliberais, aposta no pacote do mercado, como alternativa para ensino superior. 
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a) De acordo com o Artigo 26, §1: da Declaração Universal de Direitos 
Humanos, a admissão à educação superior deve ser baseada no mérito, 
capacidade, esforços, perseverança e determinação mostradas por aqueles 
que buscam o acesso à educação, e pode ser desenvolvida na perspectiva de 
uma educação continuada no decorrer da vida, em qualquer idade, 
considerando devidamente as competências adquiridas anteriormente. Como 
consequência, para o acesso à educação superior não será possível admitir 
qualquer discriminação com base em raça, sexo, idioma, religião ou em 
considerações econômicas, culturais e sociais, e tampouco em    
incapacidades físicas; 

b) A igualdade no acesso à educação superior deve começar pelo 
fortalecimento e, se necessário, por uma reorientação do seu vínculo com os 
demais níveis de educação, particularmente com a educação secundária. As 
instituições de educação superior devem ser consideradas e vistas por si 
mesmas como componentes de um sistema contínuo, o qual elas devem 
fomentar e para o qual devem também contribuir, começando tal sistema 
com a educação infantil e primária e tendo continuidade no decorrer da vida. 
As instituições de educação superior devem atuar em parceria ativa com pais 
e mães, escolas, estudantes, grupos socioeconômicos e entidades 
comunitárias. A educação secundária não deve limitar-se a preparar 
candidatos qualificados para o acesso à educação superior e o 
desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, mas também a 
preparar o caminho para a vida ativa, oferecendo a formação para uma ampla 
gama de profissões. Não obstante, o acesso à educação superior deve 
permanecer aberto a qualquer pessoa que tenha completado satisfatoriamente 
a escola secundária ou seu equivalente ou que reúna as condições necessárias 
para a admissão, na medida do possível, sem distinção de idade e sem 
qualquer discriminação.  

c) Como consequência, o rápido e amplo aumento da demanda pela 
educação superior exige, quando procedente, que em todas as políticas 
futuras referentes ao acesso à educação superior dê-se preferência a uma 
aproximação baseada no mérito individual, tal como definida no Artigo 3, 
item “a” supra.  

d) Deve-se facilitar ativamente o acesso à educação superior dos membros 
de alguns grupos específicos, como os povos indígenas, os membros de 
minorias culturais e linguísticas, de grupos menos favorecidos, de povos que 
vivem em situação de dominação estrangeira e pessoas portadoras de 
deficiências, pois estes grupos podem possuir experiências e talentos, tanto 
individualmente como coletivamente, que são de grande valor para o 
desenvolvimento das sociedades e nações. Uma assistência material especial 
e soluções educacionais podem contribuir para superar os obstáculos com os 
quais estes grupos se defrontam, tanto para o acesso como para a 
continuidade dos estudos na educação superior. (UNESCO, 1998, p. 8). 

 
Esses elementos são relevantes para organizar as propostas de reformas no âmbito da 

educação superior. O governo brasileiro como país-membro da Unesco em relação ao atual 

projeto de reforma Universitária (em curso desde 2006), também, mediante os programas já 

colocados em prática na última década procurou se alinhar as essas diretrizes sobre o acesso, 
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principalmente, com a Lei 10.558/2002, conhecida como "Lei de Cotas", que Cria o Programa 

Diversidade na Universidade e o Programa Universidade para Todos, criado em 2004. 

Esses programas são os que mais se relacionam a essas diretrizes da Declaração de 

1998, em relação ao processo de expansão do ensino superior brasileiro, pela via da 

democratização por meio da entrada de pessoas negras e pobres, como incentivos, a política 

de acesso.   

A segunda conferência mundial sobre o ensino superior, convocada pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura-Unesco foi realizada em Paris de 

05 a 08 julho de 2009, que teve como tema: “As novas dinâmicas do ensino superior e 

pesquisas para a mudança e o desenvolvimento social”.  

Produziu a segunda Declaração Mundial de Educação Superior de Paris, importante 

documento para regulação internacional, que teve como prisma que o entendimento que o 

ensino superior é um bem público e um imperativo estratégico para todos os níveis da 

educação e a base para pesquisa, a inovação e a criatividade deve ser uma questão de 

responsabilidade e de apoio financeiro de todos os governos. 

Segundo a Unesco, a segunda conferência em Paris foi relevante para se avaliar as 

ações realizadas desde 1998 em relação à política do ensino superior, mas também ratificando 

que os Estados membros continuem com os esforços para superar os desafios, propondo que 

trabalhem em colaboração com todos os investidores, devendo desenvolver políticas e 

estratégias em níveis de sistema de forma institucional para: 
 

a) Manter e, se for possível, aumentar o investimento no ensino superior a 
fim de sustentar continuamente a qualidade e a igualdade, além de promover 
a diversificação tanto no fornecimento do ensino superior quanto nos meios 
de seu financiamento; 
 
b) Garantir investimentos adequados no ensino superior e em pesquisa para 
refletir as expectativas crescentes e as necessidades sociais; 
 

c) Implantar e fortalecer sistemas de certificação de qualidade e estruturas 
regulatórias com o envolvimento de todos os investidores; 
 
d) Ampliar o treinamento dos professores antes da atuação e no decorrer de 
sua atuação com currículos que os preparem para formar os estudantes como 
cidadãos responsáveis; 
 
e) Estimular o acesso, a participação e o sucesso das mulheres no ensino 
superior; 
 
f) Garantir acesso igual para grupos como trabalhadores, pobres, minorias, 
com habilidades especiais, migrantes, refugiados e outras populações 
vulneráveis; 
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g) Desenvolver mecanismos para contrapor o impacto negativo da fuga de 
cérebros e estimular a mobilidade dos estudantes, dos funcionários e dos 
acadêmicos; 
 
h) Fortalecer os Países Menos Desenvolvidos e os Pequenos Estados 
Insulares em Desenvolvimento a fim de beneficiá-los com as oportunidades 
oferecidas pela globalização, além de promover a colaboração entre eles; 
 
i) Apoiar maior cooperação regional em educação superior que conduz ao 
estabelecimento e fortalecimento do ensino superior e das linhas de 
pesquisa; 
 
j) Seguir as metas de igualdade, qualidade e sucesso por meio de uma 
trajetória de desenvolvimento mais flexível e assegurar um maior 
reconhecimento do aprendizado anterior e da experiência de trabalho; 
 
k) Melhorar a atratividade das carreiras acadêmicas garantindo os direitos e 
as condições adequadas de trabalho dos funcionários acadêmicos de acordo 
com a Recomendação Relativa ao Estatuto do Pessoal Docente do Ensino 
Superior de 1997; 
 
l) Garantir a participação ativa dos estudantes na vida acadêmica, com 
liberdade de expressão e direito de organização, e fornecer serviços 
adequados aos estudantes; 
 
m) Combater as falsificadoras de diplomas por meio de ação em nível 
nacional e internacional; 
 
n) Desenvolver sistemas de pesquisa mais flexíveis e organizados que 
promovam a excelência científica, a interdisciplinaridade e sirvam à 
sociedade; 
 
o) Apoiar a integração total das T.I.Cs e promover a EAD a fim de atender a 
demanda crescente pelo ensino superior (UNESCO, 2009, p. 7). 

  

Percebe-se que a Unesco, diferentemente da OMC tem dado uma contribuição 

relevante para discussão política no âmbito internacional para a questão da educação, e nas 

últimas décadas se voltou mais especificamente para a expansão do ensino superior, como 

defesa de um bem público, apesar que é diferente ainda de uma concepção de direito de todos. 

  Porém, essas agências internacionais atestam categoricamente que o setor público não 

tem condições de suprir as necessidades de democratização do ensino superior se não for com 

medidas diversificadas, tanto no planejamento e no financiamento da política de educação 

superior com o setor privado. 

    As influências, portanto, dessas agências são perceptíveis como caminhos orientadores 

para os modelos de reforma educacional, aprimorados no marco da Reforma do Estado, tanto 

nos países desenvolvidos, quanto nos países em desenvolvimento, sendo marcante no 

contexto europeu, as influências da OCDE e da Unesco no contexto latino-americano, bem 

como, as posições do Banco Mundial e cada vez da OMC.  



 106

  Ressalta-se que cada vez mais as reformas empenhadas por essas organizações buscam 

manter um nível mundializado em suas propostas, apresentando-se recorrente que a atuação 

desses organismos na difusão de um novo projeto burguês de sociabilidade compreendido nos 

marcos de embate entre capital e trabalho. Sendo a educação, um dos componentes relevantes 

deste embate. Esse projeto tem três núcleos principais que organizam as ações dessas agências 

transnacionais (LIMA, 2007), consideram que: 
 

a) as políticas destes organismos são elaboradas a partir do binômio 
probreza-segurança: elas têm como função criar uma imagem de que existe a 
possibilidade de integração dos países periféricos na nova (des)ordem 
mundial [...]; b) as políticas destes organismos reafirmam a promessa 
inclusiva da educação. Diante do aprofundamento das desigualdades 
econômicas e sociais [...]; c) a educação está submetida às exigências de 
lucratividade do capital internacional. O projeto hegemônico, concebendo a 
educação como um descaracterizado ‘bem público’, defende [...] que as 
instituições públicas e privadas prestam um serviço público, está justificada 
a alocação de verba pública para as instituições privadas e a utilização de 
verbas privadas para financiamento das atividades acadêmicas realizadas nas 
instituições públicas, diluindo os conceitos de público e privado [...].   
(LIMA, 2007, p. 52). 

 

 Nesse caso, a autora enfatiza que as diretrizes mais gerais desses organismos são 

recomendações políticas para o contexto latino americano que procura se adequar e compor 

reformas educacionais baseadas no conjunto orientador dessas instituições. Assim, remete-se 

à relevância de compreender os limites entre o público e o privado na atuação da ensino 

superior, derivando nessa nova ordem, a concepção de um bem público.  

Nesse caso, o ensino superior é desvinculado da concepção de dever do Estado, sendo 

compartilhado a sua execução com o setor privado e com o terceiro setor, surgindo dessas 

relações, a ideia de um bem público originado pela nova concepção, a de um público não-

estatal. Essa concepção tem sido revigorada para dá um sentido novo, descaracterizando, 

portanto, a noção de bem público articulada ao direito, como bem expressa Lima (2007). 

 No caso latino-americano, a partir disso, o Mercado Comum Latino-Americano do 

Cone Sul-MERCOSUL tem por objetivo geral também a integração econômica, mediante a 

formação de um mercado comum, considerando, no preâmbulo de seu documento constitutivo 

– o Tratado de Assunção (1991) – que visa ampliar as dimensões atuais dos mercados, através 

da integração como condição fundamental para acelerar seus processos de desenvolvimento 

econômico com justiça social do continente. 

A partir da Resolução 07/91, o Conselho do Mercado Comum criou como órgão 

encarregado da coordenação das políticas educacionais da região, a Comissão de Ministros da 

Educação dos Países Membros do MERCOSUL, no documento Protocolo de Intenções   

(1991, p. 4)  que ratifica: 
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[…] o fator humano e a qualidade dos habitantes da Região constituirão 
uma sólida garantia de êxito no processo de integração. Diante disso, 
consideraram imprescindível, para facilitar a consecução dos objetivos do 
Mercosul, o desenvolvimento de programas educacionais nas seguintes 
áreas: formação de consciência social favorável à integração; capacitação de 
recursos humanos que contribuam para o desenvolvimento econômico; 
Integração dos Sistemas Educacionais.  

 
 

A partir do Protocolo de Intenções, foi desenhado em 1991, o primeiro plano trienal 

para começar a encontrar soluções conjuntas para as necessidades nacionais e para a 

integração, plano este ratificado com vigência até 1997. 

Disso, partiu a necessidade também de organizar uma integração educacional, tendo 

sido criado em 1992, o Sector Educativo del Mercosur-SEM, com o objetivo de possibilitar 

uma política educacional aberta para os países-membros no intuito de fortalecer os laços 

sociais e culturais.  

Em 1998, entra em vigor o segundo Plano Trienal, encerrando os dez anos de operação 

do Setor Educativo do Mercosul-SEM, quando foi criado o terceiro Plano de Ação para o 

período de 2001-2005, que incorporou uma séria de inovações, objetivos, estratégias ao 

mesmo tempo que entra em funcionamento uma nova estrutura no SEM. 

 Durante esse período, em 2004, no processo de execução do Plano de 2001-2005, se 

inicia a preparação do Plan del Setor Educativo del Mercosur (2006-2010), que se constitui 

em um marco ordenador dos empreendimentos, projetos e ações a serem executados nos 

próximos anos no setor educacional. Esse plano foi elaborado por distintas comissões 

regionais, em fóruns e seminários abertos a participação da sociedade civil. 

O plano trata de forma geral sobre os objetivos e linhas estratégicas, princípios e os 

resultados esperados em que se articulam distintas intervenções do SEM para educação.  

Portanto, o Plan del Setor Educativo del Mercosur (2006-2010) tem como missão: 
  

Conformar un espacio educativo común, a través de la concertación de 
políticas que articulen la educación con el proceso de integración del 
MERCOSUR, estimulando la movilidad, el intercambio y la formación de 
una identidad y ciudadanía regional, con el objeto de lograr una educación 
de calidad para todos, con atención especial a los sectores más vulnerables 
en un proceso de desarrollo con justicia social y respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos de la región. (p. 9)32 

 

 O Plano, estimula uma visão próxima ao Pacto de Bolonha, quando se propõe a 

responder a maior desafio das nações do Mercosul, 

 

                                                 
32 Confomar um espaço educativo comum através da organização de políticas que articulem a educação como 
um processo integrativo do Mercosul, estimulando a mobilidade, o intercâmbio e a formação de uma entidade e 
cidadania regional, com o objetivo de lograr uma educação de qualidade para todos, com atenção aos setores 
mais vulneráveis em um processo de desenvolvimento com justiça social e respeito a diversidade cultural dos 
povos da região. 
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El mayor desafío de nuestras naciones no está dirigido sólo a incorporar 
más niños, niñas, adolescentes y jóvenes al sistema educativo, sino a darles 
una educación de calidad y pertinencia a la realidad en la que viven. Por 
otra parte, el objetivo de brindar educación para todos a lo largo de toda la 
vida es aún lejano en nuestros países, en donde todavía persiste el 
analfabetismo pleno o funcional de miles de personas adultas. (p. 6).33 
 

 Da mesma forma que enfatiza que para o setor produtivo do Mercosul,               

 
Se considera fundamental la vinculación del mundo productivo con la 
educación y especialmente con la formación profesional, más aún con los 
ambios que comienzan a vislumbrarse en la región. Frente a esto los países 
han empezado a recuperar la educación técnica como herramienta del 
desarrollo. (p. 6).34 

 

 Para dar sentido à integração educacional do Mercosul, o Plan del Setor Educativo del 

Mercosur (2006-2010) apresenta os seguintes objetivos estratégicos e para cada um deles, as 

linhas diretivas: 
  

1 Contribuir a la integración regional acordando y ejecutando políticas 
educativas que promuevan una ciudadanía regional, una cultura de paz y el 
respeto a la democracia, a los derechos humanos y al medio ambiente.  
 

2 Promover la educación de calidad para todos como factor de inclusión 
social, de desarrollo humano y productivo. 
 

3 Promover la cooperación solidaria y el intercambio, para el mejoramiento de 
los sistemas educativos.  
 

4 Impulsar y fortalecer programas de movilidad de estudiantes, pasantes, 
docentes, investigadores, gestores, directivos y profesionales. 
 

5 Concertar políticas que articulen la educación con el proceso de integración 
del MERCOSUR. (p.10).35 

  

O plano se volta para todos os âmbitos da educação e em especial para o ensino 

superior, destacando-se o Mecanismo Experimental de Acreditação de Cursos de Graduação 

                                                 
33 O maior desafio des nossas nações não está dirigido somente a incorpoar mais crianças e adolescentes e jovens 
no sistema de educativo, senão dar-lhes uma educação de qualidade e pertinentes a realidade em que vivem. Por 
outra parte, o objetivo de brindar a educação para todos ao longo de toda vida é um algo distante em nossos 
países, donde, todavia, persiste o analfabetismo pleno ou funcional de milhões de pessoas adultas. 
34 Se Considerar fundamental a vinculação do mundo produtivo com a educação e especialmente com formação 
profissional, mas ainda com as mudanças que começam a vislumbrar-se na região. Frente a isto, os países 
começam a recuperar a educação técnica como ferramenta de desenvolvimento. 
35 Contribuir a integração regional acordando e executando políticas educativas que promovam uma cidadania 
regional, uma cultura da paz e o respeito a democracia, os direitos  humanos e ao meio ambiente. Promover uma 
educação de qualidade para todos como fator de inclusão social, de desenvolvimento humano e produtivo. 
Promover a cooperação solidária e o intercâmbio, para o melhoramento dos sistemas educativos. Impusionar e 
fortalecer programas de mobilidade de estudantes, estagiários, docentes, investigadores, gestores, executivos, 
profisionais. Identificar políticas que articulem a educação com o processo de integração do Mercosul. 
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(MEXA) que visa ao reconhecimento recíproco de títulos de graduação para fins académico, 

desde que atendidos os critérios de qualidade acordados.  

Tal acordo foi implantado, como explica sua denominação experimentalmente, no 

período de 2003 e 2006, contando com a participação de algumas instituições de ensino da 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, aplicada aos cursos de medicina, 

engenharia e agronomia, e mais recentemente, definiu-se a inclusão dos cursos de Arquitetura, 

Enfermagem, Odontologia e Veterinária (CABRAL, 2010). 

Outro programa executado pelo SEM é o Programa de Mobilidade Acadêmica 

Regional para Cursos Credenciado–MARCA, associado às carreiras acreditadas por meio do 

MEXA, que busca promover intercâmbios de estudantes, docentes, pesquisadores e      

gestores educacionais.  

O SEM considera no Plan del Setor Educativo del Mercosur (2006-2010), que o 

MEXA e o MARCA são duas iniciativas que visam alcançar os resultados baseados no 

impacto; na difusão e visibilidade; na gradualidade; no diálogo e na interação visando a 

interação entre os países do cone sul. 

 Por outro lado, na América Latina e especial, no Brasil, os organismos internacionais, 

tais como: o Banco Mundial e o Unesco, prevalecem como “consultores” de políticas de 

desenvolvimento, muito mais do que as orientações do Mercosul. 

Esses organismos apontam de forma diferente a direção de expansão e democratização 

do ensino superior, a partir da elevação do grau de diferenciação e diversificação no âmbito 

público e privado que constituem a rede de ensino. Nisso, por sua vez, estão as suas propostas 

diluídas no Plano do Setor Educativo do Mercosul, como este mesmo afirma a necessidade de 

maior interação entre: 

 
También es necesario profundizar las relaciones con otros organismos 
internacionales, para compartir puntos de vista y favorecer la convergencia 
de objetivos y perspectivas. La interacción y diálogo con actores de la 
sociedad civil debe ser un punto de referencia para las acciones del SEM en 
el entendido de que la educación es un fenómeno social. Las organizaciones 
de la sociedad civil cumplen un papel importante para el logro de los 
objetivos estratégicos del SEM. Es necesario señalar que se considera el 
término sociedad civil en un sentido amplio incluyendo en ella a toda forma 
de organización de la sociedad que no dependiendo del Estado se propone el 
mejoramiento de la educación en algún sentido. (p.15)36. 

                                                 
36 Também é necessário aprofundar as relações com outros organismos internacionais para compartilhar pontos 
de vista e favorecer a convergência de objetivos e perspectivas. A interação e diálogo com atores da sociedade 
civil deve ser um ponto de referência para as ações do SEM, em entendido de que a educação é um fenômeno 
social. As organizações da sociedade civil cumprem um papel importante para lograr os objetivos estratégicos do 
SEM. É necessário assinalar que se considera o termo sociedade civil em um sentido, incluindo nela todas as 
formas de organização da sociedade que não dependem do Estado. Propõe-se o melhoramento da educação em 
algum sentido. 
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 Conclui-se que as regulações educacionais a partir da década de 1990, cada vez mais, 

se originam em torno dos processos de internacionalização da educação, principalmente às 

dirigidas para o ensino superior. E esses processos são decorrentes da Reforma do Estado 

desempenhada nos últimos trinta anos por modelos distintos para cada região. Mas de forma 

geral, os modelos aplicados preconizam que sejam fortalecidas as relações entre o público e o 

privado, e que estas devam está interconectadas com as necessidades de ajustes das 

economias nacionais voltadas ao mercado global.  

 O Pacto de Bolonha e o do Mercosul são exemplos de ocorrem processos de 

mundialização da educação, como denomina Azevedo (2007) que percorrendo principalmente 

o ensino superior, promovendo assim, reordenamentos internos e externos aos sistemas de 

ensino de cada país para se adequarem aos acordos firmados internacionalmente. 

 Essas medidas se articulam ao conjunto de reformas educacionais que estão sendo 

implementadas em cada contexto, sendo relevante a política educacional para a educação 

superior no Brasil, principalmente a partir da década de 1990, como podemos visualizar no 

próximo capítulo. 

 

2.4  A REFORMA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: ENTRE O PÚBLICO E O 

PRIVADO 

 

 O Brasil como país-membro do Mercosul e signatário das organizações internacionais 

anteriormente citadas não está imune às transformações ocorridas no cenário econômico e, 

muito menos, no cenário educacional. Ao contrário, é um país determinante no projeto do 

Mercosul e compreende-se como um dos mercados promissores para o âmbito educacional, 

devido a sua heterogeneidade regional e a expansão do ensino superior no país em curso. 

 Apesar do Brasil não ter assinado o Acordo Geral de Comércio de Serviços do 

GATTS, da Organização Mundial do Comércio-OMC na rodada do Uruguai em 1995, sobre 

os serviços educacionais, não invalida a tese de que a liberalização para o comércio da 

educação já ocorre no país antes disso, desde o período da Ditadura Militar de 1964, que o 

país  apostou no projeto privatista no ensino superior, aprofundando essa tendência no 

decorrer das últimas três décadas. 

 Mas, por outro lado, apesar de não ter assinado tal documento, o contexto brasileiro 

vem sendo marcado por um processo histórico de expansão do ensino superior pela via do 

setor privado. Além dos números apresentados que comprovam essa tendência, parte 

considerável do setor privado se beneficia da cobertura do público/estatal por meio de 

diversos mecanismos institucionais e de financiamento, de forma direta e/ou indireta.  
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 E mais recentemente em 2009, essa tendência é comprovada quando a graduação 

(presencial) do ensino superior tem seu foco no âmbito privado, com 76,8% das instituições 

de ensino são de estabelecimentos privados; 12,5% são filantrópicas e 10% são 

governamentais, segundo os dados do INEP37.  

 Apesar da OMC não ser a organização de maior penetração na cultura das políticas 

educacionais do Brasil (aparentemente), mas historicamente, a influência do Banco Mundial, 

enquanto agência diretamente vinculada ao FMI, tem sido marcante a sua presença junto às 

orientações de políticas educacionais em nosso contexto, mais precisamente a partir do 

contexto dos anos 1960 ( TOMMASI, 1996), quando inicia os primeiros acordos nesta área. 

No cenário mais próximo, a referida instituição no âmbito internacional dispõe de 

vários documentos norteadores para o ensino superior. Em 1993, em relação ao Brasil, 

explicita a sua visão sobre o tema por meio dos seguintes documentos: Brazil: Higher 

Education Reform (1993); Brazil: Higher Education Sector Study (2000) e Brazil: Equitable, 

Competitive, Sustainable – Contributions for Debate (2002)38.  

No que tange à educação superior, outro documento especifico é o “Higher Education 

in Developing Countries – Peril and Promise” (Março/2000), foi realizado em Parceria com a 

Unesco para a conferência mundial sobre Educação Superior (UNESCO/Out./98), e publicado 

um ano e meio após a aprovação da Declaração Mundial sobre a Educação Superior no Século 

XXI: Visão e Ação39 e do Marco Referencial de Ação Prioritária para a Mudança e o 

Desenvolvimento da Educação Superior. 

São orientações importantes diante do contexto internacional que se direcionam aos 

países, e nesse caso, ao contexto latino-americano, em particular para o Brasil, tendo em vista, 

que essa instituição e em paralelo com FMI, desenvolvem no cenário brasileiro uma política 

de estreitamento político-econômico. Isso, principalmente, nos períodos de ajustes 

econômicos, e mas recentemente na crise dos nos anos 1990, quando o país fez alguns 

acordos da dívida externa com FMI. Ou seja, opera-se uma agenda para América Latina, 

tendo como foco, o Brasil, devido peso da sua economia no contexto sul-americano.  

                                                 
37 Instituto Nacional de Pesquisa Educacional. 
38 Esses textos do BM para o Brasil contaram com influência teórica dos estudos de Eunice Durham e Simon 
Schwartzman que fazem parte do Núcleo de Pesquisas sobre o Ensino Superior (NUPES) da USP, conforme: 
ANDES.Ciruclar 299/2006. Disponível em: <http://www.andes.org.br/imprensa/Uploads/Circ299-06.pdf>. 
Acesso em: 20 out. 2010. 
39 UNESCO. Declaração Mundial sobre a Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação. 1998. Disponível 
em: <http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/copy_of_20020319150524/20030620161930/20030623 
111830/>. Acesso em:  24 out. 2010. 
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Quando se trata da influência das organizações transnacionais, elas detêm um valor 

considerável na composição das reformas educacionais, principalmente, frente aos países 

emergentes, como é o caso do Brasil.  

Isso é devido aos acordos econômicos que também se assinam junto aos acordos 

bilaterais, em torno das políticas públicas, mediante programas e projetos que são 

desenvolvidos no âmbito educacional (TOMMASI, 1996). 

Há que se considerar também que no âmbito da América Latina a influência da 

Unesco também tem um papel relevante e articulado ao Instituto Internacional para Educação 

Superior na América Latina e Caribe-IESALC – e, este tem um intercâmbio direto com o 

Brasil na integração educacional do Mercosul.  

E nesse sentido, para atender as pactuações promovidas pelas duas Conferências 

Mundiais do Ensino Superior (1998 e a de 2009), foram criadas duas instituições federais no 

Brasil para atender ao projeto Universidades de Integração Intercultural da 

IESALC/UNESCO/BRASIL:  

a) Universidade Federal de Integração Latino-Americana-UNILA em Paraná;  

b) Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira-UNILAB em Ceará 

(MEC, 2010).  

Essas foram iniciativas públicas criadas para integração mundial no campo do ensino 

superior no contexto latino-americano, fruto das diretrizes internacionais e com o apoio da 

IESALC. 

  Todavia, as regulações internacionais não são apenas para propor diretrizes para os 

países signatários, mas também de financiá-las até mesmo reorganizá-las à luz dos objetivos 

transnacionais do grande capital e do investimento externo. 

Em termos internacionais, segundo Nunes (2007), o Brasil é um dos casos singulares, 

por apresentar um volume significativo de ensino superior provido por entidades particulares 

independentes do Estado.  

Nesse sentido, o autor destaca um estudo da OCDE de 2007, quando publicou um 

ranking sobre a configuração do ensino superior, mostrando que do universo de 50 países 

(formado países membros e não-membros da OCDE), apenas em 12 países, destes, incluindo 

o Brasil, o crescimento da ensino superior tem sido suportado pelo setor privado, como se vê 

na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Relação de Países Membros e Não-Membros da OCDE: Público e o Privado no Ensino Superior 

 

Fonte: OCDE, Online Education Database, abr. 2007. NUNES (2007, p. 118). 
 

 

Observa-se que os países especificados na Tabela 1 têm orientações de Estado e de 

políticas públicas bem diferentes, mas articuladas entre os setores público e privado, ora com 

mais evidencia para um determinado setor. A Holanda e o Reino Unido são exemplos 

pertinentes para verificar o grau de imbricação entre o público e o privado, pois as matrículas 

do ensino superior estão nas IES privadas, mas elas são dependentes do setor público. Já a 

Bélgica é outro caso a ser considerado, têm-se os dois setores atuando, mas ainda assim, as 

IES privadas são dependentes do setor público. Já a situação de matrícula no Brasil se 

assemelha a de países-membros, tais como: o Japão e a Coreia. Em ambos casos, os dois 

setores (público e privado) atuam no campo da ensino superior, mas o setor privado não é 

dependente do governo. Muito embora, que na prática, o sistema de proteção social desses 

países são bem diferentes em relação ao do Brasil, o que implica nas condições diferenciadas 

de acesso ao ensino superior público. 

Por outro lado, os dados da Tabela 1, também nos permite inflexionar sobre a 

capacidade de mercado que o Brasil detém, mesmo considerando o nível inferior de renda das 

pessoas em relação a de outros países, como o Japão, por exemplo, mas a necessidade de 

acesso ao ensino superior tem promovido a ampliação do setor privado pela fragilidade de 

respostas do setor público. Devido a isso, o Brasil tem dados semelhantes a de países 

Matrículas Total 
 
 

Público Privado Privado Privado 

Total % 

Privado 

Indep./priv.

% 

Gov. Dep  Gov. Indep 

Países membros 

Bélgica  374.532  166.041  208.491  208.491 0 55,67 0,00 
Japão 3.984.400  915.651  3.068.749  0 3.068.749 77,02 100,00 
Coréia 3.223.431  626.590 2.596.841  0 2.596.841  80,56  100,00 
Holanda  526.767 0 526.767  526.767  0  100,00  0,00 
Reino 
Unido  

2.287.833  0 2.287.833  2.287.833  0 100,00 0,00 

Países Não-membros 

Brasil  3.579.252  1.135.648 2.443.604  0 2.443.604  68,27  100,00 
Chile  567.114  146.119 420.995  100.631 320.364  74,23  76,10 
Indonésia  3.441.429  1.340.445 2.100.984  0 2.100.984  61,05  100,00 
Israel  301.326  47.427 253.899   228.046 25.853  84,26  10,18 
Paraguai   146.489  61.093 85.396  1.835 83.561  58,30  97,85 
Peru  830.345  440.930 389.415 2.200  387.215  46,90 99,44 
Filipinas 2.427.211  815.830  1.611.381 0  1.611.381  66,39  100,00 
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essencialmente liberais em que o mercado é valorizado como espaço de concretização de 

políticas sociais (BEHRING; BOSCHETTI; 2007). 

Outro aspecto que pode ser colocado em análise na Tabela 1, é que parte considerável 

desses países, a população jovem está em pleno declínio. As projeções demográficas indicam 

que a expansão do ensino superior pela via do crescimento da população da faixa etária entre 

18 a 24 anos, será cada vez menor, conforme Nunes (2007), bem como, isso afetará 

principalmente o setor privado mais do que o setor público nas próximas décadas.  

Essa análise do autor tem sentido quando comparada com as estimativas populacionais 

desses países, pois a taxa de natalidade é cada vez mais reduzida, principalmente nos países 

da Europa, não chega ao 2% ao ano, apesar dos incentivos governamentais à fecundidade nos 

últimos anos, devido ao envelhecimento da população.  

Os dados do IBGE em relação ao contexto brasileiro também é indicativo nesse 

aspecto. Quando analisados os dados populacionais de 2010, apontam que a faixa etária entre 

15 a 17 anos, representa uma taxa de 5,1% em relação ao total da população do país.               

E segundo, as estimativas do referido instituto para 2050, consideram, que essa taxa pode       

cair para 2,97%.  

Ou seja, progressivamente, a faixa etária entre 18 a 24 anos também diminuirá em 

termos de demandas de acesso ao ensino superior, gradualmente. No entanto, o país tem um 

déficit educacional elevado no âmbito do ensino superior, apesar da melhoria dos indicadores 

junto à população ocupada (que trabalha), como pode ser visto: 

 

Em 2009, 43,1% da população ocupada tinham pelo menos o ensino médio 
completo, contra 33,6% em 2004, e os trabalhadores com nível superior completo 
representavam 11,1% do total, frente a 8,1% em 2004. Nesse intervalo de tempo, os 
percentuais de ocupados nos níveis de instrução mais baixos caíram, e os com 
níveis mais altos cresceram. Em 2009, nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, os 
percentuais de pessoas ocupadas com pelo menos o ensino médio ultrapassavam 
40%; no Sudeste (14,1%), Sul (12%) e Centro-Oeste (12,5%) o percentual de 
trabalhadores com ensino superior completo era maior que a média nacional. 
(IBGE, 2009, p.01).40 

 

Por outro lado, esses dados não atingem o total da população, pois o acesso dessa 

população (a de 18 a 24 anos) é relativamente baixo no ensino superior brasileiro, conforme 

                                                 
40 IBGE. Intituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD 2009: rendimento e número de trabalhadores 
com carteira assinada sobem e desocupação aumenta. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home 
/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1708>. Acesso: 23 mar. 2011. 
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os dados do IPEA (2009), quando afirmam que apenas 14,4% de indivíduos nesta faixa etária 

estavam matriculados no ano de 200941 nas instituições de ensino superior do país. 

Esse dado caracteriza a existência de uma demanda que não tem acesso ao ensino 

superior, o que implica diretamente na criação de mecanismos de expansão deste nível de 

ensino para esse extrato populacional.  

Assim, nas próximas décadas, o acesso ao ensino superior é mais provável advir de 

uma população adulta, principalmente, os indivíduos que não tiveram acesso na idade 

esperada entre os 18 a 24 anos. 

 Isso já se evidencia, pois o acesso ao ensino superior tem sido menor nessa faixa 

etária, quando outros estratos geracionais tem tido maior acesso, pois buscam essa 

oportunidade numa idade mais adiantada, quando as condições de renda e trabalho permitem. 

Desse modo, tem-se no processo de expansão do ensino superior brasileiro duas questões que 

precisam de maiores estudos: as variações demográficas regionais e as necessidades 

econômicas da população. 

Tendo em vista que o país assumiu no Plano Nacional de Educação de 2001, aumentar 

para 30% o acesso ao ensino superior junto à população entre 18 a 24 anos, no entanto, o 

atendimento desta meta não foi realizada, pois chegou-se apenas no prazo estipudado a 14,4% 

(2009). Segundo Nunes (2007), os países mais desenvolvidos, a massificação deste nível de 

ensino ultrapassa o percentual estipulado pelo Brasil. Entende-se que massificação é um 

processo para designar a expansão quantitativa, tomando como pressuposto, neste caso, o 

acesso ao ensino superior, como mecanismo de continuidade dos estudos após o ensino médio 

ou profissionalizante de pelo menos para 30%, deste grupo populacional. 

No entanto, o cumprimento dessa meta no contexto brasileiro perpassa o gargalo que 

há entre o ensino médio e o superior que serve para afunilar e tornar este último menos 

acessível, principalmente junto à população com menor poder aquisitivo, e que provavelmente 

não trabalha e quando trabalha não ganha o suficiente para custear os estudos no setor 

privado, tendo em vista, as dificuldades de acesso pela via do setor público.  

 
A situação é menos favorável para adolescentes de 15 a 17 anos: em 2009, a taxa de 
frequência à escola alcançou 85,2%, mas a taxa de escolarização líquida (percentual 
de pessoas que frequentavam a escola no nível adequado à sua idade, ou seja o 
ensino médio) era de 50,9% (era de 32,7% em 1999). E ainda havia grande 
disparidade territorial: Norte e Nordeste tinham, respectivamente, 39,1% e 39,2% 
de jovens de 15 a 17 anos no nível médio, não chegando a atingir os 42,1% que o 

                                                 
41IPEA. PNAD 2009 - Primeiras análises: Situação da educação brasileira - avanços e problemas. 
Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/101118_ comunicadoipea66. 
pdf>. Acesso em: 14 mar. 2010. 
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Sudeste já tinha em 1999 (em 2009 eram 60,5%). As desigualdades no rendimento 
familiar per capita exercem grande influência na adequação idade/nível de ensino 
frequentado: entre os 20% mais pobres da população, 32,0% dos adolescentes de 15 
a 17 estavam no ensino médio, enquanto que, nos 20% mais ricos, essa situação se 
aplicava a 77,9%. (IBGE, 2009, p.01)42 
 
 

O que concorre para que a expansão do ensino superior deva ser repensada pelas 

autoridades governamentais diante das dificuldades de acesso da população que termina o 

ensino médio, bem como, daquele que já estão no mercado de trabalho, mas não tem a 

qualificação e formação necessária. 

Ainda assim, o Brasil estaria longe de atingir um sistema universalizado de ensino 

superior, o qual corresponde ao acesso de 50% da população adulta como já ocorre em alguns 

países europeus que tem um direcionamento para esta meta. O que se tem no cenário 

internacional é um processo de massificação, considerado, quando ocorre pelo menos um 

acesso de 30% na população de 18 a 24 anos de idade, como são os casos de Canadá (40%); 

Estados Unidos (37%), Japão (33%), Finlândia (31%) e Suécia (30%), segundo dados da 

OCDE (apud NUNES, 2007, p. 113) que já apresentam percentuais acima dos 30% de meta 

estipulada pelos organismos internacionais. 

Diante desse quadro, percebe-se que uma das alternativas que deve ser encontrada na 

reforma educacional (LDB de 1996), amparada pela Constituição Federal de 1988, é quando 

atribui que a educação é um direito de todos, sendo um dever da família, do Estado e das 

organizações (privadas e do terceiro setor), possibilitando às políticas públicas, e nesse caso, 

exigiria o cumprimento desse direito, mas o se vê no ensino superior brasileiro, é uma 

oxigenação de incentivos públicos na iniciativa privada, desde financiamento até a execução 

dessa política, como bem, expressa o próprio Bresser-Pereira (2008), que alude como a tônica 

da Reforma do Estado, pois ela permite: 

 

Em todo caso, enquanto em setores como a educação universitária ou 
hospitais as vantagens de subcontratação com organizações sociais são 
nítidas e a reforma deveria ser acelerada, em outros setores como a 
educação básica, a mudança terá que ser gradual. (p. 397). 
 

Assim, como se vê, a inclusão da educação superior no bojo dessa reforma é de ser 

visualizada como uma área profícua para que as mudanças institucionais entre o público e o 

privado se acelerem ainda mais nesta área, tendo em vista, desconsiderá-la como direito, mas 

                                                 
42IBGE. Intituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  SIS 2010: Mulheres mais escolarizadas são mães mais 
tarde e têm menos filhos. http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/ noticias/noticia_visualiza.php? idnoticia= 
1717&id_pagina=1. Acesso:16 mar. 2010. 
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considerá-la como um serviço em que plenamente, o público não-estatal e o mercado podem 

dar conta juntamente em parceria com o Estado. 

De antemão, as reformas educacionais no âmbito brasileiro seguem uma tendência 

histórica baseada nas modificações estruturais ocorridas na economia e no Estado. Essa 

junção tem uma aliança entre os projetos econômicos articulados aos educacionais em prol de 

um pretenso grau de desenvolvimento do país.  

Romanelli (2003), ao discutir a história da educação no Brasil (1930/1970), destaca 

dentre outros aspectos, o caráter imbricado dos planos de desenvolvimento junto às políticas 

de educação. E nesse sentido, Shiroma; Moraes; Evangelista (2002), quando analisa a política 

educacional a partir da década de 1990, evidencia o fluxo das normativas de ajustes 

econômicos na educação e no ensino superior, este ajustes provocaram o acirramento das 

imbricações entre o público e o privado na sistematização da educação como mecanismo de 

expansão no setor privado (CABRAL NETO; PESSOA, 2010). 

 E nas últimas décadas do século XX, houve uma dupla orientação que se fundiu e 

remodelou o sistema brasileiro de ensino. No primeiro momento de reformas, teve-se uma 

orientação baseada nos princípios de democratização na e da educação aflorada pelos 

movimentos sociais e as entidades representativas que ensejavam na década de 1980 uma luta 

política em prol de uma educação para cidadania.   

Porém, a reforma educativa que acontece na década de 1990, teve outro enfoque, 

muito mais baseada no contexto de orientações macroeconômicas, totalmente diferentes das 

discussões políticas que se realizaram em anos anteriores. Os princípios deixaram de ser a 

“democratização para cidadania” como se aspirava, para uma “democratização para o 

consumo”, via mercado e a refilantropia do social.  

Um primeiro enfoque da reforma educacional dos anos 1990, voltou-se para Educação 

Básica para Todos (1993) e na década atual, volta-se para a educação superior com mais 

ênfase. Todavia, prevaleceram as tendências competitivas e de ajuste financeiros, mediante a 

aprovação da LDB, expressando os elementos indicativos anteriormente apontados por 

Carnoy (2002). 

 Assim, a principal reforma da década, foi a LDB (lei 9.394/1996) aprovada, que 

atendeu em parte as manifestações e demandas dos movimentos sociais, mas foi amplamente 

determinada por outra ótica política, a qual modificou quase toda a estrutura da proposta da 

LDB que nasceu da sociedade civil para implantar outro viés, a da tecnificação remodelada 

pelo neoliberalismo. 
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A onda neoliberal impeliu à reforma educacional de 1996, uma orientação mais 

técnica do que de política de Estado, ou seja, redefiniu partes significativas da proposta 

democrática por outra perspectiva, a consumidora. E nesta, os elementos consagrados do 

mercado foram aplicados na gestão produtivista da escola e das IES, aperfeiçoando os 

mecanismos privados. 

Muito embora, que a LDB não apresentasse um enfoque profundo sobre a educação 

superior, pois, o enfoque na época dirigia-se ao ensino fundamental por parte das orientações 

dos organismos internacionais, tendo em vista, a aplicação da receita para os países latino-

americanos. Desse modo, pretendia-se fortalecer a base educacional primária como preconiza 

os principais documentos do Banco Mundial como mecanismos de responsabilidade do 

público/estatal, sendo recorrente a ideia de que as outras modalidades de ensino fossem 

compartilhadas com o setor privado. O Brasil ainda inovou na LDB quando preconizou a 

educação básica em relação às orientações dos orgnismos internacionais, mas ainda assim, 

apresentou uma proposta de dois sistemas: um básico e outro superior, como se não 

convergissem às ações e diretrizes de desenvolvimento de ambos para a educação mais geral. 

Isso implicou nuna série de distorções desde financiamento, organização e resultados 

educacionais (OLIVEIRA, 2006). 

 

Aí está uma diferença crcucial na luta pela democratização da educação 
básica e superior. Se a educação básica é assumida como o mínimo que 
todos têm direito, a educação superior é concebida como privilégio, uma 
distinção. O próprio discurso de defesa da escola pública, muitas vezes, 
assume a argumentação de que os recursos investidos na educação superior 
deveriam ser revertidos para a base do sistema educacional. (OLIVEIRA, 
2006, p.102). 

 

A educação superior, desse modo, ficou restrita na LDB, sendo necessária uma revisão 

desta, sendo recorrente o pensamento de mais uma reforma exclusivamente para a educação 

superior. Assim, mais uma vez, a política pública de educação brasileira reforçou a histórica 

bifurcação e afunilamento entre a educação básica e a superior, sendo na visão de Saviani 

(2002), a melhor evidência de que o país ainda não tem um sistema integrado de educação, 

mesmo com constituição de 1988 e a LDB/96.  

Entretanto, o ensino superior, historicamente esteve separado da educação básica, 

sendo recorrente que as reformas voltadas para a educação são desiguais.  E, novamente, se 

repete a mesma situação, quando o então, o governo do presidente Lula da Silva, lançou em 

2006, um Projeto de Lei de nº 7.200, sobre uma nova reforma universitária, estabelecendo 
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normas gerais e regulando o nível federal para dá continuidade ao processo de reforma na 

educação superior iniciada no governo anterior de FHC, que implantou uma série de 

mudanças, dentre elas: Planejamento Político-Estratégico MEC (1995-1998), estimulando a 

parceria público/privado; a Lei n° 9.192/95 que regulamentou o processo de escolha dos 

dirigentes universitários; a Criação do Exame Nacional de Cursos de Graduação (ENC) com a 

Lei n° 9.131/95; Criação de crédito de financiamento público ao estudante do ensino superior 

privado com as Leis n° 9.288/96 e 10.207/2001; depois por medida provisória n° 1.877/99 

cria o Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior-FIES, estabelece nova 

organização administrativa ao sistema federal de ensino composto por universidade, centro 

universitário, faculdades integradas, faculdades isoladas, institutos superiores ou escolas 

superiores pelo Decreto n° 2.207/97; amplia a diversificação institucional com o Decreto n° 

3.860/2001; instituia gratificação de incentivo à docência com a Lei n° 10.187/2011, aprova o 

Plano Nacional de Educação por meio da Lei n° 10.172/2001 (LIMA, 2007). Essas medidas, 

dentre outras, estão de acordo com a Reforma do Estado e foram criadas e desenvolvidas para 

além da LDB/96 e do PNE (2001). 

A reforma da educação superior, desse modo, vem se processando desde o ajuste 

neoliberal que se deu no país, principalmente com o governo de FHC. Muito embora, que a 

proposta de reforma universitária vigente teve vários projetos, tanto dos movimentos 

organizados da sociedade civil e de parlamentares, todavia, tal proposta encontra-se, no 

presente momento, tramitando na Câmara dos Deputados, desde outubro de 2004, quando 

foram depositados os Projetos de Lei nº 4.212 e nº 4.221, respectivamente dos deputados 

Átila Lira (PSB/PI) e João Matos (PMDB/SC), bem como, as propostas do ANDES-SN 

(2003) e da ANDIFES43 (2004).  

Ao ser apresentado o Projeto de Lei nº 7.200/2006, já recebem 368 emendas, que 

difuculta e alarde para necessidade de uma discussão pública mais ampliada, pelo nível de 

interesses tão divergentes. Tendo em vista, que medidas institucionais desenvolvidas pelo 

governo por meio de decretos vêm sendo tomadas, independentes da aprovação ou não de tal 

Reforma Universitária. Ou seja, o governo não se levou em consideração as propostas das 

entidades da sociedade civil, sendo, a forma mais comum, a governça por meio de decreto-lei. 

Na visão de Nunes (2007. p. 115), “o Projeto de Lei nº 7.200/2006, embora proposto 

como uma lei orgânica para a educação superior (LOES), que regulasse o sistema federal de 

ensino, dedicava atenção maior a estabelecer normas para o setor privado”. Discorda-se dessa 

                                                 
43 ANDES-SN- Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior. ANDIFES- Associação de Dirigentes de 
Instituição Federal de Ensino Superior. 
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visão, pois na verdade o setor privado é amplamente atendido neste projeto e no que está em 

curso, mediante a Reforma da Educação Superior que anterior a este projeto de lei. Ao 

contrário, é um projeto que explicita mais uma acirrada controvérsia entre o público e o 

privado, entre o direito social e o consumo de um serviço. Informações mais recentes apontam 

que a proposta tem constituído 14 projetos de lei (PL), depositados em anos diversos (entre 

2004 e 2009), de escopo mais amplo e outros mais restritos, e de teor também diversificados, 

que estão sendo analisados conjuntamente. Ou seja, vem de uma agenda política que vem se 

desenrolando ao longo desses últimos, que já contou com duas comissões, mas que ainda 

logroram muito sucesso. Portanto, é uma proposta em aberto e sem definição. 

Na visão do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 

ANDES-SN, com base em análises do seu Grupo de Trabalho de Política Educacional 

(GTPE), consolidou a opinião de que se tratava, na verdade, de uma contra-reforma, já que 

caminha no sentido inverso às aspirações históricas da sociedade brasileira e das necessidades 

do país. Tal opinião fundamentou-se no estudo dos conteúdos dos projetos, mas, também, na 

perspectiva descortinada pelo processo de tramitação, desencadeado desde 2004, e pelos 

interesses defendidos por parte dos deputados envolvidos. Tudo indica que a “reforma” está 

sendo balizada pelos objetivos do poderoso setor mercantil da educação superior, brasileira e 

transnacional, que se organizou e se antecipou, quando do anúncio do executivo federal de 

que encaminharia um projeto de “reforma universitária” ao Congresso (ANDES, 2004).  

A reforma se propõe a estabelecer novas normas gerais da educação superior, regula a 

educação superior no sistema federal de ensino, altera um conjunto de Leis neste âmbito. Esse 

Projeto de Lei de Reforma Universitária sendo aprovado revogaria o Decreto-Lei nº 842, de 

1969 e as Leis de nº 5.540/1968.  

Porém, antecedem à proposta de Reforma Universitária alguns estudos e discussões 

importantes sobre a realidade da educação superior, tais como: o Seminário Internacional 

Universidade do XXI: novos caminhos para educação superior, realizado pelo governo 

brasileiro em Brasília, nos dias 25 a 28 de novembro de 2003. Teve como objetivo promover 

um amplo debate sobre o panorama da educação superior no mundo contemporâneo, visando 

obter subsídios para uma reforma do sistema brasileiro de educação superior. Contou com a 

presença de 31 países44 e autoridades da área e entidades responsáveis pela elaboração e 

execução de políticas educacionais.  

                                                 
44 África do Sul, Alemanha, Angola, Argentina, Austrália, Bélgica, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, China, 
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Equador, Espanha, Finlândia, França, Índia, Inglaterra, Irlanda, 
México, Namíbia, Paraguai, Portugal, Sudão, Togo, Trinidad-Tobago, Uruguai e Venezuela. 
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O Seminário foi estruturado em quatro eixos temáticos: A sociedade e a reinvenção da 

sociedade; O Estado e re-institucionalização da universidade; Universidade e mundo: 

globalização solidária do conhecimento; produção, partilha e apropriação do conhecimento.  

 A partir das discussões realizadas chegou-se a alguns pontos-chave da situação da 

educação superior, dentre eles, destacaram-se: existe uma crise no ensino superior; o modelo 

educacional deve retratar um projeto de nação; não há soberania nacional sem investimento 

em educação, ciência e tecnologia. 

 Como resultante da crise do ensino superior está sua incapacidade de enfrentar os 

desafios e dar respostas adequadas às necessidades sociais de um mundo globalizado que não 

é solidário na produção, distribuição e utilização democrática do conhecimento         

(BRASIL, 2004).  

Um ponto discutido com destaque deteve-se em relação ao nível de atendimento aos 

jovens na faixa etária de 18 a 24 anos fica em torno dos 14,4%, um dos mais baixos da 

América Latina e a intensificação da tendência à mercantilização da educação, expressa na 

expansão de instituições privadas.  

Diante desse aspecto, evidenciou-se que o processo de democratização, iniciado a 

partir de 1985 no país não priorizou em sua agenda de desenvolvimento, a formulação e 

implementação de uma política de educação superior voltada para enfrentar os problemas do 

acesso e qualidade do ensino. Por isso, encontra-se na educação pública problemas de 

investimento; de expansão; de democratização; de qualidade; de gestão; de avaliação de 

processos e produtos. No setor privado, há problemas de supervisão e controle e de qualidade 

(NUNES, 2007). 

Por outro lado, a discussão pública sobre esses problemas, produzida no Seminário, 

permitiu contribuir para a elaboração do projeto de reforma (PL 7.200/2006) sobre o sistema 

de educação superior no Brasil, que ora se encontra em tramitação no poder legislativo. 

Entretanto, na proposta pensada no Seminário, constataram-se os seguintes pontos de tensões 

sobre o ensino superior, tais como: 1. Massificação do ensino superior e excelência 

acadêmica; 2. Participação social e mérito acadêmico; 3. Educação pública e educação 

privada; 4. Investimento público no ensino fundamental e no ensino superior; 5. Autonomia e 

Avaliação Externa. 6. Políticas nacionais para a educação superior e internacionalização dos 

sistemas educacionais (BRASIL, 2004).  

Entendeu-se que a massificação da educação superior não deveria comprometer a 

qualidade dos processos de criação e transmissão do conhecimento, ao mesmo tempo em que 

não pode ser confundida como democratização. Isso porque, para democratização ser 
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efetivada, depende de pelo menos duas outras dimensões: a do processo de ensino e da 

qualidade e relevância social da produção científica. 

 
Vale dizer, a democratização da universidade não é expressa apenas pela 
origem socioeconômica dos que nela ingressam e pela quantidade destes, 
mas também pelas características do processo de formação e pelo caráter 
progressivo ou regressivo do que é produzido, no entendimento de que 
progressivo é aquilo que concorre para o bem social. Neste sentido, a 
excelência acadêmica é um bem social. Em consequência, um dos desafios 
da reforma consiste em resolver essa aparente tensão entre massificação da 
educação superior e excelência académica. (BRASIL, 2004, p. 4). 
 

Outra tensão relevante estabelece-se entre a educação pública e privada que é 

diferentemente em cada sociedade devido aos modelos de sistemas de ensino e de políticas 

educacionais empregadas, principalmente, no que se refere ao financiamento da educação 

superior, mediante a interpretação sobre o direito à educação: 

 
É um direito de todos e dever do Estado pode ser interpretada de duas 
formas: como se a este coubesse o financiamento da educação; ou como se 
sua responsabilidade fosse a de proporcionar os meios necessários para que 
o cidadão tenha acesso à educação. Nos termos dessa oposição, visto do 
ponto de vista apenas econômico, o financiamento público é definido como 
aquele que é estatal, e não no sentido republicano daquele que promove o 
bem público. De um ponto de vista mais amplo, conceituando-se a educação 
como um bem público, é possível pensar a existência de um sistema plural 
de instituições públicas e privadas .(BRASIL, 2004, p. 5). 

 
 A discussão focou que devem existir diferentes modelos de financiamento voltados 

para política de oferta e democratização do processo educacional. Assim, entendeu-se que o 

modelo de financiamento não deva ser único, mas compreendido que todas as formas 

executadas se destinem ao bem público. Por certo, o Estado deve regular as entidades privadas 

de ensino para que elas atendam ao requisito da educação como um bem público em combate 

a mercantilização da educação, porém não tem como proibir o funcionamento delas. 

 Outro aspecto debatido referiu-se a um equívoco disseminado no Brasil de que se 

gastava muito em educação superior por isto faltava recursos para a educação básica. Isso é 

uma visão distorcida da realidade, pois a Constituição Federal de 1988 regulariza as fontes de 

recursos, bem como, os níveis de responsabilidade dos entes federativos (união, estado e 

município) para as modalidades educacionais. Essa recorrência oriunda das políticas 

neoliberais que se alargaram no pensamento governamental brasileiro, o que provocou na 

década de 1990, um refluxo de recursos, provocando um sucateamento da educação superior 

pública, principalmente durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.  
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 Menezes (2001) vai considerar esse período como de cerco político contra a 

universidade pública, tendo em vista a disputa pelo mercado bilionário do ensino superior, 

sendo, portanto, um projeto estratégico montado pelos interesses internos e externos o de 

fragilizar a concepção política de universidade pública e privilegiar o setor privado. 

Outro aspecto que também é relevante para discussão do público e do privado se 

relaciona com as políticas e decisões nacionais e internacionais. A internacionalização dos 

sistemas de educação superior está diretamente relacionada às pressões de liberalização de 

barreiras que permitam a expansão livre do mercado mundial de educação superior, pauta já 

incluída na agenda da Organização Mundial de Comércio (OMC), como já foi visto.  

Diante desse contexto, os países têm se manifestado a criar sistemas abertos de 

educação superior, como vem sendo desenvolvido já na União Europeia para tornar a uma 

economia cada vez mais baseada em um conhecimento dinâmico e competitivo, voltado para 

sustentabilidade. 

O Seminário também produziu alguns princípios, diretrizes e estratégias para Reforma 

Universitária (o Projeto). Houve um consenso entre os membros desse evento de que não 

poderiam ultrapassar os fundamentos básicos e valores democráticos relacionados à ética, aos 

valores humanos, à cidadania e à luta contra a exclusão social, à preservação ambiental e à 

cultura da paz (BRASIL, 2004).  

Esses princípios devem proporcionar novos modelos institucionalizados de autonomia, 

de currículo, de gestão, financiamento e de regulação da educação superior, pois, entende-se 

que o conhecimento e a educação: 

 

São bens públicos e não podem submeter-se à ótica mercantilista, sendo 
esta uma condição política e de exigência ética. Muitas foram as 
considerações sobre Ética no sentido de fundamentar a transformação social 
e abrir espaços para a criação de alianças cooperativas. A Educação deve 
conseguir superar a situação de que, socialmente, mais exclui do que inclui. 
O Estado deve comprometer-se com a indução do desenvolvimento 
nacional. A educação superior é direito de cidadania e deve garantir a 
igualdade de acesso ao conhecimento. A ampliação do acesso à educação 
superior de qualidade deve ser prioridade fundamental para o processo de 
desenvolvimento nacional e melhoria da qualidade de vida da população 
(BRASIL, 2004, p. 6). 

 

Para isso, é prioritário defender: 

 

Uma universidade pública, gratuita e de qualidade como elemento central do 
sistema de educação superior. Democracia e Autonomia são essenciais para 
garantir sua responsabilidade social. Também deve garantir a preservação do 
meio ambiente e a construção da paz. (idem, p. 6). 
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Diante do exposto, defenderam que as diretrizes para constituir uma nova 
universidade, devem ser basear nos seguintes elementos, segundo o Documento Síntese do 
Ministério da Educação (BRASIL, 2004, p. 7): 

  

Promover a democracia, autonomia e justiça social como valores; Garantir a 
diversidade preservando as diferenças culturais; Promover a inclusão social; 
Integrar Ciência & Tecnologia; Promover a interação entre o local e o 
global; Desenvolver esforço sistemático de diálogo inter e transdisciplinar; 
Desenvolver a multi e interdisciplinaridade; Integrar conhecimento, 
educação e produção; Estabelecer a avaliação e controle como um processo 
social e de fortalecimento da autonomia; Apropriar-se de ferramentas 
gerenciais e do planejamento estratégico; Inovar, cooperar e formar redes 
transacionais para a produção e circulação de saberes formais, informais e 
tecnológicos; Utilizar a tecnologia, redes de informação, dados digitalizados 
e educação a distância como meios facilitadores da transmissão, difusão e 
acesso ao conhecimento; Integrar-se a outras instituições para a 
implementação das mudanças; Otimizar a alocação e utilização dos recursos 
financeiros dentro de uma visão de planificação, visando promover a cultura 
participativa e a qualidade de sua produção.  

 

Para realização de tais diretrizes, foram recomendadas algumas estratégias válidas 

para viabilizar o projeto de Reforma Universitária, tais como: 
 

Desenvolvimento de uma cultura de diálogo e de cooperação com a 
sociedade e demais atores dos processos de transformação social; Promoção 
de programas que assegurem a implementação de políticas de mudança da 
universidade; Definição clara, pela universidade, de seus objetivos, metas e 
diversificação de seus cenários de atuação, bem como do papel de cada 
componente do sistema; Democratização do acesso à universidade, inclusive 
por meio de políticas afirmativas que atendam as minorias sociais mais 
excluídas; Incentivo ao compromisso e à responsabilidade dos que têm 
acesso à universidade; Construção de um Sistema Nacional de Ensino e de 
um Sistema Nacional de Avaliação; Descentralização e interiorização, no 
país, das instituições de educação superior; Modificação da forma de 
distribuição do crédito estudantil e aumento de vagas nos cursos noturnos, 
especialmente nas instituições públicas; Desenvolvimento de programas e 
currículos críticos, mais flexíveis e multidisciplinares; Planejamento da 
alocação de recursos financeiros dentro das políticas institucionais; 
Cooperação entre os países visando minimizar as diferenças e distorções 
sociais e criar estruturas globalizadas alternativas de ensino; Formação 
contínua de professores; Desenvolvimento de programas para o uso de novas 
tecnologias de ensino, aplicação de metodologias de ensino a distância e em 
rede, uso de diferentes mídias. (BRASIL, 2004, p. 8). 

 

Diante desse conjunto de princípios, diretrizes e estratégias, cabe analisar após sete 

anos desse Seminário, quais foram as medidas implementadas em curso, pois o cenário da 

universidade brasileira, assim, como as demais instituições educacionais do contexto mundial 

estão divididas entre dois projetos: um minimalista, preconizado pela ideia da 

mercantilização, baseada na concepção economicista do Banco Mundial e da OMC, e outro 
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mais amplo, que pensa uma educação para a paz, respeito aos direitos humanos, justiça, 

multiculturalidade e promoção das minorias e excluídos, defendido pela Unesco.  

No âmbito brasileiro, definiu-se a partir desse Seminário que ocorresse uma agenda 

para dá seguimento as discussões realizadas a partir de 2004, tais como:  

 

1) Publicar na página web do MEC a Declaração de Brasília, lida no 
encerramento do Seminário Internacional Universidade XXI, pelo prazo de 
15 dias, para que os participantes do Seminário possam indicar sugestões ao 
seu texto; 2) Reunir em meio eletrônico, todos os textos, documentos, 
estudos, sínteses de relatórios, para enviá- los a Ministérios de Educação, 
Organizações Internacionais e Entidades de Educação Superior, com o 
objetivo de incorporar suas análises, críticas e confrontação com suas 
próprias propostas de reformas ou transformações universitárias; 3) Instituir 
na página web do Ministério da Educação do Brasil um FÓRUM 
PERMANENTE DE DEBATE SOBRE REFORMA OU 
TRANSFORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA nele inserindo contribuições, 
sugestões, propostas, comentários, estudos, artigos, experiências que 
contribuam para a definição de políticas públicas de reforma ou 
transformação da universidade; 4) Elaborar agenda e cronograma de 
eventos em que a questão da reforma ou da transformação da universidade 
esteja pautada para conhecer, comparar e avaliar experiências e iniciativas 
neste campo; 5) Estabelecer gestões para inserir nas agendas dos programas 
multilaterais relacionados à Educação Superior, o tema Reforma ou 
Transformação da Universidade; 6) Instalar daqui a dois anos o 2º 
Seminário Internacional Universidade XXI para realizar o balanço e 
avaliação das medidas de implementação da reforma da universidade 
brasileira. (BRASIL, 2004, p. 10). 

 

Consequentemente, esse evento foi uma das atividades governamentais que obteve a 

participação da sociedade civil com a finalidade de que fosse possível a criação de propostas 

para o plano de Reforma Universitária, sendo sugerido no Seminário que o foco deveria ser 

geral e sistêmico, voltado mais especificamente para estrutura federal de instituições públicas. 

Os aspectos de estrutura do plano seriam divididos em duas partes:  

 

a) Sistema de Educação Superior: sistema de Educação Superior, 
Caracterização do Sistema [tipos, objetivos, extensão, atribuições]; 
Caracterização das instituições de educação superior; Modelo de Regulação 
[Supervisão e Avaliação Externa]; b) Instituições de Educação Superior: 
modelo de autonomia universitária; modelos organizacionais; modelos de 
financiamento; modelos de gestão; modelos de quadros de pessoal 
(BRASIL, 2004, p. 11). 

  

Outro ponto importante é a promoção da integração do sistema superior com o sistema 

do ensino médio, bem como com o sistema produtivo do mercado de trabalho, que é um ponto 

que também se relaciona com as políticas nacionais e internacionais.  
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Compreendeu-se, portanto, que no Seminário que a Reforma do Ensino Superior não 

pode ser exclusiva aos profissionais acadêmicos, mas também para outros segmentos 

(internos e externos) para que o projeto satisfaça as demandas da sociedade e de uma nação 

soberana (BRASIL, 2004). Principalmente, porque, na última década, o ensino superior tem 

provocado uma preocupação, pois a demanda de acesso cresce por diversos motivos, desde o 

aumento de egressos do ensino médio, a profissionalização de jovens e adultos; requalificação 

para o trabalho, etc., amplia os horizontes e exige-se que o governo brasileiro priorize tal 

modalidade de ensino, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do país. 

As diretrizes desse documento estão em alinhamento com o que o governo Lula vem 

criando, modificando no cenário do ensino superior, tendo em vista a reforma da educação 

superior em curso desde a era FHC. Parte de suas diretrizes desse governo se deu a partir de 

várias medidas, tais como: a Lei de Cotas (2006); o Programa Unversidade para Todos 

(2004); as medidas de diversificação institucional, remodelagem do FIES (2007); a criação do 

REUNI (2007), são ações do governo que convergem para a necessidade de mudanças no 

ensino superior, compreendendo medidas tanto para o setor público, quanto para o setor 

privado, que nos últimos anos atravessa um período de maior criterização do governo em 

relação aos processos validação de funcionamento das IES privadas, bem como, reorganiza o 

Sistema Nacional de Avaliação da educação Superior que é mais uma ação que vai ao 

encontro do papel de regulador do Estado em relação à política de ensino superior no país, 

característica recorrente quando comparada com as diretrizes expostas pelas organizações 

internacionais para área educacional. No âmbito privado, a lógica de reformulação do governo 

Lula, contribui para a renegociação da dívida das IES privadas junto ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social-INSS e aplicou a renúncia fiscal como medidas de contenção do 

endividamento do setor privado (LIMA, 2007). 

Outro documento solicitado e utilizado pelo Ministério da Educação, refere-se ao 

estudo de Porto; Régnier (2003) publicado também 2003, que trata sobre o ensino superior no 

mundo e no Brasil: condicionantes, tendências e cenários para o horizonte 2003-2005 por 

meio de uma abordagem exploratória.  

Um dos aspectos relevantes do texto refere-se às principais tendências mundiais 

presentes no ensino superior. Essas tendências traduzem as mudanças ocorridas nos sistemas 

educacionais, a partir da análise do modelo americano, sintetizaram vários aspectos de 

mudanças: 

1) Mudanças nas características do setor de educação superior: devido aos novos 

elementos introduzidos, tais como: quebra de monopólio geográfico regional ou local com 
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novas forças; modelos de indústrias de conhecimentos, operando em mercado global e 

desregulamentado frente às instituições de ensino locais; universidades verticalmente 

organizadas em instituições especializadas, centradas no aluno (e não mais no professor); 

desaparecimento e fusão de universidades, visando novos projetos de intercâmbios; 

2) Mudança na estrutura do setor de educação superior: criação de universidades 

corporativas patrocinadas por grandes empresas; empresas instrucionais terceirizadas que 

prestam serviços às IES, tipo de assessorias; entidades de intermediação que realizam a ponte 

na relação provedores e consumidores; organizações não-tradicionais que operam na lógica de 

levar outros serviços às IES, bem como, empresas de telecomunicações, informática, 

entretenimento, etc.; 

3) Mudança nas Relações da Universidade com a sociedade: tem desenvolvido outros 

papéis, em serviços de saúde, assistência, desenvolvimento econômico, entretenimento, 

barreiras dos agentes políticos e econômicos cada vez mais sendo derrubadas, tornando-se 

mais vulneráveis e exigindo novas formas de interação e inserção com o ambiente externo; 

4) Mudança na natureza da prestação dos serviços acadêmicos: aprendizagem 

continuada, ausências de fronteiras rígidas entre os serviços; aprendizagem assíncrona (em 

qualquer tempo e lugar) e serviços diversificados; 

5) Mudança no modo de execução das atividades acadêmicas: as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão não deixam de existir, mas mudam consideravelmente a forma de 

executá-las. Evolução do modelo artesanal para o de massa; os métodos de ensino por meio 

das novas tecnologias da teleinformática, exige-se mudança no perfil do professor; a pesquisa 

tende a ser cada vez mais processo coletivo e multidisplinares, a forma de armazenar 

conhecimento deixa cada vez mais de ser no papel, para utilizar meios da informática; a 

extensão mais voltada para as reais necessidades da comunidade. Ou seja, a velocidade gerada 

em outros setores da dinâmica diversificação produtiva também percorre o ensino superior 

(PORTO; RÉGNIER, 2003). 

O estudo discute ainda em nível mundial que existe pelo menos quatro tipos de 

cenários45 e incertezas para o ensino superior: cenário 1- encontro entre os povos: educação 

como um bem público em um contexto de ampla internacionalização;  cenário 2- 

homogeneização das culturas: educação como mercadoria em um contexto de ampla 

internacionalização; cenário 3- manutenção das diferenças: educação como um bem público 

                                                 
45 São imagens de futuro ou jogos coerentes de hipóteses sobre as transformações possíveis de ocorrer com um 
determinado objeto (PORTO; REGNIER, 2003, p. 4). 
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em um contexto de internacionalização limitada; cenário 4- aumento do fosso norte e sul: 

educação como mercadoria em um contexto de internacionalização limitada. 

Esses cenários projetam também qual deve ser o tipo de papel da educação superior 

em relação ao conjunto de indicadores que devem ser levados em consideração, tais como: 

envelhecimento populacional, educação como bem social, adultos profissionais que voltam a 

estudar; jovens egressos do ensino médio; novas tecnologias na escola; educação a distância – 

novo paradigma, atender a particularidades de grupos, etc. são, aspectos que o ensino superior 

deverá buscar, criar formas de aglutinar-se em torno destes, dentre outras, questões.  

Outros fatores que se transformam em desafios para a educação, são destacados: a 

interiorização do atendimento; expansão da pós-graduação stricto sensu; diversificação – 

novas modalidades de ensino; melhoria da qualidade e produtividade – indicadores novos no 

campo educacional. Essas demandas estão alicerçadas nos requisitos de expansão da oferta e 

na busca da melhoria e flexibilidade das propostas formadoras e pedagógicas para o        

ensino superior.  

Esses cenários sobre a educação, em geral em relação ao ensino superior, possibilita 

criar quatros principais tendências de massificação (expansão) que pode ser adotada ou 

desenvolvida no contexto do século XXI e, em todos eles, o ensino superior é estratégico para 

qualquer desenho a ser adotado pela Reforma Universitária. O próprio documento especifica 

as orientações possíveis para o ensino superior por meio dessas quatros tendências: 

massificação planejada; massificação segmentada; massificação desqualificada e massificação 

de mercado. Elas dependem do contexto de desenvolvimento econômico e de outras variáveis 

possíveis para ser aplicadas no ensino superior. Considera-se na exposição das tendências 

duas grandes variáveis de análise: o macrocontexto e a focalização no ensino superior.  

A análise do macrocontexto se refere ao tipo de desenvolvimento adotado pelo país e o 

item, focalização no ensino superior desdobra-se em cinco variáveis de análise: 1- filosofia ou 

a lógica da focalização; 2- política de ensino e regulação; 3- o financiamento do sistema; 4- 

demanda, oferta e ambiente concorrencial e 5- ambiente tecnológico e do ensino a distância. 

A partir dessas variáveis que foram analisadas cada uma das tendências para o ensino 

superior, vê-se os principais elementos destacados por Porto; Régnier (2003) para cada tipo de 

tendência em torno da massificação do ensino superior. 

A primeira tendência “Massificação Planejada”  parte de um projeto econômico 

sustentável que considera alguns elementos relevantes para o ensino superior, tais como: a 

educação como principal vetor de inclusão social com uma política educacional ativa por 

parte do Estado, em que busca a universalização do ensino fundamental e médio e espera 
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massificar o ensino superior por medidas de renovação e fortalecimento das instituições/IES. 

Pressupõe uma forte regulação do ensino superior com a ênfase de inclusão social, a partir de 

estratégias de parcerias público-privado no atendimento a demandas específicas. Considera 

ampliar as linhas de financiamento aos estudantes, da mesma forma, que avalia a atuação 

social das IES. Preconiza elevar um expressivo crescimento da oferta e da demanda através de 

uma intensa concorrência, mas muito regulada, tendo como foco, a melhoria da qualidade do 

sistema de ensino como um todo, para isso prioriza a amplização absoluta e relativa do ensino 

superior público (PORTO; RÉGNIER, 2003). 

Para atender a esses objetivos, destaca algumas políticas de ensino e regulação que 

tenham como norte a melhoria da qualificação das instituições privadas e autonomias das 

instituições públicas. Exige-se que se aumente o número de matrículas noturnas e que as IES 

se voltem para os projetos com os setores produtivos no desenvolvimento de pesquisas e 

consultorias. As parcerias público-privado devem ser incentivadas por uma lógica de 

intercomplementariedade, da mesma forma, que é necessário a formação de consórcios 

envolvendo as IES públicas (federal, estadual e municipal). Outra linha política, a 

modernização do aparato fiscalizatório e criação de uma agência reguladora junto às IES, bem 

como, a incorporação de novas dimensões nos processos de avaliação e utilização dos 

resultados para o planejamento. Outra política é o investimento obrigatório das universidades 

em percentual de sua receita em pesquisas, outro aspecto, é manter o controle sobre as 

instituições fialntrópicas. 

Quanto ao financiamento do sistema, se espera gerar incentivos fiscais para empresas 

investirem nas IES, bem como liberar recursos do FGTS e do FAT para o ensino superior; 

outra proposta é a cobrança de mensalidades nas IES públicas segundo a renda familiar dos 

alunos; desenvolver amplo ajuste fiscal das universidades públicas e na resolução da questão 

dos inativos; prevê também, reduzir a inadimplência no ensino privado e promover um crédito 

educativo mais acessível e abrangente, e beneficiar com fundos setoriais a atividade               

de pesquisa. 

No que se refere à demanda, à oferta e ao ambiente concorrencial, destacam-se que as 

dimensões culturais estimulam o crescimento da demanda, como também, devem provocar 

um aumento dos concluíntes do ensino médio, gerar ações afirmativas garantidas por força da 

lei, bem como, investir na melhoria da qualificação do corpo docente. Concebe-se que o 

ensino superior é uma atividade atrativa, mas fortemente regulada e isso exige-se reduzir a 

presença de instituições estrangeiras no país. 
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Em relação ao ambiente tecnológico e do ensino a distância, visualiza-se uma 

crescente tecnificação em todas as instituições, produzir uma queda dos custos de produção 

do EAD, isso possibilitará a criar demandas crescentes por cursos de EAD. Mas para isso, é 

preciso oferta de profissionais e de novas tecnologias de programas de EAD, as IES públicas 

podem responder pela expansão desse tipo de tecnologia de ensino, muito embora, seja 

relevante criar os consórcios públicos e privados para ampliar a oferta e distribuir 

espacialmente melhor as matrículas de EAD. 

Essas são as principais características que consideram ser pertinentes para a tendência 

de massificação planejada do ensino superior, de acordo com Porto; Régnier (2003). 

A segunda tendência denominada de “ Massificação Segmentada” caracteriza-se por 

entender o ensino superior como meio de inclusão social, mas pela via da solução privada. 

Com o apoio da política pública ativa para garantir a livre concorrência entre as IES, porém, 

para alcançar este nível, pressupõe universalizar o ensino fundamental e médio. Entretanto, a 

complementariedade entre as redes pública e privada é possível, tendo em vista a 

massificação do ensino superior. Mesmo assim, defende-se que a melhoria da qualidade do 

ensino privado deve ser incentivada, da mesma forma, que há necessidade de dirimir a 

inadimplência desse setor. Aposta na diversificação institucional como uma das estratégias 

para ampliação da oferta. Compreende que a ideia de consórcio e parcerias na formação são 

imprescindíveis para a modernização do ensino superior. Outro aspecto que destaca é a 

autonomia do ensino público na expansão da pós-graduação (PORTO; RÉGNIER, 2003). 

A política de ensino e regulação perpassa a parceria público/privado e as universidades 

privadas devem aprender a captar recursos de doações e aumentar o crédito educativo. No que 

tange ao financiamento, estabelece que os gastos públicos devem priorizar a educação básica, 

para isso, devem fomentar a autonomia das IES públicas para que não dependam tanto dos 

fundos públicos. A cobrança de mensalidades nas IES públicas deve ser estimulada de acordo 

com o nível de renda familiar dos alunos. O estado deve controlar os gastos das IES públicas 

por meio de contratos de gestão. Da mesma forma que compreendem que os recursos do 

FGTS e do FAT devem ser liberalizados para o ensino superior. Ampliar as linhas de 

securitização, bem como, propor linhas de financiamento em bancos de desenvolvimento. 

Que o estado possa comprar vagas nas IES privadas, como também, modernizar o aparato de 

fiscalização do aparelho do Estado, criar uma agência nacional e estipular um ranking entre as 

IES para evidenciar o grau de competência e qualidade dos serviços educacionais. Também 

estabelece maior controle junto às instituições filantrópicas e exigir que as universidades 

assegurem parte de suas receitas para o fomento da pesquisa (PORTO; RÉGNIER, 2003). 
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No âmbito da demanda, oferta e ambiente concorrencial se espera que deva acontecer 

um crescimento exponencial da demanda, implantar ações afirmativas em segmentos pontuais 

para o aumento de matrículas. Assim, como estimular a formação por company, dentre outras 

medidas, ampliar a oferta em todo o sistema de ensino, por meio também da interiorização, na 

capacitação dos docentes, aceitam que as relações com instituições estrangeiras sejam 

presentes no país. No ambiente tecnológico e do ensino a distância, incorpora novas 

tecnologias nas IES, exige-se modificações no ensino presencial com crescimento e 

disseminação da EAD, diminuir os gargalos no que se refere às estruturas de EAD, e isso 

passa pela diminuição também de custos, e ampliação da disponibilidade de profissionais e 

tecnologias em EAD (PORTO; RÉGNIER, 2003). 

A terceira tendência “ Massificação Desqualificada” refere-se a um tipo de tendência 

mais vulnerável aos desequilíbrios da economia. No que se refere ao ensino superior, o 

compreende como um bem público e recurso estratégico, por outro lado, tem poucos recursos 

a área da educação superior, mas exige-se uma política educacional ativa, prega que a 

universalização do ensino fundamental e crescimento do ensino médio e superior. Concorda-

se com a expansão do ensino superior, mas com perda de qualidade, isso se expressa pela 

retração da expansão do setor privado, pois convive-se com altos índices de inadimplência. 

Porém, nesse modelo requer uma forte regulação do Estado, por outro lado, se espera a 

permanência de dificuldades estruturais nas universidades públicas, com altas taxas de 

ingresso e baixos índices de conclusão. Permite que aconteçam altas taxas de ingresso e 

baixos índices de conclusão, e um maior equilíbrio na oferta público-privado (PORTO; 

RÉGNIER, 2003). 

Tem uma política de ensino e regulação, voltada para o segmento público, 

possibilitando a ampliação do atendimento para pessoas com menor poder aquisitivo e o 

segmento privado torna-se cada vez mais elitista, mesmo que envolva parcerias com 

instituições públicas e privadas e o terceiro setor. Mas o ensino público permanece 

essencialmente gratuito e com maior exigência de fiscalização junto às IES privadas. A 

avaliação como insumo para o planejamento, que podem possibilitar metas de expansão para 

o setor público e um rigoroso controle sobre as instituições filantrópicas.  

Quanto ao financiamento, pode ser criado um fundo nos moldes do FUNDEF, bem 

como, os incentivos fiscais para empresas investirem no ensino superior, disponibilidade de 

recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador, e de fundos setoriais para pesquisa. As 

mensalidades continuam sendo a principal fonte para o setor privado; a maior seletividade dos 

alunos ingressantes tornando o segmento privado cada vez mais elitista, disso, parte das 
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instituições abre o seu capital. A relação com a demanda, oferta e ambiente concorrencial se 

expressa por forte demanda, pressões da sociedade civil para o atendimento a populações em 

situação de desvantagem social, mas conta com uma limitação na concessão do crédito 

educativo e busca maior equidade social na ocupação das vagas, por outro lado, oferece uma 

segmentação da oferta, tem segmento privado polarizado entre instituições de primeira linha e 

elevado custo na formação e outras instituições com menor custo, voltadas para população 

mais pobre. Nisso envolve uma redução da concorrência predatória do ensino superior 

privado e presença reduzida de instituições estrangeiras (PORTO; RÉGNIER, 2003). 

No ambiente tecnológico e do ensino a distância, essa tendência incorpora lentamente 

novas tecnologias de ensino, sendo a oferta de EAD liderada por instituições públicas, e 

massificação dos cursos ofertados nos moldes dos telecursos. Isso confere uma maior 

exigência ao credenciamento para os programas de EAD, pensando em um crescimento 

quantitativo em padrões elevados e uma interiorização das matrículas de EAD (PORTO; 

RÉGNIER, 2003). 

A quarta tendência “ Massificação pelo Mercado” se origina pela expansão da lógica 

de mercado no ensino superior. Nesse sentido, o ensino superior é importante, mas o governo 

prioriza o ensino fundamental, volta-se para o segmento privado responder à demanda, isso 

tem como resultado padrões de qualidade muito heterogêneos. Valorização do mercado como 

sinalizador para as políticas do ensino superior que se destacam e nesse aspecto, as IES 

privadas priorizam a redução de custos, preços de mensalidades caem, comprometendo a 

qualidade do sistema. A regulação do Estado se dá de forma seletiva, mas se efetiva a 

privatização de IES públicas. Essas medidas buscam ampliar a oferta e promover uma intensa 

concorrência entre as IES (PORTO; RÉGNIER, 2003). 

No que se refere à política de ensino e regulação, imagina-se que tentativas de 

transformação do sistema não serão bem sucedidas, da mesma forma, que as políticas de 

regulação esbarram em resistências e tendem a fracassar. A cobrança nas IES públicas deve 

acontecer, assim como, as universidades serão livres para decidir se aplicam recursos ou não 

em pesquisas, e as ações afirmativas deixam de ser obrigatórias. Há uma fiscalização mínima, 

com vários sistemas de avaliação atuando em paralelo, falência, fusões e aquisições do setor 

privado, isso em um campo de um sistema segmentado com poucas IES (públicas e privadas) 

com nível de qualidade e outras em precárias condições, mas atendendo à demanda. Poucos 

consórcios formados e eliminação das IES filantrópicas. O sistema financeiro se volta mais 

especificamente para ampliação das opções de securitização, ainda assim, a conviver com 

altas taxas de inadimplência e algumas instituições abrem o seu capital. No aspecto de 
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demanda, oferta e ambiente cocorrencial, esta tendência busca ampliar com ênfase na 

população de baixa renda, promove uma expansão quantitativa da oferta com qualidade dual, 

o ensino superior torna-se um ramo de atividade arriscado para os investimentos privados e há 

um estímulo à entrada de instituições estrangeiras no país. O ambiente tecnológico e o ensino 

a distância também se torna mais dual, com forte segmentação da EAD, oferecendo poucas 

linhas de financiamento para o desenvolvimento de programas, por outro lado, uma 

predominância do setor privado e pouca interiorização das matrículas de EAD (PORTO; 

RÉGNIER, 2003). 

Percebe-se que alguns elementos de cada uma das quatro tendências praticamente 

estão em curso no Brasil, mesmo que este estudo de Porto; Régnier antecedeu à proposta de 

Reforma Universitária (em curso) com objetivo muito mais de servir como diagnóstico para o 

planejamento de tal proposta, entretanto, no campo prático do ensino superior vários 

elementos presentes das quatro tendências se intercruzam no cenário brasileiro, independentes 

se são cenários futuros ou não, aliás, alguns são bem presentes historicamente. 

Tal documento possibilita aos governos construir um novo cenário para o ensino 

superior. Mesmo que em nível de discurso político, o governo brasileiro diz assumir um 

cenário mais voltado para a massificação planejada, mas na realidade efetiva, os elementos da 

massificação desqualificada e a de massificação de mercado sejam as tendências mais reais 

verificadas no ensino superior brasileiro, devido todo processo histórico de imbricação entre 

os setores: privado (lucrativo), público (governamental) e filantrópico (não lucrativo). 

Assim, construir uma direção de massificação planejada exige-se de fato uma reforma 

que sustente e dirija-se para enfrentar vários dilemas desta relação entre o público e o privado 

no ensino superior. 

Entretanto, o exercício analítico dos autores de Porto; Régnier (2003) parte de 

modelos do tipo ideal, baseado em análise weberiana e que em linhas gerais não representam 

de fato o modelo ou modelos adotados no Brasil. Mas serve como indicação e orientação para 

o planejamento do ensino superior. 

 Por outro lado, a lógica subjacente em todos os desenhos possíveis das tendências para 

educação superior em nenhum é descartada a expansão do ensino superior como parte da 

reforma. Ora, a expansão se calça no âmbito dos serviços comercializáveis em que muda a 

natureza social da educação, ora, a educação valorizada como bem público.   

 Mas a ordem da lógica de mercado está subjacente em todas as tendências, um dos 

elementos que se repete é o pagamento de mensalidades nas IES públicas, mesmo que seja a 

partir do nível de renda dos estudantes, nisto reside o substrato da educação como bem 
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comercializável até mesmo nas IES públicas. No Brasil, isso de fato ainda não aconteceu, 

devido à pressão da sociedade e dos sindicatos, mas é algo que pode ser incorporado, pois 

atende a uma lógica, a mercantilização da educação. 

 E nessa ordem, o peso da Organização Mundial do Comércio-OMC sobre as reformas 

voltadas para educação superior é perceptível. Recomenda-se que os serviços educacionais no 

âmbito do ensino superior são passíveis de negociações na mesma estrutura competitiva de 

outros serviços sociais que já estão no mercado. 

 Almeida (1996) discorre que a principal característica desse processo é o poder de 

“mercantilizar e desconstruir” a estrutura de bem-estar social originada pela atuação do 

Estado de direito para um estado de consumo, de ordem privada e mercantil, essa é a lógica 

impressa no discurso da OMC, e ela fere as propostas de uma educação superior para todos. 

 Essa lógica, portanto, é geradora de novas possibilidades de lucratividades. E conta 

ainda, com a participação do Estado em substanciar a passagem de serviços (públicos) para o 

setor o privado, sendo, a educação uma das áreas estratégicas nessa ordem. Assim, por sua 

natureza de sociabilidade da educação e pela recorrência ao capital, é facil agregar valor às 

necessidades educacionais, uma delas, o acesso ao ensino superior, como parte do projeto de 

formação profissional e de desenvolvimento das economias. Dessa forma, é possível que cada 

vez mais, o ensino superior se torne um serviço mercantilizável como qualquer outro, e 

diminuía sua tensão em torno da concepção de política pública no âmbito do direito e se 

amplie a cobertura privada nessa área ou as formas híbridas que tem sido a alternativa do 

governo brasileiro.  

Nesse sentido, a relação entre o público e o privado deve ser reorganizada para 

modelar tal perspectiva. E no âmbito do ensino superior no contexto brasileiro existe uma 

demanda potencial a ser atendida, fica ainda a encargo do Estado em pensar nas estratégias 

políticas que considerem tais demandas. 

 Os documentos supracitados anteriormente serviram de bases teóricas para a discussão 

governamental sobre uma possível reforma universitária que vinhesse atender aos novos 

rumos da sociedade do conhecimento e os interesses da política educacional para ensino 

superior no país.  

A partir desses documentos norteadores foi possível criar propostas para a 

continuidade da reforma da educação superior que está em curso. E nesse sentido, os pilares 

se originam com as mesmas características postas pela Reforma do Estado, e tal projeto tem 

elementos básicos, tais como: descentralização, terceirização, sistema de produtividade do 

setor público versus privado (criação de rankings), privatização, ou melhor, pauta-se por 
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processo de diversificação do sistema público e privado no ensino superior, tal como é 

enfatizado pela Reforma do Estado. 

Originando no período de 2003 a 2010, mediante os dois governos de Lula da Silva 

um conjunto de medidas que são frutos do que FHC iniciou e outras são preposições próprias 

do governo Lula da Silva. As medidas têm sido efetivadas de forma sutil, de acordo com as 

prerrogativas e indicações do governo por meio de Decretos-lei. Tendo vários dispositivos 

legais que expressam que a Reforma da Educação Superior a partir das principais leis que 

estão em vigor na regulamentação governamental, tais como: 

a) Lei nº 10.861, de 14/04/2004, que cria o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), regulamentada pela portaria do Ministério da Educação (MEC) 

nº 2.051, de 09/07/2004;  

b) Lei nº 10.973, de 02/12/2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências;  

c) Lei nº 11.079, de 30/12/2004, que institui normas gerais para licitação e contratação 

de parceria público/privado (PPP) no âmbito da administração pública;  

d) Lei nº 11.096, de 13/01/2005 (Medida Provisória – MP n° 213, de             

10/09/2004), que institui o Programa Universidade para Todos (PROUNI), regula a atuação 

de entidades beneficentes de assistência social no ensino superior, altera a lei no 10.891, de 

09/07/2004, e dá outras providências.  

e) Lei nº 6.096, de 24/04/ 2007, cria o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais (REUNI), dentre outras medidas (LIMA, 2007). 

Para dá sentido as medidas institucionais, o governo Lula da Silva propos a criação do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE/2007) que congrega todas as iniciativas 

governamentais da educação (básica e superior).  

Um dos principais programas de governo no PDE é o programa de reestruturação das 

universidades no setor público é o Reuni que tem por objetivo criar condições para a 

ampliação corpo docente para fortalecer a expansão do ensino superior e o ProUni, voltado 

para acesso de vagas no setor privado. Esses dois programas governamentais conformam de 

forma exemplificada o caráter imbricado dessa reforma entre os setores público e privado no 

que se refere ao processo de expansão do ensino superior. 

Ou seja, o governo de Lula aperfeiçou parte das iniciativas anteriores de governo de 

FHC que preparou o terreno da reforma de educação superior por meio de outras reformas à 

administrativa e à previdenciária do serviço público, que teve como foco principal, à gestão 

da universidade pública com o projeto de autonomia pedagógica e financeira das IES. 
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Nesse projeto de autonomia pedagógica e financeira as principais modificações se 

voltaram para enxugamento de gastos públicos. O que levou a IES públicas no período de 

FHC a viver situações precárias em seu funcionamento com o sucateamento financeiro e 

cobrança predatória por produtividade, isto em meio a uma corrida de aposentadorias 

(precoces) devido à perda dos direitos previdenciários dos professores e técnicos. O resultado 

disso, durante os oito anos de governo de FHC, foi a visão de que a universidade pública 

estava sitiada e afugentada (MENEZES, 2001). 

Apesar de que, na direção do governo Lula da Silva (em seus dois mandatos) 

possibilitou essas mudanças que vem sendo incorporadas à Reforma da Educação, que 

estrategicamente vem sendo implantada por decretos de forma paulatina, absorvendo as 

orientações da reforma de Estado e das agências multilaterais, como já visto.  

Oliveira; Dourado (2005), acrescentam que esses elementos já se encontravam 

presentes na LDB/96 e no PNE (2001), pois: 

 

A aprovação da LDB e, em 2001, do Plano Nacional de Educação (PNE), 
este último aprovado na contramão de itens mobilização da sociedade civil, 
ratifica os seguintes indicativos de políticas para o ensino 
superior:a)diversificação do sistema por meio de políticas de expansão da 
educação superior; b) não-ampliação dos recursos vinculados ao governo 
federal para esse nível de ensino; c) aferição da qualidade do ensino, 
mediante a aplicação de avaliação estandardizada; d) ampliação do crédito 
educativo ao setor privado envolvendo recursos estaduais; e) ênfase no 
papel da educação a distância como mecanismo de expansão, sobretudo na 
área de formação de professores; f) ausência de mecanismos concretos de 
financiamento para efetivação das medidas no campo público. […] tais 
indicações respaldadas pela interpenetração entre as esferas pública e 
privada. (p. 62). 

 

 

Desse modo, é um processo que tem galgado espaço e legitimidade legal, 

principalmente a partir também do Plano de Desenvolvimento da Educação (2007), que se 

desenvolve como um guarda-chuva, onde todas as iniciativas regulatórias do governo estão 

sob esse plano. 

Entretanto, Nunes (2007) chama atenção que no PNE (2001) apresenta poucos 

elementos para subsidiar uma modificação mais ampla na educação superior, sendo necessária 

uma legislação mais específica, tendo em vista, os interesses dos setores público e privado:  

 
No que se refere à educação superior, o PNE não passava de uma carta de 
intenções, um registro de desejo futuro sem previsão dos recursos necessários, 
sem definição de uma estratégia de administração pública, sem atribuição de 
responsabilidades para o cumprimento da meta sonhada. Já a LOES 
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manifesta-se antes como uma proposta de aparato regulatório para o setor 
privado, na assunção de que constitui réplica do público. Por seu turno, o 
PDE, no que se atém à educação superior, concentra-se na reestruturação das 
universidades federais, sob o suposto que tenham papel decisivo no processo 
de massificação.(NUNES, 2007, p. 114). 

 

Essa visão do PDE (2007) que o autor descreve, de que o governo se propõe a investir 

mais na diversificação institucional, como principal instrumento governamental na política de 

massificação do acesso ao ensino superior, sendo uma medida que já sendo implantada 

anteriormente a este período. Ressalta-se que a diversificação institucional não é um 

fenômeno novo no cenário educacional brasileiro, ela data do mesmo processo da origem da 

educação superior no país, ela se traduz de várias formas, uma delas é a diferenciação entre 

universidade e faculdade, cursos longos e curtos, formação bacharelado e licenciatura, divisão 

técnica e acadêmica, educação e ensino superior, ensino e pesquisa, etc. Esses aspectos dentre 

outros são discutidos como elementos da organização da educação, que distinguem a forma 

em que o Estado assume a educação superior. Essas preocupações já estavam presentes na 

reforma universitária 1968, bem como afirmam Oliveira e Dourado (2005, p. 57): 

 

A estratégia para acelerar a ampliação da oferta desse nível de ensino foi de 
intensificar a diversificação e a diferenciação da educação superior por meio 
da criação de novas IES (ou novos formatos institucionais) e novas 
modalidades de cursos pós-médios, em substituição ao modelo da grande 
universidade ou da chamada universidade de pesquisa implementado na 
reforma universitária de 1968.  

 
 

Mas é no contexto dos anos 1980, e principalmente na década de 1990, que essa 

estratégia se moderniza na educação superior para acelerar a oferta do ensino. O estudo de 

Ribeiro (2002) aponta que um dos elementos que exemplificam a diversificação são as 

reformas institucionais aplicadas no interior do sistema de ensino público que se caracterizam 

como medidas promovedoras de rearranjos, ou seja, de procedimentos que possibilitem uma 

flexibilização dos padrões até então arraigados nos estabelecimentos de ensino. 

 O mecanismo de diversificação atua diretamente na variedade de ofertas e na 

qualidade, bem como nos espaços que podem ser dirigidas à população tanto no setor público, 

quanto no privado. No setor público, têm-se os mecanismos de aumento da expansão de 

matrícula por meio da criação de novos cursos, novos horários, diferentes campus, políticas 

afirmativas de inclusão, etc., essas ações também estão na proposta da Reforma Universitária. 
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Conforme Ribeiro (2002), pode-se dizer que os processos de diversificação são de 

duas ordens: intra-institucional e o extrainstitucional que o governo cria para fortalecer o 

incremento da oferta de ensino. As medidas intrainstitucionais atingem a academia, os 

professores que são exigidos em outros requisitos, bem como, a desvalorização salarial, 

diminui assim, a pressão dos sindicatos. Essas alterações nas visões de Oliveira e Dourado 

(2005, p. 58): 

[…] acentuaram, por sua vez, processos de segmentação e distinção 
institucional no campo da educação superior, marcado cada vez mais pelo 
atendimento às demandas e exigências do mercado ou de outros segmentos 
interessados na produção do trabalho acadêmico, sobretudo no que diz 
respeito aos serviços, processos e/ou produtos tecnologicos que gerem 
inovações e vantagens competitivas no mundo dos negócios.  
 
 

No setor privado, a diversificação se dá pelo próprio lócus, a abertura deste segmento 

para a área educacional, bem como as medidas de incentivo e de custeio entre o público para 

o privado. Outro aspecto dessa relação é a dinâmica de as instituições de ensino cada vez mais 

junto às corporações empresariais voltadas para a formação de sua mão de obra especializada. 

 Outro exemplo de diversificação são as chamadas universidades virtuais, que 

oferecem cursos oferecidos no sistema de educação à distância, utilizando as mídias de 

informáticas, com plataformas computadorizadas, sofisticadas de ensino semipresencial e/ou 

totalmente virtual. São medidas como essas que se diferenciam e diversificam as 

possibilidades de acesso, permanência e aprendizagem dos alunos, que na ótica das agências 

multilaterais enriquecem a sociedade do conhecimento e incentiva a iniciativa da sociedade 

civil no provimento de seus esforços privados em torno da educação como ascensão do   

capital humano.  

O processo de Reforma da Educação Superior apresenta-se, assim, uma compósita 

articulação entre o público e o privado, com iniciativas de parcerias, transferências e 

convênios firmados em nome da dita democratização do ensino superior brasileiro em que o 

quadro aparentemente é de melhoria em alguns setores das IES públicas, mas não invalida a 

ideia de que o fortalecimento governamental (dos últimos anos) se faz por meio de medidas 

híbridas que se originam por meio de medidas de regulamentação do Estado, por um lado, e 

desregulamentação, de outro lado. E nisso, ora, a noção de direito público à educação aparece 

em meio às discussões e textos jurídico-legais; ora, a valorização enquanto serviço reaparece 

como a tomada de decisão para enfrentar a necessidade de democratização da educação 
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superior, via mercado. Sendo empreendida em parte por meio das concepções e diretrizes 

políticas mais amplas que aqui se tentou focalizá-las e que estão configuradas também a partir 

da imbricação entre o público e o privado, pois cada lei, programa, criados em detrimento de 

tal reforma consubstanciam o processo de expansão do ensino superior, o qual se baseia na 

busca de atingir uma massificação desta modalidade educacional, muito embora que a origem 

desse processo está sendo encaminhado por uma massificação desqualificada e de mercado, 

representando uma expansão a partir de uma lógica fundada no setor privado em detrimento 

do setor público.  
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3. PÚBLICO NÃO-ESTATAL OU PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS : 

IMBRICAÇÕES NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

 

Este capítulo discute, inicialmente, o aspecto histórico relativo ao público não-estatal, 

representado pelo terceiro setor no âmbito do ensino superior como uma das expressões de 

imbricação entre o “público e o privado”. A partir disso, argumenta-se que implementação do 

ensino superior é fruto inicialmente desta relação com o público não-estatal ligado 

diretamente à atuação de organizações educacionais forjadas na sociedade civil por meio da 

filantropia no país. Essa forma de imbricação ocorreu na emergência de implantação do 

ensino superior e também é recorrente na dinâmica da política educacional vigente, tendo em 

vista, que o Estado se utiliza também dessa forma imbricação para forjar o sistema de ensino.  

O primeiro aspecto do texto se refere a uma discussão do ensino superior como um 

bem público e/ou um serviço mercantil, evidenciando conceitos e as relações constituídas no 

terceiro setor no âmbito educacional do ensino superior, tendo em vista, o papel do Estado e 

da sociedade civil. Em seguida, discute a relação do público não-estatal de forma mais 

histórica, procurando destacar a direção seguida da política do ensino superior brasileiro, 

tomando como referência o contexto inicial de emergência desta modalidade educacional até 

a situação mais recente que envolve a parceria público/privado no âmbito da educação, 

analisando alguns dados deste processo em relação à expansão do ensino superior como 

aspecto determinante na imbricação entre o público e o privado.  

 

3.1 PÚBLICO NÃO-ESTATAL NO ENSINO SUPERIOR: UM BEM PÚBLICO OU UM 

SERVIÇO QUASE-MERCANTIL NO TERCEIRO SETOR? 

 

 A discussão sobre o público não-estatal está diretamente ligada ao conceito de 

filantropia, comunitarismo e solidariedade social, como aspectos que se vinculam a uma 

noção de atenção às questões públicas que pertencem à sociedade.  

Ou seja, é um setor da sociedade que age no tratamento de problemas sociais, a partir 

de ações junto às políticas públicas (PEREIRA, 2009), mas não deriva as suas ações do 

governo do Estado em si, mesmo que com este mantenha uma forte relação de reciprocidade e 

de parceria, principalmente nas últimas décadas do século XX, quando ocorreu uma 

modificação na estrutura do aparelho do Estado decorrente da crise de governabilidade, 

estabelecendo novas formas organizativas de intervenção social. 
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O denominado setor público não-estatal está calcado nos valores de ajuda, 

benemerência, solidariedade por meio de ações desenvolvidas por organizações da sociedade 

civil. São instituídas juridicamente como organizações de natureza privada, mas que atuam no 

tratamento às expressões da questão social46 no âmbito público. De modo que atua no público 

(em termos gênericos), pois muitas das organizações que se situam neste âmbito, atuam a 

partir de interesses corporativos, portanto, privados. Sendo, o sentido ‘público’ muitas vezes 

restrito o campo da extensão de suas ações. Mas, por outro lado, é representantivo de 

segmentos e de algumas questões públicas relevantes. E justamente por ter esse duplo caráter, 

privado quanto à origem, e público, quanto à finalidade, originou a terminologia ora 

empregada, a de público não-estatal. 

Essa terminologia também tem afinidade com outra categorização muito difundida na 

literatura, a de representar organizações sem fins lucrativos, tendo em vista que sua atuação 

não tem por finalidade  a obtenção de lucros ou capital na execução de serviços e bens.  

Outra característica do público não-estatal é a sua forma organizativo-administrativa, 

mediante à gestão social em ações de produção, divulgação, execução e controle de serviços 

sociais, nas áreas de: educação, saúde, assistência, cultura, etc., por meio basicamente de 

projetos sociais, alicerçados com a parceria, ou não, do Estado. 

 Assim, a atuação de organizações que se encaixam nesse perfil representam uma dada  

forma de intervenção social, historicamente atrelada à ética, aos costumes e aos             

valores religiosos.  

Isso, principalmente, a partir de organizações sociais dirigidas pelo humanismo 

cristão, dentre elas, a Igreja Católica que se vincula como uma das principais organizações 

que constituiu historicamente um aparato institucional voltado à ação filantrópica como 

medida de ação social e ajuda aos mais pobres.  

A atuação da Igreja Católica, desse modo, se explica no campo da intervenção como 

um agente social a partir de sua inserção política no ‘social’. Segundo Mafra (2001,                

p. 175-176): 

 

Por mais de 1.500 anos, a Igreja Católica reinou no mundo ocidental de 
forma absoluta, fazendo a mediação entre Deus e os seres humanos. 
Durante esse período quase todo excedente econômico da sociedade 
pertencia à Igreja; e foi graças a isso que, ao longo de séculos, foram 
construídas as grandes catedrais europeias – monumentos aos valores mais 
altos na consciência do povo daquele tempo. Através dos séculos o dever 

                                                 
46 O termo: expressões da questão social é parte da explicação de Iamamoto (2005) sobre o desenvolvimento do 
capitalismo, mediante as conseqüências que este sistema trouxe à sociedade. 
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católico caridoso e cumpridor de suas obrigações sempre foi o de ajudar a 
Igreja e suas obras assistenciais. Ele centralizava as funções de socorro 
social, cuidando dos pobres e dos incapacitados. Essa é a tradição que nós 
herdamos – ajudar a Igreja e dar esmolas aos pobres.  
 
 

Porém, na medida em que se complexificou a sociedade a partir dos processos de 

industrialização e urbanização, dentre outros fatores, afetou a influência da Igreja; e a mera 

“caridade” organizada por esta instituição junto aos mais abastardos para conceder aos mais 

pobres “ajuda caritativa”, passou a ser inadequada diante do aumento populacional e dos 

graves problemas sociais derivados do sistema de produção capitalista. 

A “ajuda caritativa e voluntária”, baseada na filantropia, se transformou no século XX 

em “serviço social” especializado a partir do desenvolvimento da questão social 

(IAMAMOTO, 2005), provocada pelo capitalismo. Essa modificação impôs ações mais 

organizadas em torno dos problemas sociais para interferir no novo cenário.  

Dentre os problemas sociais que a filantropia atuava se situava o educacional, visto 

como controle junto aos mais pobres em um primeiro momento, na fase emergencial do 

capitalismo, decorrente do aumento de pobres na transição dos regimes (feudal ao burguês); e 

depois, se transformou em uma prática organizativa em prol do desenvolvimento do próprio 

sistema social e econômico do capitalismo (KUENZER, 2002), gerando uma teia de 

demandas complexas em torno da educação. 

Poucos países, nesse contexto, conseguiam constituir um sistema independente das 

organizações da sociedade civil (público não-estatal), sendo a Igreja Católica, praticamente a 

instituição que organizou a primeira fase de expansão da educação para a sociedade, 

principalmente no período de sua Contra-Reforma; já no segundo, o Estado assumiu a 

regulação e execução como principal agente, principalmente quando o nível de 

desenvolvimento socioeconõmico do capitalismo cada vez mais exigia uma formação 

diretamente vinculada à formação intelectual e técnica para o trabalho, portanto, necessária 

aos interesses mais gerais da sociedade, nesta fase, a articulação com as organizações 

filantrópicas continuou, mas como parceiras do Estado. 

Nesse sentido, a educação se expande, tornando-se conforme Freire (2006) como um 

dos principais campos de sociabilidade e de dissiminação da ideologia, portanto, as suas 

práticas dependem do nível de atuação e interrelação entre a sociedade civil e o Estado. 

Nesse aspecto, a filantropia na educação surge como uma das alternativas encontradas 

para subsidiar os propósitos da sociedade civil, mediante a fragilidade do Estado, sendo uma 

prática assistencial difundida em vários setores da sociedade e em todos os níveis 

educacionais, do ensino básico ao superior. 
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E no caso do ensino superior é inconfundível o papel histórico desenvolvido com a 

participação de instituições de ensino vinculadas às organizações filantrópicas; praticamente 

todas as universidades europeias mais antigas foram criadas pela ação civil e/ou da Igreja 

Católica, depois, algumas delas pela Igreja Protestante, só mais tarde pelo Estado. 

Assim, algumas das instituições de ensino superior mais importantes da Europa foram 

fundadas anteriormente ao período de desenvolvimento do capitalismo de instituições 

sociedade civil. Mas a partir deste, o Estado e os empresários se somam a este âmbito 

educacional, transformando o ensino superior em uma prática educativa, vinculada 

diretamente aos interesses de desenvolvimento da ciência e do capitalismo.  

Pode-se utilizar, nesse sentido, a definição de prática educativa como um campo 

específico de mediação nas respostas às condições gerais da produção capitalista por oposição 

ao processo imediato de valorização do capital, conforme, Frigotto (1999). 

Cabe assim, situar o ensino superior como uma prática educativa, partindo do 

entendimento de que a atuação do setor público não-estatal foi um aspecto fundamental para a 

gênese e desenvolvimento desta prática educacional. Muito embora que com o 

desenvolvimento do Estado moderno, este passou a se articular junto às organizações 

filantrópicas de educação como um agente organizador e regulador desta prática, 

consubstanciando uma política educacional direcionada para esse nível de ensino. Portanto, 

uma das primeiras imbricações entre o público e o privado no ensino superior, se dá entre os 

setores: o filantrópico (o público não-estatal) e o estatal. 

De outro modo, um dos fundamentos de participação da sociedade civil burguesa na 

execução da educação formal está diretamente articulada à necessidade de legitimar-se junto 

às classes sociais, ou seja, promover as bases de sociabilidade burguesa como parte do projeto 

societal. Por isso, a importância do ensino superior como um dos espaços institucionais de 

educação do projeto de modernização da sociedade pela via de uma formação educacional 

laica e secularizada. 

E mais recentemente, a partir das décadas finais do século XX essa participação tem 

tido um novo impulso pela confluência entre o fortalecimento de uma “sociedade do 

conhecimento” e “pós-industrial”, como as novas bases do capitalismo contemporâneo, dito, 

pós-moderno (HARVEY, 2006) que se dá no campo dos serviços. Nesse momento, a 

educação passa a ser considerada um serviço essencial para nova fase de              

reorganização societal.  
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O setor do público não-estatal, desse modo, no âmbito da educação é partilhado por 

entidades ou organizações de caráter privado constituídas pela sociedade civil em parceira 

com o Estado ou o mercado, relacionadas a um novo conceito que permite ampliar as 

características e particularidades destas instituições a partir do chamado terceiro setor. Assim, 

abriu-se um leque de formas organizativas que versam entre os interesses propriamente 

privado e outros, públicos. 

No âmbito das instituições de ensino superior-IES no âmbito do terceiro setor se 

estabeleceu uma distinção básica a partir do critério de lucratividade para identificar se uma 

IES é privada ou filantrópica, mesmo que ambas nasçam como pessoas jurídicas de natureza 

privada, como descreve Nunes (2007, p. 109): 

 

De um lado, estão as instituições estritamente de mercado, ou seja, voltadas 
à obtenção de lucro a ser distribuído aos seus proprietários (investidores) e 
que se mantêm a partir de recursos privados obtidos pela oferta de seus 
serviços. Do outro, estão as públicas e as não-lucrativas em sentido estrito, 
isto é, as instituições que dependem de recursos públicos, diretos ou 
indiretos (renúncias fiscais) ou de doações privadas, para efetivar suas 
atividades educacionais. Entre esses dois extremos, situam-se variantes 
institucionais, como IES que são remuneradas pela oferta dos seus serviços 
(ensino pago), que obtêm recursos públicos diretos ou indiretos, mas que 
renunciam à lucratividade, reinvestindo os recursos excedentes em suas 
atividades educacionais.  

 
 

E do ponto de vista administrativo, Nunes (2007, p. 109), considera que 
 
 

A gestão das IES lucrativas fundamenta-se em práticas de mercado 
consagradas, não se diferenciando de regras administrativas adotadas em 
entidades não-educacionais. Já as não-lucrativas geralmente têm gestão 
compartilhada, sendo caracterizadas pela presença de órgãos colegiados e 
pela presença de práticas e hábitos afins aos de organizações do         
terceiro setor.  

 

É justamente por conter esse duplo caráter, que algumas IES se encaixam no conceito 

e se enquandram como parte do setor do público não-estatal. É notável a participação de 

organizações deste segmento na política educacional do contexto brasileiro. Isso advém de 

uma progressão de envolvimento da sociedade civil na área da educação formal e  não-formal, 

e mais precisamente nas últimas décadas do século XX, quando a política de enfraquecimento 

do Estado possibilita novos contornos nessa área.  

Muito embora convenha ressaltar que no ensino superior é recorrente tal ênfase, pois 

historicamente o Estado vem sendo negligente na condução desta política social, e coube, a 
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ele de certa forma conceder um espaço de atuação às entidades privadas (ditas sociais) sem 

fins lucrativos na oferta de serviços educacionais. São, portanto, caracterizadas como 

iniciativas privadas não-lucrativas que atuam entre o Estado e o mercado, com o cariz de 

filantropia, assistência e benemerência social, portanto, 

 
As IES não-lucrativas, no que diz respeito a aspectos econômicos e 
financeiros, desfrutam de benefícios fiscais e dependem da doação de 
recursos de pessoas físicas e jurídicas, tendo, por isso, stakeholders 
envolvidos com sua sustentabilidade. Já as IES estritamente lucrativas, além 
de não ter acesso a recursos públicos diretos e indiretos (benefícios fiscais), 
extraem sua sustentabilidade da oferta de seus serviços, apoiando-se em 
seus investidores privados, que se mantêm como acionistas, desde que 
assegurada sua lucratividade. (NUNES, 2007, p. 110). 

 

 

Por outro lado, Szasi (2004, p. 47) entende que “as entidades sem fins lucrativos não 

necessariamente objetivam uma finalidade pública. Podem ser constituídas para realizar 

objetivos de natureza particular, de benefício exclusivo de seus associados, ou de uma 

coletividade muito restrita”. Esse duplo caráter privado-público permite a essas organizações 

se colocarem à frente do mercado, devido a sua natureza de produzir bens sociais, não 

propriamente “comercializáveis” e do próprio Estado, pois advogam que este é ineficiente 

para gerir e executar um leque de políticas sociais, neste caso, o ensino superior. 

Montaño (2003) apresenta um estudo sobre a questão social e o terceiro setor e 

demonstra as várias incongruências deste, particularmente, em relação à forma como ele se 

insere no cenário brasileiro. E considera que parte da divisão entre os três setores (Estado, 

mercado e terceiro setor) parte de uma compreensão de que a: 

 

[…] perspectiva hegemônica, em clara inspiração pluralista, estruturalista 
ou neopositivista, isola os supostos ‘setores’ um dos outros e concentra-se 
em estudar (de forma desarticulada da totalidade social) o que entende que 
constitui o chamado ‘terceiro setor’: estudam-se as ONGs, as fundações, as 
associações comunitárias, os movimentos sociais, etc., porém, 
desconsideram-se processos tais como a reestruturação produtiva, a reforma 
do Estado, enfim, descartam-se as transformações do capital promovidas 
segundo os postulados neoliberais. (MONTAÑO, 2003, p. 51). 

   

O terceiro setor, nesse sentido, pode ter muitos significados, não existindo, portanto, 

um conceito geral e unânime que o determine. Mas o que interessa aqui não é discutir os seus 

conceitos em si mesmos, mas compreender como tal setor corresponde à dinâmica de 

articulação entre o público e o privado, e mais precisamente, quando se volta à educação, e ao 

ensino superior, como um componente de imbricação. 
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Historicamente, um dos aspectos mal definidos nesse âmbito de imbricação entre o 

público e o privado se refere à legislação e/ou marco legal do terceiro setor. O Brasil legitima 

de forma confusa a legislação e o apoio financeiro ao terceiro setor, mas por outro lado, 

depende dele, devido ao caráter fragmentário das políticas públicas governamentais. Há uma 

presença marcante do terceiro setor junto às áreas da educação, assistência social e saúde, 

sendo recorrente, portanto, a atuação do público não-estatal na execução de programas, 

projetos e ações sociais no âmbito dessas políticas.  

Isso se organizou a partir do processo de colonização do país pelo qual foi importado 

também a filantropia como uma forma de intervenção social, mediante o papel ativo da Igreja 

Católica, pois no âmbito das ações assistenciais nos reinados da Europa, e particularmente em 

Portugal que trouxe às suas colônias tal modelo de assistencialismo, baseado na ajuda 

caritativa, pois naquele contexto “[...] toda carga da assistência recaía sobre a paróquia, na 

época a única instituição capaz de levantar as somas necessárias, por meio de impostos ou 

taxações locais, para a satisfação das necessidades básicas de um número sempre crescente de 

necessitados.” (SCHONS, 1999, p. 67). 

Entretanto, a filantropia é revigorada novamente por outros parâmetros, a partir da 

Reforma do Estado, já no final do século XX, quando ocorreu uma crescente legitimação em 

âmbitos internacional e nacional do papel da sociedade civil como terceiro setor  na condução 

e resposta das expressões da questão social, criando nesse contexto, uma ambiguidade no 

campo da assistência, entre a ordem e a desordem no campo dos direitos sociais (SCHONS, 

1999). Ou seja, tem-se assim uma refilantropização como mecanismo de intervenção social, 

baseada nos pilares da nova solidariedade social, não mais como caridade, mas como serviços 

da sociedade civil em parceria com o Estado. A partir disso, exigiu-se que novas legislações 

fossem criadas para ampliar as funções das organizações sociais. 

Na década de 1990, em torno disso, o governo brasileiro promove uma nova 

regulamentação, criando um novo conceito e atributo às orgnizaçãoes sociais, denominando-

as de: Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) por meio do decreto47 

como uma forma de organizar melhor o marco legal do terceiro setor.  

Com isso, a expansão do marco regulatório propriciou o aumento e a regulação do 

público não-estatal em função do governo apoiar-se nesses novos ideários da solidariedade 

social e comunitária como pilares para ação governamental (SILVA; SILVA et al., 2001), 

como a ênfase na descentralização e desburocratização do Estado. 

                                                 
47 Lei 9.790/1999-Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo Parceria, e dá outras 
providências. 



 147

Essa configuração política está posta na base da Reforma do Estado brasileiro, 

mediante as mudanças político-administrativas e culturais que conformam as mudanças a 

serem aplicadas no Estado, discutidas pelo menos nos últimos trinta anos. Nas mudanças, 

estão presentes os novos rearranjos das concepções de público e privado a partir da: “a 

reforma Bresser elaborou um novo modelo de gestão, que propunha uma engenharia 

institucional capaz de estabelecer um espaço público não-estatal. As organizações sociais 

(OSs) e as organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs) são herdeiras desse 

movimento.” (ABRUCIO, 2007, p. 72). 

Entretanto, os novos rearranjos são tênues, em termos de elementos diferenciadores e, 

dentre eles, a categoria do público não-estatal é priorizada como um mecanismo de mediação 

entre o público-estatal e o privado mercantil por meio de uma nova administração pública 

vinculada à gestão social. 

A atuação do setor público não-estatal está na ordem de todas as reengenharias das 

políticas públicas mais atuais, a saber, no caso específico da educação superior, as relações 

materiais e jurídico-legais de execução desta política na sociedade brasileira tem 

historicamente assegurado uma legitimidade política do setor não-estatal no campo do    

ensino superior. 

Essa nova categoria de público “não-estatal” é o que define as “novas”48 relações 

imbricadas do público (Estado) mais o privado (mercado) e o “quase mercado” (terceiro 

setor). Toma-se aqui a referência do terceiro setor como “quase mercado” por não acatar as 

características usualmente expostas para ele e por fazer uma crítica às concepções adotadas de 

modo geral. Assim, a característica fundante do terceiro setor é o “modelo” em si que o 

Estado quer adotar para si e, particularmente, para o campo das políticas sociais, ou seja, o 

terceiro setor atua em políticas orientadas tanto para o social como para o econômico e 

agregou valores exclusivos de uma nova forma de administração, a gestão social (que se 

realiza pela imbricação entre o público e o privado). 

Essa gestão social é a forma administrativa de atuação do terceiro setor, e neste 

modelo se assenta as formas imbricadas do público e o privado na execução de serviços e 

bens “quase-público”, ou melhor, de ‘‘quase-mercado’’, pois não conferem à universalidade 

do direito (público), mas também não aplica todas as dimensões do mercado, é a própria 

caracterização do modelo gerencial: ser público, não-estatal, ser privado sem ser completo 

mercado (RICO; RAICHELIS, 1999). 

Pode ser sintetizada também da seguinte forma: 

                                                 
48 Não são propriamente novas no sentido stricto sensu, mas aponta novos mecanismos de como gestar essa 
relação. 
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Quando falamos em gestão social, estamos nos referindo à gestão das ações 
sociais públicas. A gestão social é, em realidade, a gestão de demandas e 
necessidades dos cidadãos. A política social, os programas sociais, os projetos 
são canais e respostas a estas necessidades e demandas. (CARVALHO, 1999, 
p. 19). 

 

Na visão de Dowbor, “a área social, hoje, é o negócio”, pois ocorreu uma: 

 

[…] transformação profunda no último meio século, passamos de uma visão 
filantrópica, de generosidade assistencial, de caridade, de um tipo de bálsamo 
tranquilizador para as consciências capitalistas, para a compreensão de que a 
área social se tornou essencial para próprias atividades económicas. 
(DOWBOR, 1999, p. 35). 

 

Dessa forma, a gestão social é a forma de organização administrativa do terceiro setor, 

a qual reconhece o crescimento e desenvolvimento de demandas do social como demandas 

também geradoras de negócios lucrativos ou não, portanto, a relação de imbricação entre o 

público e o privado é a contingência própria e necessária para esse tipo de organização. 

E para condensar esse princípio orientador da gestão social, Bresser-Pereira (2008)49 

afirma que para o contexto modernização do capitalismo é imprescindível reorganizar o 

Estado para que seja capaz de criar as condições institucionais e econômicas de acumulação 

de capital e de crescimento para viabilizar o desenvolvimento econômico. E esse tipo de 

Estado é central nas sociedades (pós)-modernas, pois é “uma organização que dá origem às 

instituições normativas formais e com poder de Estado – as leis.” (p. 391). 

Assim, a ideia de uma reforma estrutural que modele uma nova perspectiva de relação 

entre o Estado e a sociedade é fundamental na lógica bresseriana para compreensão do 

significado de “público não-estatal”. Assim, ele considera que deveria ter um Estado 

articulador entre as questões públicas e privadas, que este represente um grande agente 

impulsionador da esfera pública, baseando-se, principalmente, no fortalecimento do espaço 

público não-estatal, portanto, de uma administração pública pela via da gestão social, ou seja, 

descentralizada pela via do terceiro setor. 

E para compreender os significados desse processo, é relevante a discussão do que é 

público e privado a partir do projeto de Reforma do Estado concebido por Bresser-Pereira 

(2008), pois representou o pensamento da administração pública no governo FHC, bem como, 

os princípios dessa Reforma foram também observados nos dois governos de Lula da Silva, 

                                                 
49 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. O Modelo Estrutural de Gerência Pública. RAP. Rio de Janeiro, v. 2, n. 
42, p. 391-410, mar./abr. 2008. 

 



 149

enquanto prerrogativa das mudanças ocorridas no capitalismo atual, mesmo que sob enfoques 

diferenciadores (ABRUCIO, 2007). 

A proposta de público e privado, segundo Bresser-Pereira, se assenta em quatro tipos 

de propriedade e organizações, correspondentemente: propriedade estatal, propriedade pública 

não-estatal, propriedade corporativa e propriedade privada. Segundo sua explicação, a 

distinção entre o público e o privado não reside na lei, mas nos objetivos da organização:     

“Se objetivo for de lucro, trata-se de uma organização privada; se for o interesse público, 

trata-se de uma organização pública; se for a defesa dos interesses de grupos, trata-se de uma 

organização corporativa.” (BRESSER-PEREIRA, 2008, p. 395). 

Entretanto, para definir o que são organizações do setor público estatal em relação às 

que são do setor público não-estatal, o referido autor, considera ser necessário analisar o 

critério jurídico para distingui-las. E nesse aspecto, considera o regime jurídico em que estão 

sujeitos os trabalhadores destas organizações, pois, o regime estatuário, define quem exerce as 

funções no Estado. As organizações do tipo público não-estatais atuam em três frentes: na 

organização, execução e no controle social dos serviços sociais. 

Já as organizações corporativas defendem interesses de grupos específicos que podem 

ou não, coincidir com o interesse público. As organizações públicas não-estatais que atuam no 

controle social e/ou na defesa de interesses políticos (denominadas de organizações não-

governamentais), juntamente com as corporativas formam o que se convencionou de chamar 

de terceiro setor, principalmente, quando associadas ao caráter de sem-fins lucrativos.  

Nessa divisão dos tipos de organizações quando às suas propriedades, evidencia uma 

cisão entre público e privado em relação ao terceiro setor, pois este é destacado como se fosse 

mais um setor, nem é público, nem é privado, mas ao mesmo tempo é ambos. Nesse sentido, 

Bresser-Pereira (2008) assume a mesma classificação de outros autores. Para ele o que é 

público se refere ao primeiro setor (Estado); o privado é o segundo setor (Mercado) e o 

terceiro setor (Sociedade civil). Sendo esse conjunto, portanto, o que se considera como um 

hibridismo desqualificado do que é público e privado, pois se considera que essas 

características na realidade objetiva mais são complexas, mas por outro lado, modificam-se os 

conceitos do que é público e privado, e altera a estrutura organizativa da sociedade civil, pois 

está acontecendo uma inversão do papel da sociedade civil, diminuída em sua expressão 

política pela ideia de ser representação do terceiro setor (DURIGUETTO, 2007).  

Concorda-se com a autora quando ela descreve que a sociedade civil é o âmbito 

constituído pelas relações sociais, políticas e econômicas, e que essas relações conformam até  

mesmo a estrutura do Estado e do Mercado, e não pode ser entendida, apenas como      

terceiro setor. 
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Entende-se que o Estado como primeiro setor favorece, ao mesmo tempo, aos 

interesses do capital e do mercado por dois ângulos diferentes, mas complementares: 

primeiro, porque, “regulariza um projeto de desregulamentação da economia e do social”, 

pois a proposta de um Estado forte, como propugnava o neoliberalismo não é em si 

desregulamentar o Estado, mas operá-lo por outra lógica, ou seja, a de descentralizar o foco 

das restrições do Estado, que antes operavam em detrimento de sua organização burocrático-

weberiana, para passar atuar nos moldes mais flexíveis. Espera-se com isso flexionar a própria 

estrutura do Estado para ir ao encontro das necessidades do capital e possibilitar diminuir o 

papel do estado nacional, e projetar esse poder para as agências transnacionais. Segundo, para 

esse aparente processo de desregulamentação, é necessário promover no Estado uma nova 

regulamentação em si e para si. Daí, o suporte de fornecer-lhes as ferramentas da gerência 

empresarial como formadora de uma nova mentalidade e prática na administração pública, 

que não atinge apenas esse aspecto, mas a sua relação com a sociedade civil. 

E quanto à sociedade civil, é dado um papel , o de terceiro setor, em que as expressões 

do público e do privado atual correspondem aos interesses de redimensionamento do fazer do 

Estado, que se aclopam ou adaptam-se à sua estrutura a partir do movimento da sociedade 

civil, que ora, abre espaço de participação social, por outro lado, inibe este movimento por 

meio de condutas regulatórias (DURIGUETO, 2007). 

Nesse sentido, percebe-se que na proposta de Reforma do Estado, o mercado aparece 

como segundo setor, mas a reforma não trata dele em específico, se volta mais 

especificamente para o terceiro setor que apenas representa bem ou mal as formas 

organizativas da sociedade. Não sendo considerado neste estudo como sociedade civil, 

enquanto categoria analítica. A aplicação do terceiro setor como sinônimo de sociedade civil é 

criar, deste modo, um novo mote ideológico, na destituição do valor político da sociedade 

civil e dá-lhe um novo conceito mais empobrecido e menos político, denominado-a de 

terceiro setor. 

Assim, de acordo com Montaño (2003, p. 53), os termos utilizados na literatura da 

Reforma do Estado quando se refere ao primeiro, segundo e terceiro setor são claramente uma 

combinação distorcida realizada pelas políticas liberalizantes postas pelo neoliberalismo: 

 

O Estado (‘primeiro setor’), o mercado (‘segundo setor’) e a sociedade civil 
(‘terceiro setor’). Recorte este, como mencionamos, claramente 
neopositivista, estruturalista, funcionalista ou liberal, que isola e 
autonomiza a dinâmica de cada um deles, que, portanto, desistoriciza a 
realidade social. Como se o “político” pertencesse à esfera estatal, o 
“econômico” ao âmbito do mercado e o “social” remetesse apenas à 
sociedade civil, num conceito reducionista. 
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E desse modo, democraticamente (nos moldes liberais), a Reforma do Estado espera 

que o Estado seja capaz de organizar uma estrutura legal adequada à execução de objetivos da 

sociedade, e nesse sentido, deve ser eficaz e eficiente em sua administração. A reforma da 

gestão pública: 

[...] é um processo de descentralização – de delegação de poder para os 
níveis inferiores, ao mesmo tempo tornando mais forte o núcleo estratégico 
do Estado, e mais eficazes os mecanismos de responsabilidade social. Mas a 
descentralização não é total: uma característica central da reforma gerencial 
é separar a formulação de políticas, que permanece centralizada, da 
execução, que é descentralizada. (BRESSER-PEREIRA, 2008, p. 400). 

 

A descentralização entendida nesses termos é um processo eminentemente mais 

técnico do que político. Como fica bem explícito quando o autor revela: 

 

Na reforma da gestão pública, a descentralização é obtida pela transferência 
da prestação de serviços para agências e organizações sociais. A formulação 
de políticas continua centralizada, mas a autoridade pode delegar poderes na 
medida em que pode usar eficazmente mecanismos de responsabilidade 
social. (p. 401). 

E ainda: 

 

Esse tipo de descentralização gerencial é apenas uma delegação provisória 
de poderes: o administrador central conserva a opção de revertê-la sempre 
que não estiver funcionando. É muito diferente da descentralização política 
envolvida na transferência de recursos fiscais do estado central para as 
províncias ou municípios. (p. 401-402). 

 

Assim, o terceiro setor atua em várias frentes em que o Estado não consegue satisfazer 

e/ou cria demandas novas que o Estado desconhece, e que passa assumir a 

corresponsabilidade de ação conjunta, daí a sua multiplicidade de papéis sociais e de 

organizações com questões amplas e outras com enfoques reduzidos em termos de 

problemática: 

 

[…] pode-se dizer que o terceiro setor, as organizações não-governamentais 
(ONGs) que não são cívicas e a Taxa Tobin personificariam o Robin Hood 
pós-Terceira Revolução Industrial e o mercado seria o Bosque de 
Sherwood, onde um Robin Hood invisível atuaria distribuindo 
democraticamente os saberes – em forma de cesta básica – para os menos 
favorecidos. (NORONHA, 2005, p. 152). 
 
 

A ideia da existência de uma esfera pública, desse modo, é fetichizada pelo terceiro 

setor que toma para si a representação de sociedade civil. Mas como se vê, é uma sociedade 
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civil desfocada de outros conjuntos da realidade social. É como se sociedade civil em si 

mesma fosse capaz de criar e responder as suas reivindicações, pois se acredita que desse 

modo, ela será capaz de superar os problemas que o Estado e o Mercado não conseguem, 

quando dá as suas próprias respostas, transfiguradas como atuação do terceiro setor. A este 

respeito, Pasquatti (2003, p. 19) considera que: 

 

A sociedade civil pode organizar-se de maneira eficiente e fornecer certos 
tipos de bens e serviços que as empresas privadas não têm interesse em 
fornecer por serem bens públicos ou por não apresentarem perspectivas 
lucrativas e que o Estado, por outro lado, vê-se impossibilitado de fazer, 
seja por uma restrição orçamentária, seja por uma incapacidade ou 
incompetência administrativa. 

 

 

Os argumentos apresentados por Bresser-Pereira (2008); Pasquatti (2003) referem-se 

ao paradigma teórico neoliberal que defende o terceiro setor como aquele espaço social em 

que o Estado e o Mercado não podem responder ou porque não têm interesse ou por 

incompetência. Pensá-lo, dessa forma, é fazer-se contrário ao próprio papel político 

desempenhado pela sociedade civil na construção do terceiro setor, o qual esteve 

historicamente alicerçado nas organizações sociais e não-governamentais com o interesse de 

politicamente interferir tanto no Estado, quanto no Mercado, orientando-se pela luta de 

emancipação e cidadania  

O terceiro setor, no entanto, que a Reforma do Estado propõe é aquele que opera na 

margem do que o Estado não assegura, sem afetar a constituição da sociedade de mercado e 

de consumo. Atomiza-se assim, ainda mais as diferenças sociais, pois não se coloca em 

discussão o cerne da questão social. Desse modo, resta ao terceiro setor enfrentar lutas 

pontuais que não absorvem as diferenças de classe e não tem como horizonte um projeto 

societal alternativo ao liberal, como chama atenção Montaño (2003).  

A falta de um posicionamento político claro sobre o terceiro setor obstaculiza muito 

mais do que ascende a reivindicação de uma sociedade civil organizada a partir de uma lógica 

ampliada de Estado em que se constituía uma esfera pública participativa e capaz de 

reinventar nos dizeres de Santos (2002), um novo paradigma societal. 

De outro modo, também não se pode desconsiderar o poder germinador diante das 

contradições da realidade social em que está inserido o terceiro setor, sendo este, também 

parte destas contradições que pode definir um movimento do vir-a-ser. E com essa visão, o 

terceiro setor pode ser um espaço para emergência de uma nova síntese de espaços públicos 

na sociedade civil. 
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Pasquatti (2003), considera, nesse sentido, o poder catalisador da sociedade civil 

atuando por meio do terceiro setor: “a ação pública da sociedade civil é capaz de mobilizar 

recursos, sinergizar iniciativas, promover parcerias em prol do desenvolvimento humano e 

social sustentável, de uma forma que o Estado jamais pôde ou poderá fazer.” (p. 15). 

Montaño (2003) critica que o terceiro setor não é sinônimo de sociedade civil e não 

pode conter nele mesmo toda representação de sociedade civil, pois representa interesses 

pontuais e práticas descontínuas focadas em si mesmas. E por outro lado, a forma como tem 

sido organizado e efetivado na realidade brasileira não tem como se constituir em um 

movimento político de reorganização de uma nova sociedade civil nos parâmetros atuais 

como tem sido pensado a partir do neoliberalismo. 

Por outro lado, em diferente visão, Habermas (2003c) em seu projeto de uma 

sociedade fundada pela moral e o agir comunicativo dos indivíduos, baseada na presença  

ativa das organizações sociais, como novos “espaços” públicos (possíveis) para o 

revigoramento da esfera pública burguesa. Essa visão é recorrente na base teórica dos 

movimentos mais contemporâneos que fundaram à concepção de organizações sociais como 

executoras do fazer público, tendo em vista, que a participação desse tipo de ator social é 

fruto dos processos de mudanças sociais que se dão na relação entre o Estado e a        

sociedade civil. 
 

[…] O agir comunicativo pode ser compreendido como processo circular no 
qual o ator é as duas coisas ao mesmo tempo: ele é o iniciador, que domina 
as situações por meio de ações imputáveis; ao mesmo tempo, ele é tmbém o 
produto das tradições as quais se encontra, dos grupos solidários aos quais 
pertence e dos processos de socialização nos quais se cria. (HABERMAS, 
2003c, p. 166). 

 

Desse modo, pode-se entender, as organizações sociais como esse atores que criam as 

suas próprias demandas e socializam-nas no espaço público. A natureza desse público é o 

não-estatal que está em aberto à discussão, pois, ora se aproxima de uma visão mais 

oxigenada em relação à força e participação da sociedade civil. Por outro lado, como um 

espaço utilizado pelos interesses do capital para fragilizar a ideia de um Estado de bem-estar 

social, acoplando-se nesta concepção, a ideia de produzir uma sociedade de bem-estar por 

meio do agir dos indivíduos e de suas representações, nesse caso, as organizações sociais.  

Para fins desse estudo, o público não-estatal, traduzido pelo terceiro setor é uma 

realidade complexa e que é impossível realizar qualquer análise sobre a sua atuação sem 

deixar de articulá-lo aos setores do Estado e do mercado. Inevitavelmente, o terceiro setor é 

um complexo social híbrido que merece estudos mais profundos para identificar e analisar o 

potencial deste espaço social na sociedade civil. 
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Por outro lado, é válido ressaltar que é uma área que vem crescendo muito no cenário 

brasileiro. Em 1998, o terceiro setor movimentou um montante de recursos em torno de 1,2% 

do PIB brasileiro, o que equivale a doze bilhões de reais. Já em 1999, contavam-se 250 mil 

entidades inseridas. Ele produziu cerca de dois milhões de empregos diretos e indiretos, mais 

de nove milhões de pessoas foram beneficiadas pelas ações. Ou seja, quase 6% da população 

geral do país e mais de quinze milhões de pessoas doaram recursos, e doze milhões de pessoas 

são voluntárias (PASQUATTI, 2003). Desses números, tem-se uma ideia clara de que o 

fortalecimento deste setor no campo econômico não pode ser ignorado. 

Os dados financeiros do terceiro setor aparecem como se fossem algo dado em 

separado das tendências do capitalismo atual, superdimensionado em uma natureza 

aparentemente neutra, porque a sua principal linha de trabalho é com as organizações ditas 

sem fins-lucrativos (MONTAÑO, 2003). Todavia, este caráter do público não-estatal não 

impossibilita a sua ação de “quase-mercado”, como se considera a partir da definição de 

Seixas (2003), pois atua nos meandros dos recursos estatais, empresariais e de pessoas físicas.  

Dessa forma, é um espaço que tem diversos mecanismos de arrecadação de fontes 

financeiras, diferentemente da lógica privada de mercado e da pública estatal. Nesse universo, 

a gestão social, como se descreveu anteriormente, é um dos recursos estratégicos do terceiro 

setor, uma vez que este opera com poucos impostos a pagar; sem ou quase nenhuma 

competição de mercado, pois a mercadoria social é carente de fornecedores; sem a questão 

trabalhista, a mão-de-obra é quase sempre voluntária; sem credores, conta com parceiros, 

enfim, gera um capital totalmente livre dos principais problemas que empresas e Estado 

enfrentam. Desse modo, o terceiro setor representa a forma mais flexibilizada de            

atuação do capital. 

Esse caráter fetichizado do público não-estatal funciona como um mecanismo 

ideológico-cultural que esvaesce a complexidade e penetrabilidade do capital na vida social. 

Até mesmo o terceiro setor é parte dessa dinâmica contemporânea posta pelo conjunto de 

relações que o capital reproduz socialmente. E nesses termos, mais uma vez concordamos 

com Montaño (2003, p. 52) quando afirma que: 

 

[…] o conteúdo efetivo do que a retórica dominante chama de ‘terceiro 
setor’, tomado por ela fenomenicamente, tem existência real, e precisa ser 
desvendado por meio da análise crítica e ontológica, e não a partir de 
‘construções ideais’. Nosso enfoque sobre o tema será a crítica sobre a visão 
hegemônica, mistificadora e ideologizada, no embate com a própria 
realidade histórica como um todo. A realidade como interlocutora, a teoria 
com a sua reprodução. 
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O caráter fetichizado do público não-estatal desenvolvido pelas organizações 

vinculadas ao terceiro setor é um dos aspectos fundamentais no processo de expansão do 

ensino superior.  

De outro lado, concorda-se com a expressão de Demo (2001, p. 58) quando ele discute 

que o “discurso da solidariedade tende a ser daqueles que a obstaculizam, também o da ajuda 

tende a ser daqueles que a usam para dominar. Em si, poder-se-ia supor que ajuda somente faz 

sentido se for graciosa. Portanto, aquela que precisa ser paga já é negócio”.  

Essa assertiva do autor define exatamente a natureza da expansão do ensino superior 

no país pela via do público não-estatal, resultante de uma ação de “solidariedade” em torno da 

questão do acesso educacional que se torna um negócio lucrativo não apenas para o Mercado, 

mas também para as mantenedoras e IES filantrópicas sob a tutela do Estado. 

Entretanto, não se pode separar a atuação do público não-estatal sem articular ao 

fenômeno da expansão do ensino superior com a política do Estado, pois elas “[…] revelam 

um fenômeno no qual as fronteiras institucionais não estão sempre demarcadas e não é claro 

onde se inicia e onde termina o Estado.” (CARDOSO, 2005, p. 82), e no caso, aparece a 

imbricação entre o público e o privado no terceiro setor, o qual apresenta um tipo híbrido, o 

público não-estatal, também chamado de privado sem fins lucrativos.  

Ao analisar a atuação do terceiro setor no âmbito do ensino superior não se sabe, de 

fato, onde começa e termina a interferência entre o público-estatal com o público não-estatal 

ou no privado com fins-lucrativos.  

A situação exposta leva a indagação se o terceiro setor produz um bem público (no 

sentido de direito), no caso, o “ensino superior”, ou, promove a execução de um serviço a 

partir de uma mesma lógica das entidades privadas com fins lucrativos? Qual é a margem de 

diferença em produzir um bem publico e um serviço no âmbito da filantropia? Se no concreto, 

no caso do Brasil, há toda uma interferência de colaboração mútua entre o Estado e essas 

organizações, mesmo que, as IES ditas sem fins lucrativos atuem na mesma margem das     

IES lucrativas.  

Evidencia-se, assim, que o limite de definição de “com ou sem fins lucrativos” é 

apenas no âmbito político-jurídico em que se situam as IES, mas não no âmbito social e 

econômico, o que de fato se evidencia é uma atuação das IES sem fins lucrativos semelhante 

às IES ditas com fins lucrativos, devido a isso, pouco se constata de diferenças substanciais 

entre os dois setores. Ressaltando que as IES ditas sem fins lucrativos recebem incentivos do 

Estado que subsidiam as suas ações, principalmente em relação à carga tributária dessas 

organizações. 
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Leite (2001) ao discutir a relação da filantropia e a contribuição social, levanta alguns 

pontos que convergem para os questionamentos realizados, pois ele considera pertinente a 

abordagem mais cuidadosa que deve ser dada às entidades que se dizem filantrópicas, porque 

desde 1959, elas são isentas de alguns impostos, dentre eles, a contribuição previdenciária, 

mas nem todas realizam atividades de assistência social (à saúde, à educação) como 

preconizado pela legislação e que com a Constituição de 1988 foi novamente modificada,   

pois o 

 

Ideal seria que não existisse a isenção, pois beneficência ou caridade, como 
filantropia em geral, só faz quem quer e deve ser feita por conta própria, 
sem favores fiscais ou outros, com o que passa a ser uma espécie de cortesia 
com chapéu alheio. Todavia, a isenção de que se trata é outorgada pela 
Constituição, valendo assim como imunidade, segundo alguns. Além disso, 
limitada às entidades beneficentes de assistência social, como está agora, 
ela pode fazer sentido. (LEITE, 2001, p. 38). 

 

Cabe ressaltar que toda entidade beneficente de assistência social é filantrópica, 

porém, nem toda entidade social recebem recursos da política de assistência social. Nesse 

sentido, seria oportuno que a Lei fosse aplicada para as entidades que, de fato, realizam a 

assistência social voltada para as áreas da saúde e educação. Porém, o quadro é bastante 

irregular no Brasil e, por isso, merece a atenção dos legisladores e dos conselhos gestores das 

políticas públicas nessa arena de disputa entre o público não-estatal e o público-estatal.  

Essa discussão também recai sobre o papel de atuação dessas entidades que se 

categorizam como “entidades sem fins lucrativos-ESFLs”, de organização da sociedade civil 

(OSC). Sant’Ana (2001) também aponta algumas polêmicas sobre esta área, principalmente 

sobre os aspectos poucos conhecidos da expansão e da legislação desse setor. Ele aponta 

alguns indicadores oriundos de pesquisas sobre a ESFLs: por exemplo, a existência de 220 

mil ESFLs no trabalho de Leilah Landim e da pesquisa realizada junto ao Cadastro Geral de 

Contribuintes-CGC que indicaram quantitativos variáveis entre 140 mil a 330 mil. 

Desse modo, não há nenhum órgão que sabe ao certo qual o universo do terceiro setor 

no Brasil. Sant’Ana (2001) considera existir cerca de 175 mil a 250 mil OSC operando no 

país. Destas, o orçamento que tem disponível está abaixo de 50 mil reais (não todas, porém, 

mais da metade); no conjunto das ESFLs podem ter um faturamento de 30 bilhões de reais 

(4% do PIB), empregam quase 1,7 milhão de pessoas, metades delas atuam nas regiões 

metropolitanas e mais de 70% concentram-se no Sul e Sudeste do país. Esses dados 

colaboram com o que Pasquatti (2003) também aponta, como se viu anteriormente. 
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Sant’Ana (2001) chama  mais atenção ao grupo que pertence as ESFLs em relação às 

atividade-fins que realizam, a grosso modo: 60 a 70% atuam na assistência social, saúde e 

educação; 10 a 15% são corporativas (sindicatos, federações); 15 a 25% são associações de 

moradores; 5 a 10% são confessionais, cultua, esporte, lazer e 10 a 15% são de outras 

atividades. Este último grupo é o mais indefinido suas atividades, elas se englobam como 

Organizações Não-Governamentais-ONGs. O autor relata um levantamento realizado pela 

Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais-ABONG que divide em 4 áreas 

a atuação das  ONGs: educação com 89%; Informação/Mobilização/Campanhas/Advocacy 

60%; Assessoria, assistência técnica a comunidades/organizações com 73% e 

pesquisa/monitoramento/fiscalização com 43%.  

O autor ressalta que há de se considerar que uma entidade tem mais de uma função, 

então, é arbitrário concentrar caracterização apenas na função das organizações. 

Leite (2001) acrescenta que isso se dá pela falta de clareza sobre a atividade-fim 

realizada por essas organizações o que facilita as irregularidades legais do terceiro setor e isso 

compromete as receitas públicas, principalmente os recursos da seguridade social que 

deveriam ser dirigidos às políticas públicas. 

No entanto, o país tem duas formas de creditar essas entidades/organizações por meio 

de certificados: o de utilidade pública e o de entidade sem fins lucrativos. Mas ainda assim, 

esses dois critérios não são eficientes para assegurar uma boa descrição, pois o universo de 

tipos de organizações é multifacetado. Essencialmente, quando comparados ao que diz a 

Constituição de 1988 que estabelece uma variedade maior de tipos de entidades (filantrópicas, 

beneficentes, beneficentes de assistência social, escolas comunitárias, fundações de partidos, 

associações, fundações públicas e de utilidade pública) a todas lhes garante benefícios, 

direitos e obrigações.  

Diferentemente do que diz o Código Civil que compreende apenas dois tipos 

entidades: associações e fundações. Assim, o marco legal no qual opera o terceiro setor é 

ambíguo, confuso e não estabelece claramente os critérios que facilitem uma demarcação 

entre o que se diz ser “público não-estatal”, como se autodenominam, tais organizações. 

Santa’Ana (2001) sugere algumas modificações para melhor organizar o marco legal 

do terceiro setor, dentre eles, estabelecer um critério de validade de inscrição das entidades 

por nível hierárquico: se a organização atua apenas em um município, ter registro reconhecido 

no nível local, caso atue em mais de um município, registro no nível estadual, atua-se em mais 

de um estado, registro no nível federal.  

Outro aspecto importante, que poderiam ser melhor sistematizado é o credenciamento 

das entidades sociais pelo conselho nacional de assistência social, bem como, a inspeção de 
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auditoria fiscal pública. Devendo ser estudada cada entidade, antes da obtenção do título de 

utilidade pública, reconhecendo o valor público, conferindo assim, a responsabilidade social 

da entidade.  

No âmbito das instituições de educação ligadas ao terceiro setor, Barbosa (2004) 

esclarece uma série de controvérsias sobre os significados de imunidade e isenção. 

Diferentemente da perspectiva de Leite (2001) que é contrário às isenções de impostos, 

principalmente, a contribuição previdenciária. Barbosa (2004) afirma que a imunidade é 

diferente de isenção, são situações distintas ao legislador (Estado). A rigor o que acontece no 

marco legal do terceiro setor é a falta de aplicação da lei maior, a Constituição Federal. 

Segundo a autora, os dispositivos dos certificados de utilidade pública e de entidade sem fins 

lucrativos poderiam servir para outras finalidades, mas na regulação de impostos, pois não          

tem validade constitucional, ao contrário, esses certificados negam o que            

constitucionalmente é claro. 

A imunidade, portanto, é um benefício assegurado às entidades que apresentam 

finalidade de educação e assistência social perante o Estado. É vetado aos órgãos públicos 

exigir tributação, tendo em vista, que a própria lei limita tal exercício em nome do interesse 

público, da preservação, proteção e estímulo aos valores éticos de cidadania, básicos ao 

Estado. 

 

A imunidade é uma forma de não-incidência pela supressão da competência 
do poder de tributar. Assim, certos fatos, pessoas ou situações imunes à 
tributação estão fora do campo de incidência, isto é, não podem ser 
tributados, desde que atendam a determinados pressupostos ou requisitos 
assentes na Constituição Federal, que, conforme o caso, remete à lei 
complementar a regulação de requisitos. Assim, estritamente falando, 
imunidade não é renúncia, é limitação imposta ao Estado pela própria 
Constituição. O Estado, assim, está impedido de tributar os fatos, pessoas 
ou situações definidas como imunes. (BARBOSA, 2004, p. 110). 
 
 

 O gênero tributo está qualificado em três aspectos: os impostos, as contribuições e as 

taxas. No âmbito das instituições de educação e de assistência sem fins lucrativos, o Estado 

tornam-nas imunes a impostos e contribuições.  

 Já a isenção fiscal, refere-se a uma espécie de renúncia fiscal do Estado, ele pode 

cobrar, mas renuncia em função das razões específicas. Entretanto, as imunidades constam na 

Constituição Federal, as isenções são concedidas por lei ordinária no Código Tributário, 

artigo 175, inciso I. Portanto, a isenção fiscal é diferente de imunidade, pois é cobrado o 
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imposto devido, mas o poder público dispensa o pagamento do imposto que pode ser por um 

prazo estipulado, pelas condições determinadas ou para o caso requerido ao órgão               

que o exige. 

 A imunidade das instituições de educação está presente na Constituição Federal no 

artigo 150 que considera: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, segundo o capítulo VI 

instituir impostos sobre: 

 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos atendidos os requisitos da 
lei; §4º as vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem 
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades 
essenciais das entidades melas mencionadas. (BRASIL, 1988). 

 

A esse respeito, dispõe o artigo 146, inciso III da Constituição que confere de acordo 

com o artigo 14 do Código Tributário Nacional os critérios da imunidade: 

 

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 
quaisquer títulos; II aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na 
manutenção dos seus objetivos institucionais; III manterem escrituração de 
suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 
assegurar sua exatidão. […] A entidade que não cumpra os requisitos acima 
elencados, poderá ter suspensa sua imunidade (Código Tributário Nacional, 
artigo 14, parágrafo 1º); a cassação da imunidade, entretanto, só se apurará 
mediante ação judicial. (BARBOSA, 2004, p. 114). 

 

Dessa forma, a Constituição de 1988 assegura que as instituições educacionais tenham 

direito à imunidade, e o artigo 205 que trata da educação é amplo seu entendimento:            

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (BRASIL, 1988). 

A partir dessa assertiva, a imunidade é estendida a muitas organizações de educação 

sem fins lucrativos, inclui ensino formal curricular e um leque de atividades educativas, 

portanto, não se pode restringir a expressão “instituições de educação” à educação formal. Até 

mesmo, a Lei de Diretrizes e Bases (9.394/96) dispõe no artigo 1º: “a educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais”. (BRASIL, 1996).  

Desse modo, os títulos de utilidade pública apenas reforçam aquilo que a legislação 

educacional legitima, que todos podem contribuir para a educação. Todavia, em relação à 
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atuação das entidades sociais na educação há defensores e críticos quando se referem aos 

benefícios que as entidades recebem por parte do Estado, quando assegura a imunidade e a 

isenção de impostos. Pois para os críticos, não existe uma demarcação dos elementos de 

interesses públicos e privados em relação às entidades sem fins lucrativos, sendo muitas vezes 

difícil interpretação o papel social dessas instituições.  

Há duas posições, desse modo, que precisam ser consideradas como pontos críticos, -

primeiro, as imunidades e isenções criam uma desigualdade até mesmo na dimensão privada 

dos serviços educacionais, pois há entidades que têm direito e outras não, devido ao caráter 

jurídico na qual a organização fora criada, ou como empresa privada, ou como entidade sem 

fins lucrativos, mesmo que ambas participem de igual modo no mercado competitivo do 

ensino superior, mas a empresa privada paga os impostos e a outra recebe a imunidade. 

 Ao se tomar a legislação expressa nas constituições federais que ocorreram no país, 

terá-se neste tipo documento, as normas para aplicar à imunidade e à isenção que o Estado 

concede ou renuncia junto às entidades sem fins lucrativos. No geral, elas são imunes e devem 

guiar-se pela finalidade filantrópica na oferta de seus serviços, podendo atuar de forma 

articulada ao Estado e/ou a outro tipo de instituição privada. Entretanto, historicamente essas 

organizações recebem imunidades e isenções do governo, mas poucas efetivam a 

contrapartida exigida pela legislação, a de ofertar serviços gratuítos, e no campo educacional é 

comum a cobrança dos seus serviços aos indivíduos, principalmente, no âmbito do ensino 

superior, no mínimo, ofertam bolsas de estudos para um percentual pequeno do alunado e os 

demais pagam pelos serviços educacionais como em qualquer outra entidade privada. 

Portanto, a lei protege indiretamente a criação de tipos diferentes de privatização dos 

serviços educacionais sob a tutela do próprio Estado, criando um mercado de ensino 

pulverizado, o que compromete a qualidade da expansão do ensino superior no país. 

A imunidade não é uma regulamentação nova, a Constituição de 1946 já atribuía tal 

concessão, bem como, a Constituição de 1967. Portanto, a Constituição de 1988, repete o 

mesmo procedimento jurídico historicamente desenvolvido no país. Ao perspectivar os 

períodos históricos das constituições citadas, coincidem com o avanço na oferta do ensino 

superior no Estado brasileiro.  

Percebe-se pelo contexto histórico que as organizações do terceiro setor atuam no 

âmbito do ensino superior de forma contraditória a partir de uma linha divisória entre uma 

pretensa democratização da oferta e privatização, ao mesmo tempo. Parte-se da compreensão 

de que o terceiro setor ao auxiliar o Estado, por prestar um serviço de caráter público e, por 

sua vez, o Estado ao subsidiá-lo por meio de incentivos fiscais e de legislações especificas, 
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ambos, nessa relação, promovem uma “democratização” do ensino superior. Muito embora 

que os serviços educacionais das instituições do terceiro setor perpassam pela mesma lógica 

das empresas privadas com cobranças de seus serviços à população. Nesse sentido, na 

compreensão deste estudo, tais instituições que não cumprem as especificações de 

atendimento público gratuito, atuam no campo da oferta de vagas no mercado educacional, 

mas não no campo de serviços públicos. 

Essa diferença entre oferta e direito é clara ao se observar o movimento real. E, nessa 

relação entre o Estado/público e o terceiro setor/público não-estatal se estabelece uma relação 

(que também não é sem conflitos) a de mercantilização do ensino superior, pois não se 

assume as condições de democratização de tal direito social aos indivíduos sem que não seja 

por meio da contrapartida direta dos usuários dos serviços educacionais por meio de 

pagamento. Sendo possível acrescentar que a população paga pelo mesmo serviço duas vezes, 

quando paga impostos ao Estado e quando paga as empresas, e ainda por cim, parte deste 

pagamento não retorna aos cofres públicos, sendo renunciados às instituições que se dizem 

filantrópicas. Desse modo, há uma inversão do sentido público, valorizando-se, o mercado.  

E nessa situação, “expandir a oferta de serviços”, via terceiro setor, possibilita ao 

Estado/público sua retirada na cena de protagonista principal no campo das políticas públicas 

e marginaliza, ao mesmo tampo, um direito social (ensino superior) quando emprega 

mecanismos institucionais de colaboração com o setor privado disfarçado de entidades sociais 

sem fins lucrativos.  

Mas, por outro lado, o Estado, nessa lógica, cumpre com o ideário neoliberal, pois se 

permite agir de acordo com as prerrogativas de um Estado mínimo em ações, mas, 

centralizador em tutelar para outrem as suas funções de forma descentralizada por meio da 

junção com o setor privado com e/ou sem fins lucrativos no campo das políticas sociais, 

(GENTILI, 2003) e de forma explicita, isso se dá no âmbito do ensino superior  

Essa recorrência no contexto brasileiro, conforme as indicações e medidas postas em 

práticas com a Reforma do Estado, como já visto anteriormente, opera-se, portanto, segundo a 

orientação do Estado, a execução de serviços e não de direitos no âmbito do ensino superior. 

Desse modo, o terceiro setor na perspectiva que assume essa política não executa um 

bem público, mas um serviço com as mesmas características empregadas por outras 

organizações ditas privadas/comerciais, podendo ser chamado de um serviço de “quase-

mercado” (SEIXAS, 2003). 

Assim, entende-se que diferença entre organizações ditas de interesse público em 

relação às ditas privadas, encontra-se muito mais em sua legislação, diga-se de passagem, 
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facilitada pelo Estado, que ao não cumprir com seu papel social, acata e corrobora para a 

criação de organizações que facilitem a sua ausência, mesmo que elas atuem numa lógica de 

“quase-mercado”. Isso não afeta o Estado Liberal, ao contrário, justifica a sua funcionalidade 

ao capital, pois refuncionaliza-se suas obrigações sociais em serviços mercantilizados. 

Outro mecanismo que dá sustentabilidade as organizações de utilidade pública é o 

financiamento. Poucas são as organizações que vivem de recursos totalmente privados, ao 

contrário, parte dos recursos públicos são destinados para essas organizações. Geralmente, 

apresentam uma interdependência com o orçamento público. Elas “abrangem formas de 

atuação típicas dos setores privados (lucrativos e não-lucrativos, religiosos ou laicos, políticos 

ou não), cooperativo ou público, e as formas institucionais e relacionais estão imersas nas 

dimensões pública e privada. […] a fonte de financiamento é mista.” (CARDOSO,          

2005, p. 83). 

As organizações sociais que são mais voltadas às políticas sociais ocupam um espaço 

político-participativo cada vez mais complexo na teia organizativa do próprio Estado e por 

fim, inserem-se como sujeitos institucionais que recebem atenção por parte das autoridades 

nacionais e supranacionais, pois elas influenciam tanto quanto os partidos, sindicatos e os 

movimentos social-populares. As organizações sociais assumem um novo horizonte de se 

pensar e analisar o papel da sociedade civil e do Estado, e, concordando com Cardoso     

(2005, p. 84) quando diz que é: 

 
[…] um terceiro setor heterogêneo, diverso e diversificado que integra 
componentes mais ou menos fortes no que se relaciona com a capacidade de 
atingir metas específicas e com as agendas de participação, descentralização 
e autonomia em relação ao Estado. Estes componentes sugerem divisões 
claras entre o projeto político neoliberal, conservador, empreendedorista, 
competitivo (com tendência a tornar-se dominante), e o projeto social de 
raiz participativa e solidária (com forte expressão, mas em situação de 
dominação relativamente às expressões emergentes dos setores religiosos 
católico e privado empresarial). 
 

 
 O terceiro setor é em si um campo aberto de disputa de poderes. E nesse aspecto, é um 

lugar de espaços institucionais em que a ação comunicativa pode prevalecer no sentido de 

consolidar uma nova sociedade que se desenvolva a partir de um diálogo com seus 

representantes, e isso é a própria noção de esfera pública reificada pela teoria habermasiana. 

Por outro lado, Montaño (2003, p. 1) critica que a perspectiva dominante não discute o 

terceiro setor a partir de uma totalidade, apresenta-lhe com “traços superficiais, epidérmicos 

do fenômeno e o mistificaram e o tornaram ideológico”. E defende, que é preciso 

contextualizar tal fenômeno a partir das mudanças estruturais que aconteceram no capital, 

sendo o terceiro setor produto destas. 
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Ao concordar com Montaño (2003), entende-se que o espaço político do terceiro setor 

(em parte) não se ocupa das questões expressivas que alterariam o curso da sociedade atual.  

O terceiro setor lida com um tipo comum de ideologia fundada na ideia da terceira via e/ou do 

capital social como sinônimos de apropriação política, sem uma mais revisão crítica sobre os 

caminhos desta sociedade. Poucas organizações atuam com uma linha de frente contrária ao 

status quo dado pelo modelo capitalista; atuam muito mais como amálgamas ao sistema, 

produzindo um processo de despolitização do próprio significado de sociedade civil. 

Nesse sentido, Szazi (2004, p. 45) também tem razão quando considera que as 

organizações sociais do terceiro setor “[…] historicamente por funcionarem em colaboração 

com o Estado, sendo tradicionais receptoras de fundos públicos, mesmo que jamais houvesse 

políticas claras definidas […]”, não pode por si ser de fato um público não-estatal, pois 

depende muito de recursos governamentais. 

Assim, reafirma que a base geral de sustentação do público não-estatal não está 

diretamente ligada à constituição de uma nova esfera pública, emancipada por outros valores; 

ao contrário, ele oxigena os velhos conceitos e práticas da burguesia por outros vieses, um 

deles, a refilantropização do assistencial e a privatização do público-estatal. 

E nesses termos, discorda-se de Habermas (2003c) quando vislumbra uma nova 

sociedade a partir deste modelo posto de atuação da sociedade civil atual. Não que não seja 

necessário, que a sociedade civil tenha suas organizações que executem serviços, parte delas 

não ultrapassam a lógica da mercantilização e/ou da cidadania de segunda classe, pois suas 

ações, em geral, não garantem direitos, os mitigam. 

De outro modo, a emergência de um novo conceito de público, o qual “devemos 

investigar objetivamente as normas que buscam identificar o caráter público de certos 

segmentos da sociedade civil brasileira. Em geral, tais normas são construídas segundo uma 

visão específica de sociedade civil, por parte do estado, em um dado momento histórico” 

(SZASI, 2004, p. 47).  

Essa reflexão de Szazi (2004) é coerente, porque parte da compreensão de que o 

conceito de utilidade pública de organizações do terceiro setor é histórico, e que depende da 

forma como a sociedade e o Estado se julgam, enquanto instâncias em que o interesse público 

deve operar numa sociedade democrática. 

Por outro lado, é também, a partir da sociedade que se vê a necessidade de 

compreender os conceitos de público e privado, e as devidas variações de terminologia.  

Considerando a concepção de Cardoso (2005), parece que ao redefinir o público, o privado e 

o público-estatal, o que fica para análise não é o tamanho da atuação das organizações sociais, 

mas o seu poder de considerar questões públicas que anteriormente eram negligenciadas ou 
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transferidas pelo Estado. Assim, “a emergência de um terceiro setor não se esgota na 

transferência de funções; o terceiro setor emergente representa um fenômeno de mudança 

mais radical no governo, financiamento, gestão e avaliação do ensino” (idem, p. 84). 

É partir do terceiro setor que novas imbricações entre o público e o privado gestam-se, 

sendo tênues as delimitações. Ele se erige por meio de: 

 

[…] novas formas de relacionamento do Estado com a esfera da sociedade 
civil e com o mercado emerge uma esfera privada (re)nova (da), na qual a 
atuação do setor privado se constroem na intersecção dos setores público, 
privado empresarial e privado não-empresarial para dar origem não só a um 
setor distinto, com fronteiras bem demarcadas, mas antes a um espaço 
político-economico-social – o terceiro setor – cujos contornos começam a 
se delinear, de forma nem sempre clara, pelo cruzamento do público, do 
privado empresarial e do privado não-empresarial. (CARDOSO,            
2005, p. 81). 

 

 

Esse imbricamento entre o público e o privado se constitui em uma característica do 

terceiro setor e define, na verdade, um tipo ideal de reivindicação da sociedade, aquela 

pensada pela linha conservadora-liberal na qual a sociedade civil atua como coautora de seus 

próprios problemas (pois as expressões da questão social de inserção social, por exemplo, são 

questões do indivíduo, e não do Estado), e se a sociedade consegue responder aos seus 

conflitos, ela se torna responsável para executar também ações que seriam do governo. 

 Isso porque os elementos positivos em torno do terceiro setor sob os auspícios da 

corrente liberal é o de coadunar com o que é esperado por esta teoria política, o agir livre e 

autônomo da sociedade, sem a interferência direta do Estado (FRIEDMAN, 1995). 

Cabe a esse ente gerenciar e administrar recursos e meios, mas a execução das ações 

podem e devem ser instigadas à sua execução pela sociedade civil. Essa ideia está presente na 

proposta neoliberal e se assenta por uma tendência de enxugar a máquina administrativa 

mediante a transferência do setor “público-estatal” ao mercado/privado, orquestrando-se uma 

redefinição geral do Estado.  

Essa tendência recai sobre todas as políticas sociais e no ensino superior, isto é 

plenamente visível; o orquestrar do aparelho governamental em torno dos serviços de oferta 

ao acesso de tal política, minimizando sua ação e reorganizando a “democracia da oferta”, via 

financeirização/mercantilização dos serviços educacionais, tem sido uma política que vem se 

materializando no atual cenário. Desse modo, a ideia de envolvimento que subjaz ao terceiro 

setor se dá pelo reflexo das políticas sociais do Estado e pelo processo de reestruturação deste.  
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E nesse aspecto, não se pode falar em uma reforma do Estado, sem destacar que há um 

acordo ideológico de que o privado responde melhor, e então, o terceiro setor tentar responder 

de forma racional-técnico e instrumental tal processo, segundo a defesa de que é no terceiro 

setor e no mercado que deveriam existir todas as ações possíveis do Estado: 

 

O terceiro setor emerge e constitui-se, assim, com o Estado, que apoia e 
sustenta tal transformação; o setor privado empresarial, que fornece serviços 
e conhecimento em programas integrados nos seus planos de 
responsabilidade social corporativa ou de troca comercial e que faz doações; 
e o setor privado não-lucrativo, que fornece pessoal ou procede a tarefas de 
execução em ambos os casos, em vez de serviços públicos de Estado. 
(CARDOSO, 2005, p. 89). 
 

 

Enfim, o terceiro setor funciona por uma mesma lógica empresarial, mas recebe 

bonificações do Estado por está realizando uma atividade nobre de utilidade pública à 

sociedade. Por outro lado, participa de um novo conceito de administrar, por meio da gestão 

social. A gestão social advoga ser a forma mais racional e ao mesmo tempo, participativa de 

promover a administração dos recursos públicos e privados para fins sociais.  

Desse modo, é uma atuação “quase-mercantil” pois dispõe do Estado, pela via da 

imunidade, da isenção de impostos e do recebimento de incentivos financeiros sem alicerçar 

plenamente uma ação pública nas políticas sociais.  

Assim, a prática de benemerência no ensino superior por meio de organizações sociais 

geram conflitos de dois lados. Entre aqueles que defendem uma educação de qualidade e um 

acesso universalizado ao ensino superior por parte do Estado. E entre o setor privado, pois na 

visão de muitos empresários é difícil concorrer com instituições que têm carga de impostos 

diminuída, recebem incentivos por parte do Estado e ainda, recebem a titulação de 

organização de fins públicos. A própria legislação pública facilita para que os 

estabelecimentos de ensino superior se inscrevam como organizações filantrópicas, 

mascarando a mercantilização. E por outro lado, para o Estado é tarefa difícil conciliar 

interesses diversos entre o estatal, o filantrópico e o empresarial, criando legislações 

ambíguas. 

 

[…] se a distribuição de encargos pelo Estado em direção a empresas 
privadas é alvo de ferrenha oposição por parte de grupos políticos que 
combatem as políticas de privatização, a mesma distribuição de serviços 
públicos entre associações comunitárias ou as chamadas ‘organizações não-
governamentais (ONGs) não é objeto do mesmo tipo de reação acalorada’. 
(COSTA, 2005, p. 14). 
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Como, criou-se no contexto institucional uma ideologia de que a atuação das 

organizações sociais é bem-vinda à sociedade civil, não se percebe nitidamente que essa 

atuação também apresenta problemas e empecilhos quando se pensa uma universalização do 

ensino superior. Concorda-se com Costa (2005, p. 15), quando ele discorre: 

 

[…] pode-se inclusive dizer que certa valorização positiva que setores da 
esquerda atribuíram a iniciativas e organizações de caráter comunal têm 
sido fortemente incorporadas por forças tradicionalmente identificadas 
como estando à direita do espectro político. Parece haver uma quase 
unanimidade em torno de políticas – as mais diversas – encetadas para 
ampliar a incorporação, o prolongamento da permanência ou da mudança 
em padrões no atendimento educacional de populações historicamente 
alijadas (ou muito precariamente incluídas) de tal direito elementar. 

 

Nesses termos, essa difusão ideológica é reforçada pela propalada ideia de que o 

Estado é ineficiente e que cabe a transferência de políticas sociais, por meio da execução por 

outros canais sem ser o aparelho do estado. E acrescenta-se a isso, a dinâmica das “parcerias”, 

dos “convênios”, das “assessorias e consultorias” ao setor público-estatal, como se nos 

estabelecimentos públicos não tivessem pessoas com a capacitação profissional adequada para 

realizar as funções do Estado. Porém, é a parceria, a principal ideia-chave para compreender a 

relação do público com o privado, via do terceiro setor. 

 

Essa noção de parceria está fundada em uma ‘racionalidade economicista-
liberal’ que reduz as organizações da sociedade civil à condição de 
prestadoras de serviços públicos, atendendo a critérios de diminuição de 
custos desta atividade social por parte do estado, não pela eficiência das 
entidades prestadoras dos serviços, mas pela precarização, focalização e 
localização destes. Nessa perspectiva, reduz-se o cidadão à condição de 
mero. (RAMOS, 2005, p. 36). 

  

A “parceria” difundida na Reforma do Estado, como uma das possibilidades mais 

flexibilizada para desburocratizar o setor público-estatal, se concretiza por meio de ações 

participativas na execução de serviços públicos mediante as organizações sociais. Essa fusão 

do público-estatal com o privado sem fins lucrativos no campo educacional, precisamente no 

ensino superior auferiu uma concepção de que o processo de democratização nessa área de 

educacional pode se dá também por esta via, e colabora para a defesa de que isso contribui 

para evitar outros problemas sociais. 
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Essa parceria entre Estado e organizações sociais na execução das políticas 
educacionais para as massas trabalhadoras vem contribuindo, em grande 
parte, para a introdução de uma nova forma de participação, que aprisiona a 
ação social aos limites do consentimento do bloco no poder, e também para 
suavizar os efeitos do desemprego, uma vez que contribui para o ingresso 
de segmentos médios da sociedade no mercado de trabalho. (RAMOS, 
2005, p. 40). 

 

Não se pode negar o efeito da expansão do ensino superior no Brasil decorrente de 

ações desenvolvidas pelo terceiro Setor educacional. Todavia, essa expansão não qualifica o 

país em um sucesso de democratização do acesso público, ao contrário, fortaleceu o 

empreendimento privado (com ou sem fins lucrativos) e imprimiu um fortalecimento do ideal 

de mercadorização e mercantilização do ensino superior frente às concepções de direito social 

em uma sociedade de bem-estar.  

        O bem-estar é para aqueles que podem pagar, mesmo que seja por serviços já pagos pelo 

próprio setor público. Então, é um apelo ao modelo capitalista e excludente que o Estado 

assessora e financia, pois, o público-alvo subsidia, economicamente, pelo menos duas vezes 

por um mesmo serviço, quando são arrecadados impostos ao Estado, em que parte disso é 

revertido para financiar os projetos de desenvolvimento capitalista até mesmo das ditas 

organizações sociais, e diretamente, quando subsidia o pagamento direto às entidades de 

ensino, por um serviço que às vezes é duvidosa à qualidade educacional.  

Desse modo, é uma “cidadania” mercantil e expropriadora de recursos humanos e 

financeiros que poderiam ser remanejados para a expansão do setor público e não para o 

privado, pois, entende-se que o fortalecimento de uma nova esfera pública participativa e 

crítica só se dá quando os sujeitos têm o direito ao acesso aos bens sociais possíveis para o 

seu desenvolvimento humano-social, sem que para isso, seja necessário, mercantilizar um 

bem público que só traz retorno positivo à sociedade mais geral. 

 

3.2 ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO A PARTIR DAS IMBRICAÇÕES DO PÚBLICO 

NÃO-ESTATAL 

 

A demarcação do setor do público não-estatal na política do ensino superior também 

considerado neste estudo como setor privado filantrópico ou sem fins lucrativos está pontuado 

em dois momentos no texto. Em um primeiro momento, quando na emergência do ensino 

superior no país e no segundo momento, na década de 1990, quando ocorreu um 

reordenamento das relações entre Estado e sociedade civil organizada, legitimando este setor 
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como um executor de políticas públicas. Não houve a preocupação de contextualizar numa 

linha histórica o crescimento deste setor na ensino superior de forma linear, mas de refletir 

sobre os dois momentos principais em que ocorre um maior espaço das organizações sociais 

concedidos pelo Estado, sendo o primeiro momento decorrente a insipiência do Estado e no 

segundo, como resultado de seu reordenamento. 

No cenário brasileiro historicamente em relação ao plano político e jurídico do Estado, 

não há uma explicitação objetiva em assegurar o direito à educação superior. Na análise de 

documentos oficiais, principalmente, as Constituições Federais observa-se que elas não 

abordam de forma direta essa questão. Em nenhuma legislação, está claro o papel do Estado 

por meio de seus governos em assumir tal direito. E por outro lado, no âmbito cultural, o 

ensino superior assentou-se também numa visão de que nem todos precisam ter acesso a esta 

modalidade de ensino, abrindo espaço para a filantropia na área educacional como fonte 

inicial no desdobramento dessa política. 

Nunes (2007, p. 106) afirma que a educação superior no Brasil esteve historicamente 

atrelada a uma não decisão de constituir o setor público como agente principal dessa política, 

não se sabe se isso partiu de uma visão estratégica ou é a falta desta pelos governos 

brasileiros: 

Por alguma razão, que não procuraremos explicar, apenas constatamos, o 
conjunto de decisões tomadas pela administração pública      brasileira sobre o 
ensino superior nunca foi adequadamente codificado pelo governo como tal, 
alojando-se, talvez, naquela categoria das ‘decisões não formuladas’, ou ‘não-
decisões’ que, entretanto,  produzem efeitos constantes e permanentes. Por 
exemplo, busque-se em qualquer discurso de dirigente nacional, em qualquer 
momento da história recente, evidência de que houve decisão de expandir o 
ensino superior através do setor privado. Não se encontrará a decisão, muito 
menos se precisará o momento de sua efetivação. Mas observando-se a série 
histórica sobre o setor, será possível constatar a decisão incremental, talvez, 
mas permanente, repetida e segura de efetivar a expansão da educação 
superior mediante investimentos privados. (NUNES, 2007, p. 106). 

 

Todavia há no lastro histórico, quatros entes implicados diretamente na execução da 

política educacional do ensino superior: a família, a Igreja, o Estado e os empresários, como 

aponta Cury, (2005) com papéis convergentes e divergentes no que se refere às concepções de 

direito e de serviço em relação ao ensino superior. A família como ente que custeia 

financeiramente a educação aos filhos; a Igreja, como fundadora de organizações sociais sem 

fins lucrativos dirigidas à educação, Estado, pelo aspecto regulatório e financeiro da política 

educacional, e os empresários como parte da dinâmica de mercado na educação.  
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Desenvolve-se assim, no contexto histórico, um conjunto de dualidades no sistema 

educacional brasileiro, entre o privado (com fins lucrativos e sem fins lucrativos) e o     

público estatal. 

Essas dualidades estão inseridas em dois lados com interesses diferentes em termos da 

concepção de direito e de serviço, considerando que nem uma organização lucrativa terá a 

mesma finalidade da pública: 

 
Nenhuma organização com finalidade lucrativa poderá ser igual a nenhuma 
organização pública, porque os fins de uma e de outra tendem a determinar 
suas estruturas e funcionamento, a despeito de qualquer enunciado 
regulatório. Ao insistir nisso, a pauta regulatória governamental acaba tendo 
de se contentar com uma ficção que bem sabe ser imprópria, mas sobre a 
qual insiste. (NUNES, 2007, p. 108). 

 

Nessa relação, quanto ao ensino superior, evidenciam-se as justaposições entre a 

elitização e a massificação. Ora, voltado para elitização, inicialmente, e mais recentemente 

com o PNE (2007), preconiza metas para expansão para atingir uma massificação. Entretanto, 

o caminho histórico do ensino superior brasileiro foi pautado pela elitização, o que expressa a 

visão conservadora do Estado e da sociedade.  

Partia-se da concepção de dualidade, em que uma parte da população, a elite, os filhos 

dos detentores de capital teriam acesso aos bancos acadêmicos do ensino superior fora do 

país. Isso foi uma prática viável até o início do século XX, sem precisar estender a educação à 

população mais geral, pois, os abastados socialmente consideravam que a formação europeia 

era mais vantajosa e significativa para os seus filhos/entes do que a formação de um país de 

pouca/frágil constituição político-social e cultural como o Brasil.  

Cabe contextualizar que no cenário inicial, entre os séculos XVI e XVII, esse tipo de 

visão educacional encontrava respaldo nas ideias cristãs, enquanto principal referência para as 

concepções de educação no mundo. E no Brasil, isso não foi diferente, ainda mais em uma 

sociedade marcada pelo processo de colonização do tipo exploração (IANNI, 2004). 

A ideia sobre educação passava a largo dos objetivos da Metrópole em relação às suas 

colônias. Pode-se dizer que “Até o século XVIII, de modo explícito, o governo português 

procura impedir a criação de instituições de ensino superior e da imprensa, prevendo que no 

futuro, possam constituir os focos ou instrumentos de libertação dos colonos.” (FÁVERO, 

2000, p. 30). 

No decorrer desse processo, o país convivia com as chamadas organizações 

confessionais ligadas à Igreja que praticamente se qualificavam como a representação de 

provisão de um mínimo de bem-estar social.  
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Essas organizações foram formadas a partir da Companhia dos Jesus que chegaram ao 

país em 1549, com a dupla função: evangelizar, tornar o Brasil um país católico, pela 

determinação da Metrópole e civilizar a população natural, os índios brasileiros. Essa dupla 

função fazia parte da proposta de Contra-Reforma da Igreja Católica em resposta a sua      

crise institucional. 

No âmbito da educação, “o ensino ministrado pelos Jesuítas, de modo geral,                

é completamente alheio às exigências e necessidades da Colônia: desinteressado e destinado a 

proporcionar cultural geral básica, sem se preocupar de qualificar para o trabalho.” 

(FÁVERO, 2000, p. 30). 

Entretanto, as iniciativas da Companhia de Jesus apesar de terem uma direção político-

religiosa, voltadas para educação, saúde e assistência social, marcaram profundamente a 

participação do público não-estatal no país. E sem dúvida é o germe histórico das 

organizações sociais do terceiro setor atual (MAFRA, 2001). 

A Igreja, assim, subsidiava a criação de um espaço “público não-estatal” separado do 

privado (mercado) e vinculado ao espaço (privado) da família. Ao assumir essa iniciativa que 

advinha de sua experiência na Europa, ela consegue aglutinar alguns de seus interesses: 

evangelização cristã e a educação formal confundindo-se entre o papel evangelizador e o de 

educador. Essas atividades marcam uma relação entre o Estado e a sociedade civil que se 

formava no contexto brasileiro. 

Essa relação, entre o Estado e a Igreja, caracterizava-se como uma intermediação de 

interesses econômicos e políticos, os quais a igreja cedia ao Estado uma situação comunitária 

apaziguada, comungada com as diretrizes políticas vigentes: 
 

Atuando por meio de uma presença congregacionista forte, especialmente 
pela Companhia de Jesus, em colégios e escolas para as cidades e em 
internatos ou semi-internatos para as elites agrárias carentes de 
estabelecimentos de ensino próximos, a Igreja criou tradição de ensino e 
pôde continuar sendo uma instituição de presença nacional reconhecida. 
(CURY, 2005, p. 6-7). 

 
 

No espaço do ensino superior, ela criou as primeiras escolas de ensino propedêutico, 

algo parecido com o ensino médio e de preparação para o ensino superior, entretanto, a 

legalização e oficialização destes cursos tiveram problemas na Corte, porque não era aceita a 

sua titulação por Roma, exceto se as escolas se tornassem universidades para outorga           

dos diplomas.  

Bem na verdade, as escolas que funcionavam na Bahia (distrito federal da época) e 

outra no Rio de Janeiro ficavam restritas para uma pequena parte de afortunados do país. As 

classes com menos poder de recursos políticos e econômicos não conseguiam encaminhar 



 171

seus filhos para este nível de ensino. Os cursos ofertados abrangiam Letras e Artes,    

Filosofia e Ciências. 

Essas duas áreas criavam uma divisão interna: os alunos que faziam Filosofia podiam 

continuar os estudos para a teologia no próprio Colégio da Bahia na formação de padres para 

dar continuidade ao domínio católico no país, e as demais áreas, os alunos seguiam seus 

estudos fora do país.  

Nesse período, século XVI, já tinha sido negado aos jesuítas, a criação de 

universidades na colônia50. Como perdurou o impasse, as famílias mais abastadas 

encaminhavam seus filhos para cursar os outros níveis educacionais nos países da Europa, 

como já comentado anteriormente.  

Essa discussão chega até o período da monarquia. Sendo assim, “[...] as diretrizes 

emanadas da Corte eram feitas como se visassem estabelecer uma rotina; paralisar as 

iniciativas, em vez de estimulá-las. Parecia haver uma intervenção, mesmo à distância.” 

(FÁVERO, 2000, p.19), o que dificultava o espraiamento tanto do setor privado (sem fins 

lucrativos) quanto do público em relação à educação superior. 

Pode-se considerar que as escolas superiores organizadas pela Igreja demonstram a 

origem da filantropia e do terceiro setor na educação brasileira, e como este faz parte do 

público não-estatal, valida historicamente as práticas dos governos em relação ao ensino 

superior desde a sua gênese até a expansão (massificação). Esse é um aspecto relevante para 

compreensão da política educacional atual do país. 

Já no período do Império, houve a abertura de postos educacionais para a sociedade, 

mas voltados para ensino das primeiras letras51, sendo a família, o primeiro ente responsável 

por isto, o que se traduzia em um processo desigual de acesso ao saber, pois apenas as 

famílias mais abastadas conseguiam oferecer esse recurso aos filhos.  Não havia a concepção 

de escola como se conhece, de um espaço geograficamente e politicamente determinado. 

O que caracterizava, o espaço de aula como um espaço privado, constituindo a 

educação como uma ação própria das relações domésticas, o que concorria para não 

apropriação por parte dos indivíduos da participação política e pública que a educação 

permitiria. Ressaltando que parte da população mesmo com razoáveis condições financeiras 

ficava retida ao ensino inicial, porque apenas as famílias com maiores posses e/ou com 

interesses políticos permitiam a sucessão de estudos para os filhos, principalmente, para os 

                                                 
50 Fávero (2000) em Universidade do Brasil das Origens à Constituição faz um resgate histórico da UFRJ 
descrevendo várias passagens sobre os impasses legais em torno da concessão da titulação superior a ser 
concedida pelo Colégio da Bahia e sobre a criação da instituição Universidade no nosso país, história que se 
confunde com a criação da Universidade do Brasil, hoje denominada, de Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
51 Em 1821, na regência do reino Português que D.João VI assinou um decreto permitindo a qualquer cidadão o 
ensino e a abertura de escolas de primeiras letras. 
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homens. As mulheres ficavam à margem do processo educativo, mesmo sendo aquele 

oferecido no âmbito do lar. No campo do ensino superior, as famílias destinavam os seus 

filhos aos países da Europa, principalmente para Coimbra em Portugal e Montopelleir, na 

França (FÁVERO, 2000). 

Essa convenção de encaminhamento ao estrangeiro dava-se devido à ligação entre a 

Colônia e a Metrópole, bem como, as necessidades de organização política de uma pretensa 

sociedade civil que se aglutinava em torno do Império. Assim, a responsabilidade pela 

educação partia da família e de seu status na sociedade, numa concepção arraigada na 

dimensão privada. Nesse contexto, a ideia da educação como direito para todos é totalmente 

contrária ao padrão cultural brasileiro. 

 
O ensino superior, desde seu início, apresenta-se desprovido de caráter 
nacional, influenciado por um espírito colonialista e colonizador. 
Recebemos não apenas uma herança cultural, mas também uma herança e 
uma tradição de dependência econômica e social. Mantinha-se o privilégio 
de se fazer um curso superior, pela simples razão de persistir privilégio de 
riqueza e de classe. Havia uma convergência na maneira de conceber essas 
instituições de ensino, tanto por parte das classes dominantes, quanto dos 
setores intermediários: de modo geral, poucos eram os que orientavam seus 
cursos para os problemas de nossa realidade. (FÁVERO, 2000, p. 29). 
 
 

Entretanto, as ideias iluministas do século XVIII que se encontravam em pleno 

desenvolvimento na Europa vão permitir que as colônias recebam as influências de ideias 

revolucionárias liberais por parte dos jovens acadêmicos brasileiros que partiam para estudar 

fora do país e quando voltavam, traziam uma nova bagagem cultural. Essa relação de 

intercâmbio na formação superior perdurou até a República.  

E a partir do século XX tem-se um novo contexto em que se começa descortinar uma 

sociedade mais exigente, com o alargamento da formação acadêmica. Essa pressão é um dos 

vetores para a criação das primeiras faculdades isoladas, demarcadas pelo ensino da 

engenharia, medicina, direito, filosofia, etc., enfim, os cursos mais orientados para a classe 

dominante (FÁVERO, 2000).  

Tendo, então, uma situação no início do século de um quadro do ensino superior da 

seguinte, conforme a Tabela 2, contava com 13 instituições de ensino, dividida pelo tipo de 

administração: federal com 02 (15,3%) e a particular, com 11 (84,7%), já se percebe que o 

setor privado apresenta uma quantidade maior de IES do que público.  

Ressaltando que o particular nesse período diz respeito às IES diretamente ligadas à 

Igreja Católica, portanto, vinculadas ao público não-estatal. Essas entidades atualmente são 

denominadas de confessionais/comunitárias/filantrópicas. As áreas de ensino estavam 

concentradas em três: jurídicas, médico e politécnica, tendo mais IES em cursos liberais.  
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      Tabela 2 – Distribuição do Ensino Superior, quanto a Administração, Área e Sexo de 1907 a 1912-Brasil 

 
 

 
 

ANNOS  
ANNÉES 

ESCOLAS 
ÉCOLES 

Discriminadas  
segundo a 

administração 
Réparties d'après  

leur administration 

Discriminadas segundo a natureza do ensino  
Répartiesd'après la nature de l'enseignement 

Discriminadas segundo o sexo 
dos alumnos 
Réparties d'après le sexe des 
eleves 

Total 
Total 

Federaes 
Fédérales 

Particul. 
Privées 

Juridicas 
Juridiques 

Médico- 
cirurgicas e 

pharmaceuticas 
Médico- 

chirurgicales 
 et 

pharmaceutiques 

Polyte-chnicas 
Polytechniques 

Para o 
sexo 

mascul. 
Pour le 
sexe 

masculin 

Para o 
sexo 

feminino  
Pour le 

sexe 
féminin 

Mixtas 
Mixtes 

 1907    2     3     2     2     1     3  ---    2     5  
1908    2     3     2     2     1     4  ---    1     5  
1909    2     3     2     2     1     4  ---    1     5  
1910    2     3     2     2     1     3  ---    2     5  
1911    2     3     2     2     1     3  ---    2     5  
1912    2     11     6     5     2     9  ---    4     13  

                    
                            
          Fonte: Annuario Estatistico do Brazil 1908-1912.  
 

E um dado interessante dessa época é que existia IES apenas para homens e apenas 

mistas aceitavam mulheres/homens, o que concorre para a expressão de desigualdade de 

gênero no ensino superior dessa época.  

Para as classes menos abastadas, a formação superior não era vista como necessária, 

pois os indivíduos não exerciam atividades que exigissem tal formação. Portanto, essa 

maneira de pensar promoveu um fosso histórico: uma minoria com formação superior e uma 

maioria, com quase ou sem nenhum nível de escolaridade. Essa situação recrusdeceu quando 

ocorreu a libertação dos escravos  no século XIX, trazendo um contorno sociológico 

dramático de exclusão social na cena brasileira, com um contingente expressivo de uma 

população de analfabetos, pobres e mestiços (HOLANDA, 1991). O século XX se inicia com 

graves problemas educacionais a ser enfrentados. 

Essa situação expressa à relação de dominação política e econômica sob os 

determinismos do poder da elite brasileira, sob domínio da Metrópole que se formara no 

interior da Aristocracia rural. 

Só a partir da revolução burguesa no cenário brasileiro que se espraiou o sentido de 

que a população menos favorecida deveria ter acesso aos níveis elementares e básicos de 

formação para entrada de uma nova sociedade. Desse modo, a ascensão da burguesia cumpria 

uma de suas funções, a de elevar o nível educacional para o desenvolvimento de seu modelo 

de sociabilidade social e económica. No âmbito do ensino superior, nesse contexto do século 

XX se dão as primeiras legislações do Estado, a partir do: 
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período que se inicia com a Revolução de 1930 apresenta transformações na 
ordem política e administrativa da vida do país, o que vai repercutir no 
sistema de ensino. […] com relação ao ensino superior, destacam-se 
principalmente os Decretos nº 19.851, 11 de abril de 1931, estabelecendo 
que esse tipo de ensino no país deveria obedecer, de preferência, ao sistema 
universitário (Estatuto das Universidades Brasileiras), e o de nº 19.852, da 
mesma data, dispondo sobre a reorganização da Universidade do Rio de 
Janeiro. (FÁVERO, 2000, p. 36). 

 

A Reforma Francisco de Campo (1931) vai marcar a cisão entre o setor público e o 

público não-estatal no ensino superior, pautando-se sob aspectos diferentes do que vinha 

sendo desenvolvido no ensino superior. Um dos primeiros aspectos a ser revisto, foi a 

regularização das instituições existentes. Tem-se nesse contexto, a emergência do marco 

regulatório do Estado, como orientação política, mesmo que a execução do ensino superior 

ficasse ainda a encargos também da atuação do terceiro setor. 

Entretanto, a perspectiva regulatória do Estado representa parte da dualidade 

educacional, e ao mesmo tempo, a frágil concepção de “público” desenvolvido no país, pois 

os interesses particulares eram determinantes no padrão político da sociedade, intimamente 

ligados às condutas de imbricamento entre o público e o privado. Como também, por outro 

lado, já trazia influência de um caráter utilitarista impregnado na educação, quando ela é vista 

como algo que pertence à dimensão da vida privada, partindo dos interesses do indivíduo, e, 

sobretudo, da posição da família.  

De modo, que  o terceiro setor continuou a crescer o seu espaço de público não-estatal, 

mais notadamente na década de 1990, quando ocorreu um novo fluxo desta área, 

principalmente com a aprovação da Constituição de 1988, da Lei de Diretrizes e Base de 1996 

e da Reforma do Estado, no que confere à educação. 

A Constituição de 1988, de acordo com Nunes , segue com a mesma característica das 

anteriores: 

 
[…] à semelhança das que a antecederam, escolheu o mercado como forma 
possível de expansão da educação superior ao estabelecer que o ‘ensino é 
livre à iniciativa privada’, desde que atenda às normas gerais da educação 
nacional e desde que seja autorizado e avaliado pelo Poder público. Na 
verdade, desde a Constituição de 1937 o preceito de que a educação é livre 
à iniciativa vem sendo repetido nas Cartas brasileiras. A rigor, portanto, foi 
a Constituição – e não os planos de reforma do Estado – que plasmou a 
natureza eventualmente privatizante da educação superior                
brasileira.  (NUNES, 2007, p. 138). 

 

E com a promulgação da LDB, ficou mais aberto o campo para setor privado com ou 

sem fins lucrativos: 
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Com a promulgação da LDB e a posterior regulamentação abriram-se as 
portas para o expressivo crescimento do setor privado. Tal fato não 
demorou a se confrontar com a matriz de orientação da educação superior 
que se fundamentava no setor público, em parte pela tradição e força das 
universidades federais e estaduais, mas também porque o poder público 
federal é o principal agente de regulação. (NUNES, 2007, p. 122). 

 

Isso significa que o setor privado com ou sem fins lucrativos teve um espaço aberto 

para expansão do ensino superior, tendo como principal período de desenvolvimento dessa 

tendência, entre 1994  a 2005, quando: 

 

A expansão da educação superior através do setor privado é ainda mais 
eloquente quando analisados os dados referentes às matrículas. Em 2005, 
dos 4.453.156 estudantes matriculados, 73% (3.260.967) eram de IES 
privadas. No período entre 1980 e 2005, o incremento de matriculados no 
setor privado foi de 268%, quase o dobro da taxa verificada no setor público 
(142%). Em uma separação por fases, observa-se uma diferença marcante. 
Entre 1980 e 1994, houve um aumento de apenas 10% (de 885.054 a 
970.584), enquanto na fase recente (1994-2005), o crescimento foi de 
236%. (NUNES, 2007, p. 117). 
 
 

Os dados apresentados pelo autor se voltam para o setor privado em geral, no entanto, 

o peso das organizações sem fins lucrativos no processo de expansão no ensino superior 

também é marcante, quando analisados especificamente alguns dados, percebe-se o 

incremento do setor público não-estatal (ou também chamado de privado sem fins lucrativos) 

presente nos indicadores de matrícula, número de IES, número de mantenedoras constitui as 

instituições de ensino; esse indicadores quando analisados caracterizam que o ensino superior 

brasileiro tem um perfil vinculado à este tipo de iniciativa. 

Anterior ao período de 1999, os dados sobre esse âmbito do ensino superior não foram 

organizados de forma a identificar em termos específicos, pois todas as formas de privado 

eram analisadas pelo INEP de forma conjunta, o que dificulta uma análise mais estatística de 

períodos anteriores.  

Porém, a análise mais recente dos dados, confirmam particularmente, que as 

organizações sem fins lucrativos (público não-estatal) no processo de expansão de graduação 

presencial na educação superior é significativo, pode-se se visualizar isso a partir dos dados 

relativos à matrícula efetuadas, operando também por meio de oscilações durante o percurso 

entre 2000 a 2009. 

Inicialmente, no período de 2000  a 2005, observa-se uma atuação importante do setor 

público não-estatal na composição geral das matrículas, cujo índice de crescimento foi 67,0%, 
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seguindo o mesmo rítmo no nível nacional, mas perdendo apenas para o setor privado, que 

mesmo tendo um menor quantitativo de matrículas, apresentou um ritmo mais acelerado em 

relação ao índice de crescimento do que os demais setores, com 156,0% e o setor público 

alcançou 34,4% de acordo com os dados da Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Número de  Matrículas  do  Ensino Superior  por  Regime  Jurídico  
                  das Entidades de  Ensino Superior-(Série Histórica/2000-2009). 

Ano/Período Total Brasil Privado 
Público não-

estatal 
Público 

2000 (Ano Base)   2.644.842         324.758 1.433.058 887.026 
2001      2.975.622 396.896 1.639.501 939.225 
2002 3.431.498 506.360 1.873.483 1.051.655 
2003 3.850.719 630.080 2.084.269 1.136.370 
2004 4.130.689 725.673 2.226.688 1.178.328 
2005 4.418.021 831.447 2.394.385 1.192.189 

∆% (2000/2005) 67,0 156,0 67,0 34,4 

2006 4.676.646 1.924.166 1.543.176 1.209.304 
2007 4.880.381 2.257.321 1.382.092 1.240.968 
2008 5.080.056 2.448.801 1.357.290 1.273.965 
2009 5.115.896 2.899.763 864.965 1.351.168 
∆% (2006/2009) 9,39 50,7 -43,9 11,7 
∆% (2000/2009) 93,4 792,9 -39,6 53,3 

                       Fonte: INEP, 2010.  
 

 

Em relação ao percentual simples sobre o número de matrículas efetivadas em 2005,    

o país teve 4.418.021, desse quantitativo, o setor público não-estatal, detinha 2.394.385, que 

correspondia a 54,2%, o setor público, teve 1.192.189, matrículas, representando, 27,0% e o 

setor privado (com fins lucrativos) matriculou, 831.447, alunos que respectivamente 

correspondia a 18,8% no total geral de matrículas efetivadas nesse período, conforme a 

Tabela 3. Assim, em termos absolutos, o setor público não-estatal apresentava um maior 

percentual de matrículas, liderando o quadro geral, ficando o setor público-estatal em segundo 

lugar e o privado em terceiro lugar.  

Mas, em termos de índice de crescimento, no mesmo período indicado (2000 a 2005), 

o setor privado paulatinamente vem ocupando uma concorrência maior em relação aos outros 

setores, colocando-se em primeiro lugar, depois, o público não-estatal e por último, o setor 

público. Ou seja, ocorreu uma oscilação em termos de posição em relação aos três setores, 

porém, os dados revelam um quadro tendencialmente privado, seja através do setor lucrativo 

ou sem fins lucrativos.  

A partir do ano de 2006, todavia, o setor público não-estatal começa a ter uma 

desaceleração contínua no número de matrículas, provocando uma diminuição no índice de 

crescimento, quando em 2006 efetuou 1.543.176 matrículas e em 2009, caiu para 864.965, 
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representando no período indicado um índice de crescimento negativo de (-43,9%), quando 

em contrapartida, o setor privado, apresentou um índice de 50,7% e o setor público, ficou com 

11,7% no período de 2006 a 2009, como se pode ver Tabela 3. 

A situação das IES do setor público não-estatal, pode ser entendida como fruto de 

 
 
[...] questões relativas às novas exigências legais para que as IES 
universidades possam continuar a beneficiar-se do título de universidades, 
enfrentam elas a competição empresarial que se aprofunda no setor, os sérios 
problemas de inadimplência, dada a crise socioeconômica que vive o país, e 
em especial, as ditas comunitárias ou filantrópicas, as consequências das 
medidas governamentais que visam um maior controle ou modificação do 
estatuto de filantropia. (SGUISSARDI, 2000, p. 24). 

 

 

Desse modo, pode-se concluir que no período analisado de 2000 a 2009, conforme se 

verifica na Tabela 3, houve um crescimento geral da matrícula no país na ordem de 93,4%, 

sendo que, o setor privado conseguiu um índice de evolução bem maior com 792,9%, 

enquanto que o setor público não-estatal constatou-se uma redução no seu crescimento de      

(-39,6%), por outro lado, o setor público cresceu, 53,3%. Ou seja, o setor privado lidera em 

termos da evolução no número de matrículas realizadas no ensino superior brasileiro nesse 

contexto indicado. 

Embora que o setor do público não-estatal apresente em 2009, uma redução nas 

matrículas, mas não se pode desconsiderar a sua importância no processo de ampliação da 

oferta do ensino superior, visto que, detinha um total de 864.965 matrículas, o que representa 

16,6% do total de matrículas em relação ao ano citado. Porém, vários fatores aconteceram 

para que esse setor oscilasse o seu ritmo de crescimento. Em primeiro lugar, houve um avanço 

no nível de concorrência do setor privado lucrativo, como também, mudanças de ordem 

jurídica, pois muitas IES filantrópicas mudaram sua natureza e/ou tiveram que se adequar 

diante das novas regulamentações impostas pelos programas de governo, tais como:               

o FIES e o ProUni.  

Há que considerar, por outro lado, que apesar da mudança de perfil e da evolução 

negativa de crescimento do setor público não-estatal no período estudado, mas compreende-se 

que este setor representa uma das formas de imbricamento que se dá pela sua relação 

intrinsecamente dependente do Estado (público estatal) e com o privado com fins lucrativos. 

O que valida à posição deste estudo de que a expansão do ensino superior segue-se por meio 

destas justaposições, alternâncias, oscilações que demarcam o ensino superior no país 

vinculado, desde as suas raízes, ao imbricamento entre o público e o privado.   
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E ao se analisar o setor público não-estatal, como parte do privado (sem fins 

lucrativos) e se somar a sua participação com o privado (com fins lucrativos), é possível 

afirmar que a hegemonia do privado é um aspecto predominante no ensino superior no Brasil.   

Essa filiação do privado voltado para os fins públicos teve como orientação a 

regulação do Estado, mediante o alargamento proporcionado a partir das parcerias que 

estabeleceu novos parâmetros de organização legal e de atuação das organizações da 

sociedade civil, e também, pelo avanço do privado lucrativo, efetivando, assim, o que se  

denomina de uma democratização da oferta pelas expensas do setor privado e não uma 

democratização do direito ao ensino superior. 

O crescimento acentuado da matrícula no setor privado pode ter sido ocasionado, pela 

necessidade de formação compelida pelo nível de exigência do mercado de trabalho; pelo 

interesse do status social de formação superior; pelos processos de requalificação ao trabalho; 

pelos egressos do ensino médio, etc., dentre outros fatores, e mais atualmente nos finais da 

década de 2000, pela criação de programas governamentais que incentivaram por meio de 

financiamento o acesso ao ensino superior, como, por exemplo, o Programa Universidade 

para Todos-ProUni, criado em meados de 2004, que atualmente atinge 36% do total de 

matrículas no setor privado (INEP, 2010). Esse programa propiciou tanto o aumento de vagas 

do setor privado com ou sem fins lucrativos, na tentantiva de diminuir as vagas ociosas que 

historicamente apresentavam índices elevados, o que será visto no capítulo seguinte com     

mais detalhe. 

Outro aspecto importante do ProUni, é que ele disciplinou junto ao Estado às 

condições jurídicas de IES que se diziam filantrópicas anteriormente, a partir do convênio ao 

programa, muitas das organizações tiveram que se enquadrar nos limites da lei brasileira, 

sendo muitas que perante à legislação em vigor não se constituem em organizações sem fins 

lucrativos, passando a mudar o caráter jurídico, integrando-se ao setor privado mercantil ou 

tendo que se adequar ao perfil exigido de OSCIPs, segundo as diretrizes do Estado. 

Ressaltando que isso está 1988, quando nesse contexto, as instituições de ensino superior sem 

fins lucrativos, respondiam a 85% das matrículas do setor privado, amparadas pela 

Constituição Federal, gozava de isenções fiscais sem nenhuma regulação do Poder Público, 

ou seja, sem nenhuma contrapartida ao setor público. O Acórdão do Supremo Tribunal 

Federal (STF), de 1991, tornou reconhecida essa lacuna legislativa existente, mas, por conta 

dessa omissão do próprio Estado, continuava a garantir o gozo das isenções enquanto 

perdurasse a situação, isso foi até ampliado durante o governo de FHC com a Lei das OSCIPs, 

que certifica as instituições que atuam no âmbito da assistência com finalidade pública. 
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Até o período 2004, as instituições sem fins lucrativos de ensino superior concediam 

bolsas de estudos, mas eram elas que definiam os beneficiários, os cursos, o número de bolsas 

e os descontos concedidos, tendo como resultado, que raramente era concedida uma bolsa 

integral e quase nunca em cursos de alta demanda. A isenção fiscal não resultava em uma 

ampliação do acesso ao ensino superior, com o ProUni, essa situação se tornou mais 

transparente em relação às instituições do terceiro setor e quais são as do setor privado, muito 

embora, que o ProUni também concede isenções e imunidades para ambos os setores, desse 

modo, não se sabe até onde se pretende regularizar uma prática de benesse do Estado, quando 

na verdade, a estende. O mais plausível seria o Estado exigir o cumprimento da Lei para 

aquelas instituições existentes, verificando o caráter de fato social da instituição e 

monitorando-a, e exigido a contrapartida ao setor público. 

Outro aspecto relevante para diminuição em termos de crescimento do setor do 

público não-estatal, diz respeito ao avanço do setor privado em nível de competitividade, 

oferecendo mensalidades mais baratas; ampliação do Fundo Financiamento do Ensino 

Superior-FIES, sendo, portanto, esses fatores, dentre outros, que influenciaram na redução da 

matrícula no setor público não-estatal e diminuição de IES ditas comunitárias/confessionais/ 

filantrópicas. 

 Pode-se supor, também, que o ProUni não exerceu maior impacto nas matrículas no 

setor público não-estatal, visto que esse setor tradicionalmente já usufruía de um processo de 

isenção e imunidade fiscais, tendo o programa pouco alterado a realidade deste setor.  

Os dados da Tabela 3 ilustram um movimento de aumento de matrículas no setor 

privado lucrativo e uma redução de matrículas no setor público não-estatal, o que pode 

representar uma transferência de matrículas de um setor para outro, visto que, por outro lado, 

o crescimento no setor estatal é bem inferior ao verificado na iniciativa privada, portanto, o 

aumento não se deu em apenas de setor 

O que forçou também, por outro lado, junto às IES ditas filantrópicas na aplicação da 

regra de concessão de bolsas de estudos aos alunos, pois isso anteriormente era bastante 

negligenciado em termos de monitoramento por parte do Estado. 

Ou seja, esse movimento revela, por outro lado, que o crescimento do setor privado no 

ensino superior foi forjado em larga escala pelos incentivos governamentais, expressos em 

diversas formas de financiamento, podendo assim, o setor mercantil ter um valor mais 

competitivo no mercado, sobrepujando-se as IES filantrópicas/confessionais/comunitárias e  

as públicas. 

Importa lembrar que esse movimento de ampliação do setor privado lucrativo é 

favorecido, também, pelo processo de internacionalização em curso no âmbito da educação 

superior. No Brasil, vem ocorrendo um processo de fusão de instituições privadas de ensino 
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sob uma mesma lógica de empresas de capital multinacional, tendo em vista, o mercado de 

expansão do ensino superior no mundo. 

Outro aspecto que merece destaque nessa discussão sobre a participação das 

organizações sem fins lucrativos (público não-estatal) no processo de expansão do ensino 

superior, é natureza das mantenedoras.  

Quanto a isso, os dados do Quadro 2, evidenciam a situação dessas mantenedoras, 

tomando como referência o ano de 2007, conforme Nunes (2007). 

 

Quadro 2 – Distribuição das Mantenedoras de Ensino Superior no Brasil, 
segundo a Personalidade Jurídica e Finalidade. 

 

Personalidade Jurídica Finalidade Tipo de Entidade Total  
Privado Com fins lucrativos Assoc. de Utilidade Pública-OSCIP 18 
Privado Com fins lucrativos Sociedade Civil 441 
Privado Com fins lucrativos Soc. Mercantil ou Comercial 296 

Total: privado com fins lucrativos 755 
Personalidade Jurídica Finalidade Tipo de Entidade Total  
Privado Sem fins lucrativos Assoc. de Utilidade Pública-OSCIP 210 
Privado Sem fins lucrativos Fundações 351 
Privado Sem fins lucrativos Sociedade 256 

Total: privado sem fins lucrativos 817 
Personalidade Jurídica Finalidade Tipo de Entidade Total  
Público Federal Governamental 18 
Público Estadual Governamental 37 
Público Municipal Governamental 66 

Total: Público 121 
                                                                                  Total de Mantenedoras no Brasil em 2007 1.693 

 

Fonte: Nunes (2007). 

 

Os dados evidenciam que se tinha no Brasil, no ano de 2007, um total de 1.693 

mantenedoras das quais 1.572 eram de natureza privada o que representa 92,9% do total desse 

tipo de instituição existente no país. Dentre essas, as mantenedoras que estão sob a 

responsabilidade da iniciativa privada, 817, corresponde a 52,0% que situam-se como 

mantenedoras sem fins lucrativos e 755 igual a 48,0% com fins lucrativos.  

No quadro geral das IES o setor privado não-lucrativo responde por 48,3% das 

instituições, o setor privado lucrativo por 44,3% e o setor público por apenas 7,1%, de acordo 

com o Quadro 2. 

Os dados evidenciam que, no ano de 2007, quase metade das IES, no país, era mantida 

por instituições privadas sem fins lucrativos, demonstrando, desse modo, o papel que esse 

setor vem desempenhando na expansão desse nível de ensino. Embora, conforme dados da 

Tabela 3, a matrícula no setor privado com fins lucrativos, no ano de 2009, já ultrapassa a 

matrícula do setor privado sem fins lucrativos, o que pode indicar que no setor privado 
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lucrativo esteja ocorrendo um rápido processo de formação de conglomerados de empresas 

educacionais para a oferta do ensino superior.  

A comparação dos percentuais de mantenedoras de instituições privadas com e sem 

fins lucrativos que atuam no ensino superior permite evidenciar uma competição desses dois 

entes jurídicos na oferta desse nível educacional, embora haja ainda uma prevalência de 

instituições com personalidade jurídica sem fins lucrativos. Todavia se continuar a 

materialização da atual política para o ensino superior vislumbra-se o aprofundamento do 

quadro de instituições com fins lucrativos52.  

  Um aspecto importante que deve ser realçado refere-se ao fato de que uma 

mantenedora também pode se constituir como uma instituição filantrópica, mesmo que tenha 

em seu quadro IES funcionando por meio do caráter jurídico do tipo lucrativo. Isso colabora 

para que aglomerados ligados ao campo educacional possam auferir isenções e imunidades a 

partir da própria concepção jurídica da mantenedora junto ao Estado. 

Nesse sentido, busca-se exemplificar tal situação a partir de um recorte na região 

Nordeste sobre os dados referentes a 2010. Segundo informações da ABMES, ela tinha em 

seus cadastros, o registro de 76 Mantenedoras nesta região, distribuídas da seguinte forma, 

conforme a tipologia utilizada no registro jurídico como se vê no Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Tipos de Mantenedoras no Nordeste/ABMES-2010. 

 
Tipos Estados do Nordeste 

PI PE RN PB CE BA AL SE MA 
Soc. Com Fins Lucrativos 08 03 01 06 04 12 - 02 06 
Soc. Sem Fins Lucrativos - 01 - 02 01 03 -  02 
Soc. Mercantil - - 01 - - 01 -  - 
Fundações - - - 01 02 02 01 01 - 
Associações 01 05 01 01 - 02 - 01 02 
Autarquia - 01 - - - - -  - 
Sem Informação - 01 - - - 01 -  - 

Total 09 11 03 10 07 21 01 04 10 
    

   Fonte: ABMES, 2010.  
 

As mantenedoras de caráter com fins lucrativos somam juntas 44, correpondendo a 

57,9% e sem fins lucrativos, somam 32, equivalente a 42,1%. Na região Nordeste, observa-se 

a existência de um maior número de instituições mantidas pelo setor privado com fins 

lucrativos do que no setor privado sem fins lucrativos, realidade essa que difere do dado geral 

                                                 
52  O Ministério da Educação (MEC) e representantes de instituições de ensino superior particulares reuniram-se 
recentemente (8 de fevereiro de 2011), em Brasília para abordar questões sobre a educação superior, em especial 
sobre o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O ministro da Educação, Fernando Haddad, reforçou que o 
Brasil precisa do setor particular para cumprir a meta estabelecida no PNE 2011-2020 de alcançar 10 milhões de 
matrículas no ensino superior. E salientou que o MEC está aberto para dialogar sobre as questões que forem em 
benefício do país. 
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do país em que há uma prevalência desta última, situação essa que pode decorrer, dentre 

outros fatores, da pouca tradição de instituições de natureza filantrópica em vários        

estados da região.   

Chama-se atenção para a situação relativa à natureza jurídica da mantenedora porque 

independente dela ser dirigida para lucratividade ou não, ela pode se constituir como 

organização filantrópica. Desse modo, uma mantenedora pode ter um caráter jurídico sem fins 

lucrativos e ter em seu quadro entidades de ensino com caráter jurídico de fins lucrativos. 

Diante dessa situação, resta saber se isso não é uma forma de lograr a renúnica de impostos do 

Estado por desenvolver um serviço que é de natureza social, portanto, pública, ou            

burlar o Estado. 

  Na região Nordeste, ao se tomar como exemplos três estados que apresentem uma 

característica de grande, médio e pequeno porte de desenvolvimento econômico, tais como: 

Bahia, Maranhão e o Rio Grande do Norte.  

No estado da Bahia, conforme os registros da ABMES no ano de 2010, tinha 21 

mantenedoras cadastradas, conforme se vê no Quadro 3, gerando um total de 32 entidades de 

ensino. Dentre as 21 mantenedoras, 12 eram consideradas com fins lucrativos; 08 sem fins 

lucrativos e 01 sem informação quanto o seu caráter jurídico. Todavia, quando se compara 

com as entidades de ensino dessas mantenedoras, constatou-se que 28 IES eram do tipo 

particular e apenas 04 se diziam ser comunitária/filantrópica/confessional.  

No Estado do Maranhão estavam cadastradas na ABMES em 2010, o total de 10 

mantenedoras de ensino superior, dentre estas, tinham 06 registros de sociedade com fins 

lucrativos e 04 classificadas como sociedades sem fins lucrativos, conforme dados do Quadro 

3. Entretanto, constatou-se que existiam 12 IES vinculadas a essas mantenedoras, sendo que 

apenas 02  IES eram sem fins lucrativos e 10 são com fins lucrativos.  

  No que se refere ao estado do Rio Grande do Norte, no cadastro da ABMES em 2010, 

apenas constavam 03 mantenedoras cadastradas. Dentre essas, 02 mantenedoras se 

relacionavam à finalidade lucrativa e 01 sem finalidade lucrativa, como visto no Quadro 3. 

Mas quando comparado com as IES dessas mantenedoras, as 04 IES existentes nos registros 

da ABMES são particulares. Todavia, no RN existe mais de 04 entidades de ensino, o INEP 

aponta em 2008, um número de 17 IES particular e apenas 01 filantrópica.  

A partir dessa exemplificação, a partir dos dados da ABMES, evidencia-se que uma 

mantenedora pode ter mais de uma IES; outro aspecto, mesmo a mantenedora tendo um 

caráter sem fins lucrativos, não a impede de ter IES lucrativas, o que demonstra, a sutileza do 
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público não-estatal, em se utilizar da prerrogativa de “finalidade pública”, mas age no âmbito 

privado quando na oferta do ensino superior. 

Muito embora que nem todas as mantenedoras e IES estão registradas no cadastro da 

ABMES, mas essas ilustrações são amostras da situação do terceiro setor que passa 

despercebido no cômputo mais geral dos dados apresentados pelo INEP, pois os dados apenas 

revelam se as IES são públicas ou privadas, e nesta última, divide-se em particulares, 

entendidas como fins lucrativos, e as confessionais/comunitárias/filantrópicas, como sem fins 

lucrativos. Porém, a discussão sobre a situação das mantenedoras é geralmente pouco 

discutida nos estudos sobre o ensino superior. Sendo importante que novas investigações 

revelem qual a dimensão do setor privado lucrativo no país, tendo em vista, que são as 

mantenedoras que de fato representam juridicamente o fomento econômico das IES. 

De alguma forma, os exemplos citados sobre a situação das mantenedoras no 

Nordeste, são válidos, porque ajudam a compreender como o terceiro setor se constitui em um 

“quase-mercado” ou um mercado dissimulado na oferta do ensino superior. Assim, as 

mantenedoras entram no mercado educacional como entidades sem fins lucrativos (uma parte 

até considerável) e criam suas entidades de ensino do tipo particular. Em nível tributário, são 

as mantenedoras que regulam toda atividade econômica das entidades de ensino, sendo elas, a 

receber as renúncias do Estado. Dito de outro modo, não é justo que uma mantenedora que se 

diz sem fins lucrativos receber renúncia fiscal por parte do Estado, quando suas IES atuam no 

âmbito lucrativo. 

A partir dessa constatação, cabe o questionamento, até onde as entidades de ensino que 

se registram como “sem fins lucrativos” são de fato? Porque fica evidente que os alunos 

custeiam seus cursos, portanto, não existe um caráter público como alguns autores defendem 

como a dimensão do terceiro setor. Ou seja, esses aspectos precisam ser desvelados para que 

se compreenda melhor o quadro do terceiro setor no ensino superior. 

Os dados indicam que as informações no INEP também são confusas quando se 

referem à demarcação do terceiro setor no ensino superior, pois apontam duas categorias de 

no âmbito privado: particular e comunitária/filantrópica/confessionais, quando elas entre si 

têm regimes jurídicos diferentes. Além do que as entidades particulares também podem 

receber o título de OSCIPs e ficar isentas de alguns impostos.  

Nesse caso, é pertinente a observação de Barbosa (2004) de que a Constituição Federal 

é responsável pela nova reconfiguração da instituição de entidades sem fins lucrativos apenas 

pela natureza de ação social (pública) desenvolvida pelas entidades nas áreas da educação, 

saúde e assistência social. Ou seja, mascarando os efeitos mercantis dessas áreas, pelo 

simulacro de bem público do terceiro setor.  
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E por outro lado, quando se associam essas informações à legislação vigente, percebe-

se que, por exemplo, sociedades sem fins lucrativos, as autarquias, fundações e associações 

são entidades sem destinação lucrativa, mas que não aparecem no cômputo geral do INEP. 

Todavia, seria pertinente que o INEP apresentasse os indicadores, de quantos são as 

mantenedoras existentes no país e quais os seus regimes jurídicos, bem como, de suas 

entidades de ensino vinculadas. Para caracterizar, seria relevante construir outros indicadores, 

bem como, a legislação poderia ser mais simplificada e caracterizar as organizações da 

sociedade civil pelo aspecto jurídico de forma mais clara e objetiva; isso diminuiria a 

dissimulação do terceiro setor como um público não-estatal, pois nem todas as organizações 

deste podem ser consideradas por esta variável. E ficaria mais evidenciado qual de fato são as 

condições de ensino superior no país. 

Por outro lado, a expansão do ensino superior decorre da influência do terceiro setor, 

na esteira da década de 1990, quando todas as áreas assistenciais se ampliam conforme  

ABONG (2011).  

  Isso resulta da ação de abertura do Estado frente à iniciativa da sociedade civil. Assim, 

o terceiro setor se expandiu tomando para si atividade-fins do governo. Sendo, para o 

governo, uma maneira de existir o público, sem ser Estado; e o privado, sem ser empresa. 

Essa ambígua existência permite atuar em diversos campos do público/Estatal e do privado, 

assumindo ações sociais de políticas públicas e colocando-se como o espaço de cidadania, 

mesmo sem legislar e resguardar as competências do Estado.  

  Tem-se também assim um público não-estatal que representa o espaço de voz e 

organização da sociedade civil, que por falta ou negligência do Estado, se organizou, 

contribui contraditoriamente para a desresponsabilização do Estado em fazer o seu papel no 

âmbito educacional. Muito embora, que parte considerável das organizações sociais 

funcionem em quase sua totalidade a partir de fundos públicos, assumindo de forma 

fragmentada, focalizada e diferenciada os serviços, desmaterializando em parte os direitos. 

Alguns segmentos atuam com recursos de empresas vinculadas à concepção de gestão 

responsável socialmente. Poucas são as organizações que tem um cenário autosustentavável. 

E outras, de caráter internacional ou transnacional são financiadas por recursos de agências 

agregadas ao Banco Mundial e outras entidades que financiam organizações com esse perfil. 

  Um fator das organizações do terceiro setor é que elas cada vez mais ganham a 

respeitabilidade da sociedade civil, pois ao negar o Estado, devido às suas incertezas diante 

das políticas públicas de caráter social, favorecendo, a aceitação de sua ineficiência. E essas 

organizações competem entre si com as organizações lucrativas em torno dos serviços e 

recursos públicos, o que gera um mercado do “social”. A lógica de competição é dada como 

saudável, de acordo com os economistas, sendo um fator impulsionador e necessário para a 
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saúde das organizações. Nesses critérios, as organizações sociais estão alinhadas ao mesmo 

padrão gerencial que é forjado às empresas mercantis flexíveis. 

  E isso no campo da educação superior imprime uma concepção que vem sendo 

desenvolvida desde a Reforma do Estado, o de colocar a educação, bem como, outros serviços 

sociais fora do núcleo estratégico do Estado, e numa condição de gerencial empresarial, é que 

as IES públicas tentam se igualar as novas regras institucionais de acordo com o acontece no 

âmbito do setor público não-estatal e o privado, por meio da diversificação de fontes de 

recursos (SGUISSARDI, 2000). 

  Isso é perceptível no âmbito educacional do ensino superior, pois está ocorrendo uma 

valorização das IES privadas (com ou sem fins lucrativos) em decorrência do aumento das 

condições econômicas da população nesta última década em que a classe média pôde ter 

acesso ao ensino superior por esta via, sem ter que esperar por tanto tempo por uma vaga no 

setor público, todavia, isso não atinge uma expressão significativa quanto à democratização 

do ensino superior, apenas que mais indivíduos tem acesso por esta via, a do privado. 

  Cada vez mais o discurso ideológico de ineficiência do setor público também alcança 

o ensino superior promovendo iniciativas de organizações sociais e de empresas que buscam 

viabilizar uma gestão moderna nas IES. Uma das alternativas atuais são as universidades 

corporativas, empenhadas na formação profissional voltada para o segmento empresarial que 

as representam.  

  Por outro lado, a perspectiva adotada por essas instituições é de mútuo apoio ao 

Estado, mas concentra as suas ações nas áreas de interesse para seu ramo de negócios. Essa 

tendência também exprime a imbricação do público e do privado que de forma ampliada se 

configurou a partir desse tipo de IES. 

Nesse sentido, há ideologicamente uma defesa de que o setor do público não-estatal 

responde melhor a execução de políticas públicas que convergem para a oferta de serviços. 

Isso foi plenamente configurado na política econômica dos últimos vinte anos no Brasil, 

obedecendo à lógica neoliberal e isso tem sido uma tônica a partir da transferência de serviços 

pela via das terceirizações e privatizações, promovendo a mercantilização dos              

serviços públicos.  

Seguindo essa linha, Nunes (2007), argumenta que há uma falta de decisão dos 

governos brasileiros de forma histórica em não saber aproveitar de forma estratégica o setor 

privado no ensino superior brasileiro, segundo ele, isso repercute de forma negativa para a 

expansão que levaria a uma massificação desta política educacional. Ou seja, o autor 

considera que o país não consegue nem tirar proveito do quantitativo de IES filantrópicas e 

privadas que poderiam ser utilizadas para reorganizar o sistema da educação superior no país.  
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Evidentemente, que o autor defende uma visão diferente a deste estudo, pois a sua 

defesa está pautada na estratégia privatista em assegurar uma massificação do ensino superior, 

diferentemente da perspectiva que defende este estudo. Porém, parece que essa discussão de 

utilizar melhor, os espaços do público não-estatal e do privado já se encontra cada vez mais 

arraigada. Recentemente, o Ministério da Educação propôs uma parceria público/privado para 

a construção de um sistema de ensino superior incomparável ao que acontece em            

outros países.  

O Ministério da Educação (MEC) e representantes de instituições de ensino superior 

particulares reuniram-se recentemente (em 08 de fevereiro de 2011), em Brasília para abordar 

questões sobre a educação superior, em especial do Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies). O ministro da Educação, Fernando Haddad, reforçou que o Brasil precisa do setor 

particular para cumprir a meta estabelecida no projeto do PNE (2011-2020), que ainda está 

para ser aprovado, de alcançar 10 milhões de matrículas no ensino superior. E salientou que o 

MEC está aberto para dialogar sobre as questões que forem em benefício do país. Um dos 

objetivos da reunião foi debater e implementar medidas que potencializem a utilização do 

Fies, uma ferramenta importante para a expansão do ensino superior brasileiro, demonstrondo 

uma preocupação com a baixa adesão ao Fundo de Garantia de Operações de Crédito 

Educativo-FGEDUC, que dispensa a apresentação de fiador.  

Segundo o ministro, das 863 mantenedoras que aderiram ao Fies no ano passado, 

apenas 148 aderiram também ao FGEDUC. Isso mostra na visão do Ministro que as 

instituições precisam conhecer melhor o funcionamento do fundo. Ele acrescentou que é 

preciso adotar medidas que possam esclarecer os mantenedores sobre a importância da adesão 

ao FGEDUC para a captação de alunos que se enquadram no perfil - estudantes que tenham 

renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio, os matriculados em cursos 

de licenciatura e os bolsistas parciais do ProUni que optem por inscrição no Fies no mesmo 

curso em que são beneficiários da bolsa. Ainda ressaltou que praticamente toda a lista de 

espera do ProUni traz estudantes em potencial para as IES particulares.  

O atual secretário da Sesu, também participou da reunião e ressaltou o pedido do 

governo Dilma Rousseff para que a ensino superior esteja de acordo com as políticas de 

desenvolvimento do país. Ele lembrou ainda que não existe um país que tenha avançado sem 

o progresso do ensino superior e sem a participação do setor privado. O secretário reforçou 

ainda que não pode haver competição entre o setor público e o particular, que na verdade se 
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complementam, e é preciso enxergar isso como uma grande articulação para melhorar o 

sistema da educação superior brasileiro.  

E ainda argumentou-se que existe uma demanda não atendida pelo ProUni de mais de 

1 milhão de alunos, o que aponta para um grande potencial de expansão do ensino superior 

por meio do FIES e do Fundo Garantidor. Atualmente, de cada dez alunos matriculados em 

instituições particulares, três obtiveram bolsa de estudos de programas como o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior ou o Programa Universidade para           

Todos (ProUni)53. 

Dessa forma, os rumos da expansão do ensino superior, segundo a perspectiva 

governamental apontam para aprofundamento do setor privado com e/ou sem fins lucrativos 

como alternativa para o Estado. 

  Nesse sentido, cabe considerar também algumas questões relacionadas ao setor do 

público não-estatal em processo de expansão que pode promover uma massificação do ensino 

superior, tais como: Que tipo de acesso pode ser fornecido aos jovens/adultos brasileiros pela 

via das organizações sociais do público não-estatal? Que tipo de formação será privilegiada 

por essas organizações? Quais são as condições de ensino que receberão os alunos?   

  No cenário atual brasileiro, essas três questões são fáceis de responder, o acesso do 

estudante a essas organizações ocorre de forma comercial em grande medida, pois os alunos 

pagam pelos serviços educacionais oferecidos, portanto, não há diferença do valor da 

mensalidade na maioria das IES quando comparado com os estabelecimentos educacionais de 

cunho empresarial; mesmo que parte das IES filantrópicas tenha mecanismos de bolsas 

(parciais e/ou totais); as organizações filantrópicas investem em uma formação geralmente 

menos atrativa e de menor potencial para o desenvolvimento tecnológico do país, investem 

em cursos mais baratos, eliminando os custos com a infraestrutura destes cursos, apenas 

organizações mais tradicionais e com maior tempo de serviços prestados apresentam uma 

larga oferta de cursos e de estrutura acadêmica universitária. 

          Desse modo, a filantropia no ensino superior representa uma das facetas da política 

educacional do Estado brasileiro, que historicamente subsidia e é subsidiado por uma visão de 

benemerência “interesseira”, mas sem resultar em um salto qualitativo no desenvolvimento 

econômico e tecnológico do país, e funciona mais ou menos como argumenta Demo (2001,   

p. 59) “no contexto das relações sociais não apenas diferentes, mas caracteristicamente 

desiguais, a dádiva é a maneira de cobrar compromissos. É tendencialmente mais interessante 

para quem dá do que para quem recebe. Na prática, é difícil – diriam muitos, impossível – 

purgar as relações sociais de seu laivo interesseiro”. 
                                                 
53 Reportagem retirada do Sítio da ABMES. Disponível em:  <http://www.abmes.com.br>. Acesso em: 20 fev. 
2011. 
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  É conveniente, portanto, para o Estado e para as algumas IES ditas sem fins lucrativos 

que exista um sistema de educação superior desigual em todos os aspectos. Desde o acesso, à 

formação profissional e ao desenvolvimento do pensamento científico a partir deste modelo 

de “interesses” que se baseia em uma sociedade capitalista, elitista e desigual.  O que por sua 

vez, alicerça ainda mais, o setor privado lucrativo disfarçado de público não-estatal que  

esconde o seu real interesse, o de mercantilizar o ensino superior, mas por outro lado, conta 

com apoio do governo por meio de incentivos fiscais, convênios e empréstimos. Sendo, desse 

modo, o setor que mais se redimensionou, em média, nos últimos vinte anos na política 

educacional brasileira, e principalmente quando se consolida a ideia de Reforma do Estado e 

expansão de políticas compensatórias, até mesmo para a educação.  

  Assim, pode se considerar que o setor público não-estatal ou também denominado de 

privado sem fins lucrativos, concebido pela atuação de entidades confessionais/comunitárias/ 

filantrópicas da sociedade civil originaram praticamente o início do ensino superior no país, 

depois se traduziram como organizações de interesse público e atualmente se redemensionam 

para o privado (lucrativo), ofertando o ensino superior como uma política complementar a do 

Estado, que por sua vez não assegura o direito, mas a possibilidade de acesso por meio      

deste setor.  

  Desse modo, o imbricamento entre o público e o privado é perpassado pelo setor do 

público não-estatal, ou melhor, pelo terceiro setor junto ao ensino superior, atuando numa 

perspectiva de “quase-mercado”, ou melhor, de “quase direito” no âmbito da educação, sem 

de fato conseguir produzir um bem público, no sentido mais democrático do termo. 
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4. DEMOCRATIZAÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR: ENTR E O 

PÚBLICO E O PRIVADO  

 

Este capítulo tem por objetivo evidenciar como o setor público estatal atua 

imbricadamente com o setor privado no processo de democratização do ensino superior no 

contexto brasileiro, considerando que ocorre uma “democratização de oferta”, diferentemente 

do direito à educação. Isso, porque ocorre uma expansão baseada em um espraiamento 

quantitativo vinculado ao acesso muito mais pela via do setor privado do que pelo             

setor público.  

Diante de tal situação, as possibilidades e implicações disso vêm sendo historicamente 

perguido pelo Brasil, principalmente, desde contexto dos anos 1960, quando se dá a tônica de 

expansão da ensino superior organizada pelo Estado, passando pela década de 1990, que 

inflexionada por uma conjuntura de reajustes estruturais sob a ótica neoliberal, acirrando 

ainda mais a distância social e econômica entre aqueles que podem custear seus estudos pela 

via privada, daqueles que carecem, diretamente, do setor público-estatal, o qual deveria ser o 

fomentador e gerador de oportunidades sociais no campo do direito à educação.  

O texto está dividido em três momentos, inicialmente, realiza-se uma discussão sobre 

o direito à educação, como mecanismo de democratização, depois converge para a expansão 

educacional como parte contraditória do desenvolvimento do capitalismo, pois, ela atua entre 

uma lógica do direito e do serviço; no segundo ponto, trata de trazer essa discussão para a 

emergência de uma política do Estado para o ensino superior a partir de imbricação entre o 

público e o privado, e no terceiro momento, trata de compreender os contrários desse 

processo, e evidencia o movimento de expansão e “democratização” da oferta do ensino 

superior vinculada ao projeto privatista.  

Para traduzir essa discussão, o capítulo elegeu alguns dados do ensino superior, 

referentes ao período de 1964 até 2009, divididos em dois momentos. No primeiro momento, 

destaca-se a fase de 1964 a 1985, devido à expansão do ensino superior iniciar-se no contexto 

da Ditadura Militar, e no segundo momento, de 1986 a 2009, quando a discussão sobre a 

democratização da educação vem à cena política, em particular, focalizando o desdobramento 

desse processo no ensino superior, marcadamente, em uma segunda fase de expansão mais 

alicerçada ao setor privado. 
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4.1 DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: DIREITO OU ACESSO? 

 

A ideia de acesso à educação é uma das partes constitutivas da sociedade moderna, 

mesmo que isso tenha se desenvolvido a muitos custos como direito social no âmbito da 

prática.  

Só a partir da relação contraditória entre as demandas do capital e as dos trabalhadores 

que se criaram as condições objetivas para que a educação se tornasse uma necessidade social 

em que os indivíduos pudessem ter acesso. Todavia, é no contexto social de cada país que se 

vai imprimir uma direção diferente em torno desse direito.  

Para Bobbio (2004), os direitos sociais, no caso, em particular, a educação, também 

faz parte de “direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por 

lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não 

todos de uma vez nem de uma vez por todas.” (idem, p. 5). 

Desse modo, o conceito de direito à educação perpassa pelo entendimento de que ela 

deve se destinar a todos, mas na realidade, nem todos têm acesso a esse direito. Essa ideia de 

“direitos de todos” é bem recente na história, só a partir do século XX, isso se afirma com 

maior evolução, diante da construção do Estado de bem-estar social, apesar da educação está 

propalada como um bem social e público destinado à sociedade desde a Revolução Francesa e 

retificado na Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU em 1948, e em várias 

leis constitucionais dos países mais desenvolvidos.  

Entretanto, a concepção política do direito à educação para todas as pessoas e em 

relação a todas as modalidades de ensino, incluindo, nesse caso, o ensino superior, ainda são 

movimentos a ser consolidados; nem todos os países concretizaram tais preceitos, mesmo em 

pleno século XXI, têm-se no mundo, quadros diferenciados e incompletos de                  

direito à educação. 

A educação, portanto, faz parte do conjunto dos direitos sociais que são 

compreendidos como uma oportunidade social de usufruir bens, serviços e benefícios, 

mediante as políticas públicas ofertadas sem ônus direto aos indivíduos, tendo em vista, que 

indiretamente com os impostos arrecadados dos cidadãos e a riqueza acumulada, possibilitaria 

ao Estado a execução das políticas públicas em prol do atendimento aos direitos sociais 

(COUTO, 2004). 

Cabe ressaltar, que a possibilidade de acesso à educação em si não significa direito 

garantido, pois o mercado pode ofertar vagas em estabelecimentos de ensino, mas não 

significa que essas vagas serão ocupadas pelos sujeitos. Nesses termos, a expansão da 
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educação pode ocorrer pelo aumento de número de vagas; do número de estabelecimentos de 

ensino; do número de matrículas, sem representar necessariamente uma democratização do 

direito à educação, principalmente, quando esses aspectos são promovidos pelo setor privado, 

que não compreende garantir a todos tal direito, considerando que nem todos os indivíduos 

têm a condição socioeconômica de efetivá-lo.  

Assim, o direito só pode ser garantido quando o Estado legisla, regula e executa de 

forma pública e gratuita o ensino superior à sociedade e, nesse sentido, independente da renda 

dos indivíduos ter-se-ia a oportunidade do acesso garantido, para tanto, a não efetivação desse 

direito dependeria apenas de uma decisão ou escolha pessoal, mas, o Estado seria o ente a 

garantir a todos a oportunidade do acesso como um direito à educação.  

Ainda vale destacar que a expansão do ensino superior é, portanto, um mecanismo,     

e como tal pode ou não está articulado ao direito, isso dependendo do papel do Estado, de sua 

competência; do seu interesse político para que as medidas legais sejam dirigidas para atender 

à educação, como condição imprescindível para que essa política pública se transforme em 

direito.  

Diante disso,  

[...] é possível buscar uma conexão para compreender os diferentes 
comportamentos do Estado em diferentes conjunturas. Sua inclusão e/ou 
retirada na atuação do social também tem a ver com a oscilação do tipo de 
direito que se queira fortalecer ou fragilizar. (SCHONS, 1999, p. 59). 
 

 

E, nesse caso, a democratização da educação passa necessariamente pela condição da 

expansão pública do acesso que gradativamente pode se dar na conquista quantitativa do 

direito dirigido às pessoas. Evidentemente, a democratização depende das dimensões 

quantitativa e qualitativa que juntas envolvem a oportunidade do direito social, tanto em 

relação às condições objetivas de acesso, quanto à qualidade dos serviços oferecidos na 

execução de qualquer direito social, sendo uma prerrogativa do Estado e não do mercado. 

De outro modo, as mediações de acesso ao ensino superior são desenvolvidas a partir 

das relações entre o Estado com a sociedade civil, por meio de organizações e pelo mercado, 

ou seja, nesse campo educacional, a imbricação entre o público e o privado é um fator 

preponderante na organização e execução de tal política no cenário internacional e nacional. 

O setor público-estatal em diversos países, principalmente, os em desenvolvimento, 

ele é o principal responsável pela regulação, organização e execução da política do ensino 

superior como o ente garantidor do direito, porém, nem todo tipo de Estado, principalmente os 

tipos liberal e conservador (DRAIBE, 1997) assumem tal prerrogativa de forma ampla no 
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campo dos direitos sociais; atuam nos interstícios do setor privado, como um ator social que 

de forma imbricada com o privado promove o acesso ao ensino superior, mas não garante o 

direito, sendo, o Estado brasileiro é um exemplo disso. 

Não ocorre, portanto, uma democratização do direito ao ensino superior, mas uma 

expansão do acesso com vistas à massificação do ensino por meio das condições impostas 

pelo mercado que são cada vez mais regularizadas e aceitas pelo Estado. 

De outro modo, diz-se que não há uma separação nítida de quando inicia a expansão 

do acesso ao ensino superior e quando se inicia a sua mercantilização, pois no capitalismo 

moderno, a educação passa a fazer parte deste, intrinsecamente, na medida em que se 

desenvolveram materialmente as forças sociais e econômicas em sociedade, que 

indubitavelmente necessitam de formação superior para o trabalho produtivo e improdutivo, 

na produção e reprodução social do capital. 

 

[…] os dispêndios com educação passaram a ser considerados desejáveis, não 
apenas por razões sociais ou culturais, mas especificamente por motivos 
econômicos, e transformaram-se num investimento de retorno ainda mais 
compensador do que outros tipos de investimentos ligados à produção 
material. A educação passou, pois, a ser concebida como dotada de um valor 
econômico próprio e considerada um bem de produção (capital) e não apenas 
de consumo. (SAVIANI, 2002, p. 22). 

 

É a partir dessa lógica de argumentação, que a discussão sobre a expansão como 

medida de democratização do ensino superior deve ser observada e analisada, e para isso, é 

fundamental que se percorra por onde começa esse processo, sem deixar de vinculá-lo com a 

produção capitalista. 

Assim, a partir da Modernidade como já visto nos capítulos anteriores, teve, dentre 

outras, duas correntes de pensamento, os jusnaturalistas e os economistas clássicos que 

dividiram a forma de pensar o Estado e a sociedade civil. Esses dois grupos formaram a partir 

do século XVII duas versões, uma que originou a discussão sobre a educação como 

necessidade social; e a outra de que o acesso à educação deveria depender da situação de 

classe social e do interesse do indivíduo.  

Antes mesmo do processo de industrialização, já havia toda uma discussão sobre a 

democratização da educação como aspecto inerente à vida social ativa, tendo em vista, que o 

modelo educacional do regime feudal era fechado e ligado mais à dinâmica religiosa. 

Mais precisamente, a ideia inicial de democratização da educação já está presente em 

dois fatos históricos no Movimento Iluminista e na Reforma Protestante que advogaram que 
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sem educação não teria como chegar ao mundo das luzes, ao conhecimento verdadeiro e a 

uma aproximação verdadeira com Deus. Nesse momento, se juntam os interesses científicos e 

religiosos em torno da educação como um bem cultural fundamental para o projeto da 

Modernidade. 

E com o desenvolvimento do capitalismo nesse contexto, a educação também              

é incorporada como um elemento relevante para o trabalho e as relações de controle social.    

A partir deste tripé: científico, religioso e econômico, a educação passa a ser discutida como 

um bem público que todos deveriam ter acesso. Mas, a discussão sobre o acesso ainda não se 

configurava como uma democratização no sentido de que todos pudessem ter acesso e de 

existir as condições efetivas (quantidade e qualidade) para esse fim, nem mesmo o setor 

privado detinha essas condições de forma ampliada. 

Há de se considerar que o ensino superior é anterior ao período do capitalismo, pois 

uma das primeiras experiências de estudos superiores surgiu por volta do século XII54, mas 

com um perfil escolástico, nascia pela livre organização privada e religiosa. A partir dos 

séculos XIV e XV, as universidades se proliferaram, mas sob controle dos príncipes ou das 

cidades que decidiam, em concordância com o papado, dá ou não a autorização para 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino.  

 

Caracteriza-se nesse período o início do interesse por parte das cidades e 
dos estados em controlar as universidades, impondo restrições ao exercício 
da liberdade e privilégios que possuíam. Já submissas, passaram a ministrar 
um ensino ortodoxo, tendo como finalidade a formação de futuras elites 
locais contribuindo para a ordem social e política estabelecida. 
(OLIVEIRA, 2010, p. 3). 

 

As universidades se expandiram por toda a Europa, estendendo-se também para as 

colônias americanas, mas na medida em que se desenvolveram as estruturas mercantis e 

industriais, o ensino superior se expande e muda de perfil, caucionado pela formação 

científica e para o trabalho, perdendo em parte sua abordagem generalista e filosófica de antes 

(OLIVEIRA, 2010).  

Essa expansão pode ser explicada a partir da emergência dos Estados Nacionais, a 

Alemanha é dos exemplos que, após Revolução Francesa, foi um dos primeiros países a 

implantar uma legislação social orientada para o direito, tendo já a figura do Estado como 

agente regularizador e executor de políticas sociais, dentre elas, a educação. A Reforma que se 

                                                 
54 A Universidade de Bolonha é considerada a primeira instituição de ensino criada ainda no século XII, através 
da iniciativa livre de estudantes, e depois adotada pela Igreja Católica, que passa a normatizar e regular as ações 
dessa experiência privada. 
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inicia na Alemanha foi um dos fatores relevantes para que os estudos superiores se 

multiplicassem, tanto protestantes quanto católicos passaram a estabelecer uma rede própria 

de ensino (OLIVEIRA, 2010).  

Nesse sentido, o Estado alemão reconheceu a importância da educação para os novos 

tempos que se anunciavam na burguesia emergente e com a Reforma de Bismarck, no século 

XIX, foi fundamental para compreensão política de uma estrutura de Estado de bem-estar 

social que vai ao encontro da concepção de direito, ampliando o papel do Estado como 

garantidor das políticas públicas. 

É também na Alemanha que o modelo moderno de ensino superior mais se 

desenvolveu em relação à pesquisa científica, tendo como expoente, Wilhelm Von Humboldt 

que, na primeira década do século XIX, propôs uma universidade como o local de descoberta 

da verdade e do reconhecimento científico. As universidades alemãs são baseadas a partir do 

princípio da indissociabilidade entre “ensino e pesquisa”, não são apenas estabelecimentos de 

ensino para estudantes de nível superior, mas também centros de investigação científica de 

ponta. Uma premissa indispensável é a cooperação intensa entre pesquisadores e as 

instituições de pesquisa no país e no exterior. As universidades recebem recursos públicos, de 

fundações ou de encomendas de pesquisa feitas por terceiros, que eles dão o nome de 

“recursos de terceiros”.   

Dessa forma, o investimento é para o desenvolvimento público e não privado, e mais 

recente, o país juntamente com os vizinhos europeus estabeleceram, em 1999, o Pacto de 

Bolonha que tinha como meta criar um Espaço Europeu de Ensino Superior, até o ano 2010. 

O objetivo dessa reforma é a adaptação dos cursos ao sistema de cursos de bachelor e master, 

com duas etapas, e a introdução de um Sistema Europeu de Transferência de Créditos 

(ECTS), reconhecido em toda a Europa, como visto, nos capítulos anteriores, para facilitar a 

intercomunicação entre os países da União Europeia. 

Entretanto, a realidade alemã não é estendida para todos os países, pois há uma 

diferença fundamental entre o dever e o poder no contexto inicial de expansão do ensino 

superior. A educação superior em suas premissas fundadoras apresentava uma divisão social 

que versa sobre o acesso e o direito, implicando diretamente na situação de classe social dos 

indivíduos. Por mais que a educação na emergência do capitalismo fosse algo desejável, não 

havia estrutura do setor público para atender tal demanda. Disso parte, o significado de outras 

organizações, nessa área. O Estado só passa a ter maior atuação quando os países mais 

desenvolvidos investiram, também, na educação como direito e como fator econômico. O 

exemplo alemão é fundamental para compreender a estrutura de bem-estar social, produzida 

com a conquista da educação como um direito. 
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De outro modo, é pertinente discutir o que significa democratização da educação a 

partir de dois enfoques no contexto moderno: um primeiro, vinculado ao liberalismo e o 

outro, ao socialismo.  

Quando se trata de democracia numa perspectiva liberal, parte-se de princípios 

excludentes em si mesmos, tendo em vista, que o discurso político do liberalismo não 

apresenta o mesmo valor quanto à prática da democracia, enquanto condição material 

objetiva. Entretanto, entende-se a liberdade como um dos atributos principais da democracia, 

fala-se de um conceito possível desenvolvido pelo liberalismo, entendido dentro dos limites 

da sociedade burguesa. 

 

No âmbito do discurso, essa classe alicerçava suas reivindicações nas 
liberdades individuais: liberdade de comerciar, liberdade de produzir, 
liberdade de crença, liberdade de trabalho, etc. Logo, o Liberalismo, mesmo 
tendo sido formulado enquanto doutrina no século XVIII, tinha as suas 
raízes fincadas na existência da burguesia desde as suas. (ALVES,        
2007, p. 79). 
 
 

 O referido autor acrescenta que o pensamento liberal clássico está hoje incorporado ao 

patrimônio cultural da humanidade e explicá-lo apenas a partir de suas características e 

preceitos, em seu contexto de emergência, é negar as lutas travadas e as conquistas alcançadas 

por essa corrente em relação a sua contribuição à democracia contemporânea. 

Inicialmente, a democracia liberal se circunscreve baseada na concepção de direitos 

individuais, que depois foram denominados também de civis e políticos, mas tardiamente 

desenvolveram-se os direitos sociais colocados como partes constitutivas da cidadania 

burguesa (MARSHALL, 1967). Este autor enfatiza a passagem da cidadania burguesa a partir 

da concepção de que todos são livres perante a Lei, semelhantemente, concordava Smith 

(BRAVERMAN, 1987) quando se tratava dos direitos civis, como os principais elementos de 

liberdade, pois, entendia-se que os homens eram livres para constituírem suas relações de 

acordo com interesses de cada um, diferentemente de como observa Marx (2006), que vai 

afirmar que sem as devidas condições materiais, o discurso de liberdade do liberalismo é vão, 

vazio e com consequências graves para classe que depende exclusivamente de sua força de 

trabalho para sobrevivência física, material e espiritual. 

Ora, o liberalismo em sua formação não destaca todos direitos, apenas focaliza o 

conjunto dos direitos individuais como o norte de toda a sua teoria. 
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O liberalismo exprime sua defesa da liberdade dos indivíduos através de 
uma defesa de seus direitos individuais. Os direitos individuais que o 
liberalismo reconhece, e que garantem a liberdade do indivíduo, são os 
seguintes: a) direito à integridade da pessoa (ou direito à vida e à segurança 
da pessoa) […]; b) direito de expressão do pensamento, do modo de ser, do 
estilo de vida […];c) direito à locomoção, direito de ir e vir […];d) direito à 
associação […]; e) direito à ação em busca da felicidade […]; f) direito à 
propriedade […]. Em relação a esses direitos, é preciso observar, em 
primeiro lugar, que os direitos de um indivíduo só são limitados pelos 
direitos de outrem. (CHAVES, 2007, p. 16). 

 

Desse modo, explicar a cidadania burguesa sobre os fundamentos dos direitos sociais 

não é característica fundamental desta filosofia, apesar de que a partir dela também se explica 

a forma de como se expressa a democracia burguesa.  

Os direitos sociais foram historicamente bandeiras de lutas incorporadas pelo 

socialismo e pela social-democracia desde o século XVIII, tornando-se elementos essenciais à 

dinâmica da vida moderna, tendo em vista, as complexas relações em sociedade causadas pela 

diversidade de conflitos entre o capital e o trabalho.  

Já os jusnaturalistas fundaram a visão do liberalismo, precisamente organizando em 

certa medida, os limites da vida social burguesa pelo parâmetro da liberdade individual, sendo 

essa marca a mais cara de ser efetivada nessa sociedade. Dessa forma, tendo em vista, a 

precariedade das condições de existência em relação à população que vive de sua força de 

trabalho exclusivamente. Há de se considerar, que ocorre uma mitigação do valor de 

liberdade, como sinônimo de “democracia”, desconsiderando-se, nesse caso, a defesa de 

Alves (2007) sobre o papel crucial do liberalismo na democracia.  

Paralelo a isso, não existe no pensamento liberal um valor universal de democracia. 

Até mesmo, porque para o capitalismo, ele pode se adequar às formas variadas de regimes 

políticos, sem afetar em profundidade o movimento de recomposição ampliado do capital. 

Principalmente, nas décadas mais recentes do século XX, com a propagação do retorno do 

liberalismo, através de um “novo” liberalismo.  

Segundo Anderson (1997), o neoliberalismo não tem filiação na defesa dos direitos 

sociais, ao contrário, propõe a mercantilização máxima dos direitos para o enxugamento dos 

gastos sociais do Estado de bem-estar social, sendo essa ação determinante para alicerçar uma 

discussão crítica sobre qual seria o papel do liberalismo na democracia social. 

Embora, seja oportuno frisar que a expansão dos regimes democráticos na 

contemporaneidade provocou no próprio liberalismo uma contradição interna, pois o aumento 

do aparelho do Estado, é uma posição contrária ao capitalismo/liberalismo e produziu uma 

crítica ferrenha que se enveredou na métade do século XX contra o Estado de bem-estar social 
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por parte dos ditos liberais contemporâneos, denominados de “neoliberais”, principalmente, as 

figuras de Ludwing Von Mises, Friedrich August Von Hayek, Milton Friedman, destes, 

Hayek e Friedman tiveram uma expressão alargada no movimento da Escola de Chigaco, 

fundada nos anos 1920 (RAMOS, 2003). E praticamente, são eles, dentre outros, que 

revigoraram as ideias do liberalismo no século XX, produzindo uma nova guinada desta teoria 

nos últimos trinta anos. Para esses, assim, como para os liberais clássicos (Adam Smith, John 

Locke, John Stuart Mill, Ricardo Mathus, Thomas Jefferson, dentre outros), a sociedade de 

indivíduos é a expressão da vida social.   

Portanto, o peso do coletivo no conjunto da sociedade não é refletido de maneira 

ampla, mas as possibilidades de inserção social pela dinâmica de desenvolvimento pessoal, de 

capital humano e cultural de cada um. 

Desse universo, pode-se situar, o ensino superior como fundamental para a aquisição 

de capital humano e social, nessa perspectiva filosófica e política para o crescimento 

econômico: 

[…] a visão de educação objetivada na ‘teoria do capital humano’ 
configurou-se a partir das pesquisas de Schultz que, fazendo intervir o fator 
educação, conseguiu completar o esquema explicativo sobre o crescimento 
da economia americana no pós-guerra […]. Ao investigar a relação entre os 
níveis de renda e graus de escolaridade, constatou que os níveis de renda 
aumentavam em proporção aritmética para os indivíduos que possuíam 
escolaridade média em relação aos que só possuíam escolaridade primária e 
aumentavam em proporção geométrica para os que possuíam escolaridade 
superior. (SAVIANI, 2002, p. 23). 

 

Segundo a teoria de Schultz (1973), esse resultado seria a prova de que a educação 

desempenha um forte papel na ascensão social dos indivíduos e o nível superior é uma área 

ainda mais articulada ao crescimento econômico. 

Essa visão sobre a educação está assentada no princípio que funda a democracia liberal 

conectado à criação de uma sociedade civil, edificada por indivíduos livres e iguais; 

proprietários de suas próprias capacidades e o que adquirem dependem do esforço pessoal de 

cada um. Disso, parte a concepção de que a educação também deve ser oportunizada pelo 

próprio indivíduo, como mecanismo de troca para sua inserção social e financeira, sendo o 

ensino superior uma educação voltada para adultos. Assim, cabe, portanto, que ela seja 

financiada de preferência pelos indivíduos interessados em desenvolver seu potencial de 

capital humano. 
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E a sociedade política se estabelece como a esfera de proteção dessa propriedade e na 

manutenção da rede de trocas de forma pacífica; sendo o Estado, então, o ente regulador e 

defensor de que os direitos individuais sejam respeitados. 

 
Os liberais acreditam que dada, a natureza humana, não é possível preservar 
a liberdade dos indivíduos sem um Estado que defenda o indivíduo contra 
as violações de sua liberdade por outros indivíduos, e que se ocupe em 
defender a liberdade dos seus cidadãos contra as agressões externas. 
(CHAVES, 2007, p. 39). 

 

E que as funções do Estado são basicamente três: policial, judicial e militar. Tudo isso 

com base em regras básicas e mínimas de convivência para a liberdade máxima dos 

indivíduos no ordenamento social. 

Essas funções estão postas nas perspectivas de Hobbes e de Locke, e há nitidamente 

uma concepção em comum em alguns aspectos entre esses dois pensadores, a de que a esfera 

política (Estado) deveria garantir um conjunto de liberdades individuais por meio de um 

contrato em sociedade que garantisse a propriedade privada (SOUZA, 2002). Essa visão 

também é recorrente nos ditos neoliberais contemporâneos. 

Nesse sentido, a propriedade privada é a parte constitutiva da democracia liberal, e 

sobre ela se assenta o conjunto de desigualdades sociais que o socialismo vai denunciar como 

o aspecto que impede a existência de uma democracia social, no sentido mais vinculado         

a do “direito”.  

Bobbio (2004) afirma que os direitos escritos sob a fórmula da lei em sua maioria, os 

países já têm isso expresso, mas a efetividade desses direitos é em geral a grande dificuldade 

no sistema capitalista. Entende-se, particularmente, que o sistema do capital não se volta a 

elaborar e conceber direitos, não antes, de elaborar e produzir mercadorias. Portanto, a 

essência do capitalismo está concentrada na sua própria existência, na busca irrefreável de se 

manter, mesmo que para isso opere em sentido contrário aos direitos de cidadania e por outro 

lado, dependa deles para sua aceitação social e política na sociedade, e na contemporaneidade, 

também como espaço econômico ao capital (PANIACO, 2007). 

Diante disso, o conceito de privado é extremamente relevante para o liberalismo, pois 

é a partir dessa dimensão que a sociedade eiva seus valores e práticas. Disso, parte a tese de 

que o mercado deve ser laisse-faire, como expressão da sociedade civil, o de poder agir 

livremente nos espaços públicos. Não há uma negação da esfera pública, mas uma rejeição ao 

público estatal, pois na versão liberal, esse oprime e obstaculiza as relações em sociedade, 

isso numa perspectiva emergente do liberalismo e na versão neoliberal das últimas       

décadas do século XX. 
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Assim, da mesma forma que o Estado é importante para preservação dos direitos 

individuais, ele também é objeto de desconfiança aos liberais, por isso, a legislação liberal 

procura minimizar a ação estatal sobre a vida de liberdade dos indivíduos. Máximo de privado 

e mínimo de público-estatal. Desse modo, a democracia liberal permeia outro campo, a da 

absoluta liberdade calcada na defesa do espaço privado da vida de cada indivíduo. Em síntese, 

o pensamento liberal compreende: liberdade (direito privado) que deve ser a tônica para viver 

em sociedade (direito público), cada um buscando seu espaço. 

Entretanto, a crítica de Rousseau, já no século XVIII, sobre as desigualdades sociais 

como consequências de uma sociedade antidemocrática em sua essência, desvela a fragilidade 

dos direitos individuais no liberalismo.  

 
 
Ao objetivar primeiramente a defesa e proteção dos interesses privados 
individuais, acaba por privilegiar e garantir os interesses de poucos, ou seja, 
apenas dos proprietários, ratificando, assim, a desigualdade e a dominação 
política dos ‘poderosos’ sobre os ‘fracos’. (DURIGUETTO, 2007, p. 39). 

 

Mas os socialistas vão mais longe ao explicar que sem a erradicação da propriedade 

privada não tem como existir democracia plena pelos fatores das desigualdades provocadas 

pelo sistema do capital, ou seja, as desigualdades do capitalismo oprimem em primeiro lugar 

os próprios direitos individuais instituídos pela visão liberal.  

Os socialistas vão defender a partir de Rousseau um conceito de democracia como 

“vontade geral” a qual não é entendida como a soma das partes individuais, mas como 

substrato coletivo das consciências. 

 

A vontade geral é colocada como um freio e, no limite, como uma repressão 
às ações sociais, políticas e econômicas das vontades particulares. Para ser 
virtuoso o cidadão tem que atuar contra seu interesse particular, havendo, 
assim, uma permanente vigilância ética em torno de suas ações, uma vez 
que não há separação entre o singular/universal e público/privado. 
(DURIGUETTO, 2007, p. 42). 

 

De outro modo, pode-se compreender que o projeto de democracia liberal se constitui 

no âmbito das impossibilidades, mediante o exercício de um Estado coercitivo e da dinâmica 

produtiva dos indivíduos. Dessa forma, a democracia pensada sob esse enfoque se reduz ao 

campo das incertezas, pois nem todos participam ativamente e de igual forma, e com as 

mesmas condições de oportunidades na burguesia.  
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Constituindo-se a partir da dimensão do público e do privado como partes de 

intercâmbios mútuos, sendo, a dimensão do público a que fornece as condições para a 

democracia, e a dimensão do privado aquela que pode obliterar pelos interesses particulares 

subjacentes ao público.  

Nesse caso, a democracia socialista é a democracia substancial que procura romper 

com os aprisionamentos do homem em suas condições elementares (MÉSZÁROS, 2002). 

Refere-se ao sentido de ativar uma convivência democrática como uma busca, e não como um 

fim em si mesmo, pois a partir desse conceito, a democracia é um processo permeado pelas 

contradições da sociedade. Por isso, que existem projetos diferentes de democracia ou de 

limites de democracia na sociedade capitalista, pois em seu próprio âmago ele não pode 

promover uma democracia como fim, pois seria, ultrapassar a sua existência desigual. 

Entretanto, a democracia não é conceito, sem prática, e por isso, Hegel vai se colocar 

contrário a Rousseau, e assume que para instauração de uma democracia é necessário que 

exista uma esfera superior que aglutine e tenha capacidade de organizar os interesses 

concretos dos indivíduos. Ele desenvolve assim, a ideia de uma esfera estatal. 

 
[…] que seria o reino em que se expressaria a vontade universal que seria 
construída a partir das vontades particulares da sociedade civil. Na ordem 
estatal, as diferenças sociais e os interesses particulares seriam conservados e 
elevados a nível superior. Dessa forma, ao contrário dos jusnaturalistas, a 
sociedade civil é vista como esfera das relações econômicas, jurídicas e 
administrativas, não mais opondo ao estado de natureza/estado civil pela 
conformação de um contrato. O Estado aqui é a conservação/superação da 
sociedade civil. (DURIGUETTO, 2007, p. 45).  

 

O exercício da democracia na esfera estatal dar-se-ia por meio de corporações que não 

apresentariam nem mais os interesses apenas particulares e ao mesmo tempo, não são 

plenamente universais, ou seja, Hegel cria a ideia de corporação como forma organizativa da 

sociedade civil participar da esfera estatal. Essa ideia sendo atendida de acordo com 

compatibilidade do interesse comum. Aqui já se encontra o fundamento da ideia de bem 

comum como algo possível na defesa de uma democracia que não seja para particulares, mas 

para o público. 

Por outro lado, essa visão de Hegel prejudica a vontade geral e o Estado como 

expressões do resultado de uma deliberação democrática entre os indivíduos, constituídos na 

esfera pública. 

Marx, entretanto, utiliza-se dos fundamentos hegelenianos para levantar outros pontos 

discursivos em relação à democracia. Considera que no Estado, a esfera estatal não é superior 
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à sociedade civil, é uma expressão desta, ou seja, é na sociedade civil que ele compreende 

existir as relações de produção e reprodução social da vida material. Nesse sentido, imprime 

uma objetividade condicionada à dinâmica da sociedade. 

A visão marxiana, desse modo, expõe uma contradição entre o público (citoyen) e o 

privado (bourgeois), pois são interesses diferentes que entram na cena política e material da 

vida, observando o dualismo entre o universalismo dos valores éticos que compõem o homem 

público e a conservação dos particularismos no âmbito privado. 

Assim, ele enfatiza que o Estado seria um comitê da burguesia em defesa dos próprios 

interesses de classe, por isso, que vai definir que ao exterminar a propriedade privada, viria 

com ela este Estado, pois ele oprime as pessoas, tendo, ele próprio é a negação de democracia. 

E o comunismo seria a revolução que superaria este regime.  

Ou seja, 

A reciprocidade dialética que articula a diferença de funções estruturais entre 
o capital e o Estado moderno se manifesta das mais variadas formas e 
através de interconexões que podem tanto gerar novas contradições e 
dissonâncias entre eles, como servir para consumar uma ação de 
complementação proveitosa, ainda que, no longo prazo, sempre instável. 
Nestes ajustes, o momento sempre predominante é a realização dos objetivos 
da reprodução ampliada do capital. (PANIACO, 2007, p. 113). 

 

Marx e Engels no Manifesto Comunista (1848) compreendiam que é no campo da 

política que se concentra a superestrutura que consolida a sociedade burguesa, entretanto, isso 

não está preso apenas ao Estado moderno, mas ele é o centro do poder político nesse modelo 

de sociedade. Mas que seria preciso que os trabalhadores alcançassem os espaços públicos na 

tomada do poder, ou seja, para democratização da esfera pública. 

Todavia, com o pensamento gramsciano (COUTINHO, 1999), tem-se uma nova 

discussão sobre a democracia como um processo de consensos, embates e lutas que consiste 

em ultrapassar ou manter o estado de coisas. Nesse referencial, a democracia é a estratégia de 

superação da sociedade desigual para uma sociedade de igualdade, baseada na diversidade e 

não na diferença excludente.  

Sendo a sociedade civil o palco pluralista dos atores sociais e políticos para ativação 

da esfera pública. E a conquista da democracia, no mundo ocidental, teria como estratégia o 

movimento de posições, devido ao fato de ser um tipo de sociedade mais avançada em termos 

de desenvolvimento capitalista (COUTINHO, 1999). 

Assim, Gramsci entendia que a forma ampliada de Estado (sociedade civil e sociedade 

política) dependia de forças atuantes das classes sociais. A supremacia de uma classe pode 
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utilizar a força do Estado para exercer controle, pressão e força armada contra outra. Para 

isso, é relevante entender que o Estado, ampliado de Gramsci, forma-se pela interação entre as 

forças hegemônicas e contra-hegemônicas constituídas na sociedade, o que pode variar o grau 

de enfrentamentos e consensos entre as classes sociais (COUTINHO, 1999). 

Nesses termos, os interesses privados podem ser superiores em detrimentos dos 

interesses do bem público, fragilizando a democracia como exercício de liberdade. E, por 

outro lado, a expansão da democracia como valor da sociedade é contrária ao próprio 

capitalismo, pois a democracia é uma forma de ultrapassar esse sistema na visão gramsciana. 

Desse modo, ele compreende que a esfera política pública “é a esfera dos processos de 

superação de uma práxis de mera recepção passiva, imediata e subalterna da vida social para 

uma forma de práxis ativa, propositiva e que se orienta para a universalidade” 

(DURIGUETTO, 2007, p. 65). 

A democracia a partir dessas duas grandes visões filosóficas (liberal e socialista) 

permite a reflexão sobre os determinantes dessas contribuições no campo operacional do 

Estado e da sociedade civil, e na esfera pública, que só através da recuperação histórica que é 

possível identificar quanto do movimento democrático foi atingido na sociedade capitalista na 

contemporaneidade. 

E, precisamente, quando se analisa o rebatimento desse movimento no campo das 

políticas públicas que constituem a forma prática de executar direitos de cidadania, mesmo 

em uma sociedade burguesa, é possível verificar os contornos da democracia desenvolvida e 

dos limites outorgados. 

Ao se compreender a educação como direito social inscrito nas Constituições 

Nacionais como dever do Estado e direito do cidadão é provável encontrar-se essa 

determinação jurídica em quase todas as Constituições modernas e contemporâneas, como 

afirma Bobbio (2004). Entretanto, quando analisado o âmbito educacional do ensino superior, 

a ideia de um Estado (público-estatal) que supre a sociedade de forma efetiva nessa área, 

encontram-se poucas Constituições que advogam tais direitos à população. 

Particularmente, compreende-se que essa negação de direito ao ensino superior dá-se 

devido aos custos econômicos elevados na manutenção de IES públicas, porém, muito mais 

por essa modalidade educacional ser fundamental à dinâmica mais geral do capitalismo. Ela é 

parte integrante da forma de sociabilidade ao trabalho e à vida cultural, sendo, portanto, 

campos abertos para os interesses políticos e econômicos.  

Diante dessa realidade, a negação do direito ao ensino superior público é um ponto 

vulnerável na discussão de uma democratização da educação. Apenas mais recentemente, que 
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os organismos internacionais se voltam a discutir tal empreendimento educacional. As duas 

conferências mundiais sobre o ensino superior, ocorridas ambas em Paris (1998; 2009), 

respectivamente, sendo marcos importantes para a discussão e alargamento desse direito 

social (UNESCO, 2009). 

A dinâmica do capitalismo, portanto, não comporta atualmente, por exemplo, manter 

todo quadro de pessoas ativas com formação superior, pois não há espaço de trabalho para 

todos. Esse fundamento é básico para compreender como a educação superior se torna parte 

do mercado. Por outro lado, manter a reivindicação de uma sociedade civil com formação 

superior seria pontuar uma perspectiva de ruptura ao modelo vigente. Compreende-se que 

limitar a democratização do ensino superior ao acesso é não perceber que isso atende ao 

projeto político das forças liberais atuais, uma vez que também estão no interior do Estado.    

E isso que vai ao encontro dos interesses do sistema, pois a expansão do ensino superior nessa 

lógica só pode ocorrer com um conjunto de outros símbolos desenvolvidos pelo capitalismo 

contemporâneo, quais sejam: o de retirar o caráter de formação humano-social da educação, 

neutralizar sua vocação política como forma de conter as insatisfações da sociedade civil; 

redefinir o papel da educação para o trabalho, tendo em vista a crise no mercado de trabalho.  

Nesses termos, o próprio ensino superior torna-se um espaço para o mercado atuar, 

promovendo uma metamorfose que transforma direito em serviço, produto para o capital, nas 

áreas mais diretamente articuladas a reprodução das relações sociais. 

No próprio liberalismo clássico já estava dada a noção de como a educação pode ser 

uma área de possível atuação do privado em sua expansão: 

 
a) Sendo a educação um caso especial da área social, é a iniciativa privada 
que deve prover, com exclusividade, serviços e eventualmente bens na área 
da educação, devendo o Estado abster-se não só de prover serviços e bens 
nesta área como de regulamentar (através de legislação e normalização) as 
atividades que nela são exercidas pela iniciativa privada. b) Sendo o 
provimento de serviços e bens educacionais pela iniciativa privada uma 
forma não-diferenciada de participação do mercado, é perfeitamente 
legítimo que esse provimento seja cobrado daqueles que dele vão se 
beneficiar, sendo um contra-senso a noção de que a educação deve ser 
gratuita. c) Embora que a educação seja um bem que, em tese, todos 
deveriam perseguir, ninguém deve ser obrigado a buscar nem mesmo o seu 
próprio bem, tese essa que tem como corolário a não-obrigatoriedade da 
educação. (CHAVES, 2007, p. 37). 

 

Isso faz crer, que o avanço da democratização da educação percorreu longos caminhos 

até ser inscrita na história da modernidade como um bem público, e mais ainda, quando se 

coloca no Estado (público-estatal) a assumir tal iniciatva. 
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Não é duvidoso pensar, que os ditos “neoliberais” envolveram em suas teorias, o 

pensamento clássico de que educação é um serviço possível na realidade, quando há um 

flanco aberto na redefinição da crise do capitalismo das últimas décadas do século XX. 

Principalmente, a partir das propostas indicadas por eles de reformar o Estado, propondo 

terceirizar, privatizar atividades/serviços passíveis de execução no setor privado e 

refilantropizar políticas destinadas à sociedade civil organizada (BEHRING;        

BOSCHETTI, 2007). 

A necessidade de reformar o Estado está no bojo da discussão da crise do capital e do 

Estado de bem-estar social, desse modo, os países (desenvolvidos e os emergentes) trataram 

de criar as alternativas para implementação de Reforma do Estado, precisamente sob os 

auspícios das orientações neoliberais da década de 1980/1990. Considera-se que as propostas 

de Reforma do Estado são diferenciadas e comumente dinâmicas ao processo de 

desenvolvimento do capitalismo, baseadas nos preceitos do gerencialismo administrativo do 

setor público (ABRUCIO, 2003). 

São orientações que partiram dos ideais da nova direita e da esquerda ‘pós-socialista55. 

Ou seja, os vieses políticos pouco se diferenciam no quadro mais geral da política, 

confundindo-se entre essas perspectivas, as posições que assumem sobre o papel do Estado e 

da sociedade civil.  

 E, claramente, a ideia de reformar o Estado em sua estrutura é parte da dinâmica do 

capital em seu processo de reorganização. Desse modo, o campo das políticas públicas não 

poderia ficar imune, ao contrário, está envolvido diretamente neste projeto. Principalmente, as 

políticas diretamente ligadas ao campo superestrutural da sociedade, como é o caso da 

educação e, precisamente, o ensino superior. 

Pois, como visto em capítulos anteriores que Bresser-Pereira (2008, p. 394), em sua 

proposta de Reforma de Estado, assume que ela: 

 

[…] não se limita a estratégias de gestão, mas envolve mais do que 
mudanças organizacionais: implica em mudanças na estrutura do Estado, 
porque envolve todo tipo de parcerias público-privadas, porque os serviços 
sociais e científicos que a sociedade exige que o estado forneça são 
terceirizados para organizações não-estatais. É um modelo de gerência que 
é também um modelo de ‘governança’ porque envolve outros atores, além 
do próprio governo, no processo de governar. 
 

                                                 
55 Como diz Anderson (1995): até mesmo a esquerda coloca em vigor as ideias neoliberais que estão na base do 
pensamento de reformar o Estado. Pode-se ver no cenário que países com governos de esquerda, na virada da 
década de 1990, aplicaram os elementos dessa política tão mais ferozmente do que os ditos países liberais.  
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E parte desse conjunto de envolvimento entre os setores público e privado, ou seja, 

que tal proposta trabalha não apenas com o papel do Estado, mas com sua estrutura, pois as 

relações entre o Estado e a sociedade civil são alteradas, precisamente, porque na visão do 

supracitado autor, o Estado é o principal ente para o alcance dos objetivos políticos. 

Essa visão coloca o Estado numa função central, como se apenas através dele a 

sociedade civil pudesse ter acesso aos bens políticos e sociais. E, no tocante a essa 

perspectiva, ocorre uma ruptura em relação ao protagonismo da sociedade, ao mesmo tempo, 

em que reivindica uma associação direta com a mesma. Esse é um dos elementos de 

contradição da proposta de Bresser-Pereira (2008). 

O Estado transforma-se nesse horizonte na própria esfera pública, quando afirma que o 

Estado é central no alcance dos objetivos políticos (ordem social, liberdade, bem-estar, justiça 

e proteção do meio ambiente) em uma economia globalizada competitiva, e este mesmo, 

precisa de um maior aporte junto às organizações público não-estatais, privadas e as ditas 

corporativas para dar conta desses objetivos e também dos objetivos sociais (educação, saúde, 

assistência, cultura, etc.). Em última instância, quem define o papel do Estado, nessa 

concepção, são os consumidores e os políticos eleitos. Os políticos decidem se o Estado deve 

garantir ou não os objetivos sociais e econômicos, pois “no entanto, dificilmente, os cidadãos 

decidem como o Estado deveria ser organizado e ao mesmo tempo, ocorre que os cidadãos 

deveriam dar ao Estado uma estrutura eficiente e compatível ao seu papel.” (BRESSER-

PEREIRA, 2008, p. 394-395).  

 É nesse aspecto que o modelo de gerência do Estado, proposto pelo autor, assume uma 

prerrogativa básica, a de montar um Estado forte, regulador, mas com uma intervenção social 

limitada. O social ficaria a critério do poder do Estado em aglutinar os vários tipos de 

organizações da sociedade civil para que possam executá-lo, mesmo que o ente planejador, 

seja ainda, o Estado. E quanto ao financiamento, expõe que devem ser repartidos os custos 

das atividades sociais com a sociedade civil. 

Esse desenho estabelece as diretivas da gestão social como visto anteriormente, pois 

fortalece o público não-estatal, sendo o Estado um elemento desse desenho, mas não é o 

executor final, pode ser até o ente planejador (regulador), mas nem por isso, é parte de sua 

obrigação ser totalmente o agente financiador.  Percebe-se que no caso das políticas sociais, o 

Estado se volta nesta concepção para o modelo adotado pelo terceiro setor, confundindo-se, 

então, os papéis dos setores, e orquestra uma funcionalidade mais liberal ao Estado. 

 E por apresentar o Estado dessa forma, o autor propõe ainda que o modelo estrutural 

de gerência pública por ser “relativamente neutro em termos ideológicos funcionará para um 

Estado social-democrata, mas também para um Estado neoliberal.” (BRESSER-PEREIRA, 

2008, p. 395). 
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No entanto, para ser eficiente e geral, o modelo não se limita ao aparelho do 
Estado. Seu caráter estrutural exige um horizonte mais amplo, abrangendo 
as diferentes atividades críticas que são desempenhadas pelo Estado e por 
outros atores sociais em um Estado-nação moderno, e os tipos básicos de 
propriedade e organizações correspondentes. (BRESSER-PEREIRA,    
2008, p. 395). 

 

Por esse caráter de orientação liberal, no âmbito da Reforma do Estado, é tênue a 

democratização da educação, pois quando começou a ser forjada como direito indispensável 

aos indivíduos, logo é ameaçada de não ser promovida pelo Estado, enquanto executor final 

das políticas públicas, recorrendo às organizações da sociedade civil, mas de forma subjacente 

ao poder do Estado. 

Nesse sentido, a sociedade civil que é na verdade o centro das transformações 

societárias fica em segundo plano, e esse, é o paradoxo da sociedade capitalista atual que para 

fazer frente aos seus anseios e interesses criou um monstro contra si, o próprio, Estado. 

Mesmo que esse monstro sirva para subsidiar e regular o âmago do processo desse sistema, 

que é o capital, e que no mundo aparente parece ser o mercado, o grande regulador do 

capitalismo, quando na verdade é cada vez mais o Estado. 

Entretanto, as sociedades ditas (pós)-modernas que fazem a crítica às consequências 

do neoliberalismo, colocam em xeque o poder do mercado na regulação da vida social, e 

apresenta o Estado, mais uma vez, como o centro desse processo, principalmente, no atual 

contexto do século XXI, que o poder do Estado é metamorfoseado pelas agências 

transnacionais de regulação, principalmente, com a crise instalada nos EUA e na União 

Europeia, desde a publicização em 2008 da grande “crise neoliberal”. 

Essas agências são uma representação de um “Estado mundializado”, conectado ao 

capital mundializado, são, portanto, expressões de um processo amplo e interativo. Discute-se 

assim a perda do poder do Estado nacional (CHESNAIS, 1996). Mas por outro lado, não é 

questionado, se as agências já não são a expressão de um tipo de “Estado-Mundializado” que 

logo se transformará no regulador total, quando as economias estiverem em um patamar mais 

ajustado de controle internacional.  

E, nesse caso, as políticas sociais como um todo, em particular a educação, ou melhor, 

o ensino superior é mistificado por novos valores inseridos numa concepção individualista e 

mitigado às necessidades do mercado de trabalho.  

Assim, cristaliza-se a educação por um veio ideológico de formação para ascensão 

profissional, ligada diretamente às necessidades mais egoístas dos indivíduos pela 

instrumentação técnica recebida pela educação. Ela perde, cada vez mais, o seu caráter 

político, transformador e se coloca à mercê dos interesses privados, tanto de grupos, quanto na 

consciência dos indivíduos, encerrando com a discussão mais cara da democratização, a 
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universalização do ensino superior, passando, portanto, a ser concebida como mais uma 

mercadoria para o consumo privado. 

Portanto, a democratização do ensino superior pela via estatal é um simulacro, uma 

vez que o modelo organizativo do Estado liberal não comporta um posicionamento de 

democratização, sem a interferência do privado de alguma forma, seja pela 

complementariedade de serviços, seja pela competitividade no mercado educacional e/ou pela 

herança organizativa do ensino superior. Isso calcado em iniciativas privadas e religiosas, ou 

mesmo, pela falta do interesse político em assumir a democratização, particularmente no 

contexto brasileiro. 

Evidentemente, que no contexto internacional, o ensino superior tem várias 

composições organizativas, há países que a presença do setor público-estatal é muito forte, em 

outros, o setor privado concorre com o público, e outros, o setor privado investe no público, 

como mecanismo de desenvolvimento “público” mais geral do país, como é o exemplo das 

universidades na Alemanha. E no caso brasileiro, como será visto, um pouco mais de perto, 

vem ocorrendo uma expansão da oferta e não, uma democratização do direito ao ensino 

superior. Entendido, o direito como uma ação prerrogativa aos homens livres, não no sentido 

liberal do termo, mas no sentido de gozar plenamente o acesso aos direitos com oportunidade 

quantitativa da oferta e da qualidade desta (MARX, 2006). 

E isso é mais contundente ainda, quando analisadas às legislações jurídico-legais dos 

países, muitas delas, não abrangem o ensino superior como parte do direito à educação em seu 

aspecto mais geral. O caso brasileiro é um exemplo claro de que o Estado assume de forma 

contraditória à educação até mesmo sob a forma da Lei. Primeiro, quando afirma que é direito 

de todos e dever do Estado, da família e da sociedade promover à educação, aqui ele 

compartilha com outros agentes sociais. Segundo, quando o próprio ente federativo assume 

apenas como obrigatório o ensino em pessoas de 4 a 17 anos (medida recente a partir de uma 

Emenda Constitucional nº 59 de 2009)56, alterando a Carta Magna de 1988, quando em seu 

texto original era obrigatória a educação apenas para pessoas de 07 a 14 anos de idade. Como 

se vê, a faixa etária que corresponde à obrigatoriedade do Estado em assumir a sua 

responsabilidade no que concerne ao direito à educação é ainda muito limitada, e, 

                                                 
56 Art. 1º Os incisos I e VII do art. 208 da Constituição Federal, passam a vigorar com as seguintes alterações: 
Art. 208: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada 
inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Essa medida é um 
avanço, mas ainda fica de fora o ensino médio, por mais que o texto declare educação básica. Praticamente, vai 
cobrir apenas o ensino infantil e o fundamental, tendo em vista que o governo também aumentou para 9 anos 
este último, devido à fragilidade da educação infantil que praticamente a criança sai sem saber as primeiras letras 
e inicia o ensino fundamental com deficiência, esta, tem percorrido quase todo o processo, com realidade 
gritantes da baixa qualidade desse direito constitucional. Sem dúvida é um avanço, mas não está nele contido 
ainda o ensino superior. 
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principalmente, quando comparado à realidade de outros países, por exemplo, os países da 

União Europeia em que já discutem a educação ao longo da vida, um conceito bem mais 

ampliado do direito à educação (MORGADO, 2006). 

Não se pode afirmar, desse modo, que a Constituição Brasileira assume na forma da 

Lei o ensino superior como direito. É bastante claro de que o direito a essa modalidade de 

ensino não é de responsabilidade exclusiva do Estado. Com a LDB/96, o governo tem 

algumas metas para educação que são relevantes, e para o ensino superior a                     

ênfase é na expansão: 
 

A principal demanda era a de universalizar o ensino obrigatório (então de 
oito anos) e possibilitar maior acesso à educação superior. As medidas 
principais foram a criação do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do 
Ensino Fundamental (Fundef) e o estímulo à abertura de novos cursos 
superiores pela rede privada. Tais medidas contribuíram, de fato, para a 
universalização do ensino fundamental e para o aumento do número de 
alunos no ensino superior, mas ao mesmo tempo contribuíram para a 
persistência da baixa qualidade da educação básica e para o surgimento de 
uma educação superior privada também de baixa qualidade. Esse quadro foi 
constatado pelos sistemas de avaliação criados pelo próprio governo, o 
Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o Exame Nacional de 
Cursos Superiores, que ficou conhecido como Provão. (ABREU,          
2010, p. 132). 

 

Nesse sentido, o âmbito de ensino superior, ao contrário, é praticamente cedido à 

iniciativa das organizações privadas da sociedade civil, a execução desse serviço social de 

forma notória. Aliás, as organizações da sociedade civil, historicamente, atuam nesse campo 

formando uma base de atendimento, dividindo-se o setor privado entre as organizações com 

fins lucrativos e/ou sem fins lucrativos. E, principalmente, no contexto atual, de abertura ao 

capital, o setor privado se desenvolve com auxílio do setor público por meio de medidas 

institucionais e políticas dirigidas para expansão do ensino superior no setor privado, como 

uma das alternativas políticas do próprio Estado.   

Os dados estatísticos do ensino superior provam a reserva do Estado em relação à 

garantia desse direito. Isso se exemplifica a partir da década de 1960 e se aprofunda a partir 

dos anos 1990, compreendendo dois momentos históricos do país, primeiro, na Ditatura 

Militar e outro, no período da abertura à democracia, mas, em ambos os períodos se 

consolidam a “democratização da oferta” e não do direito ao ensino superior, considerando 

nesse processo a imbricação entre o público e o privado.  

Portanto, a prática de democratização do ensino superior no contexto brasileiro exige 

um movimento do vir-a-ser. 
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4.2 A EMERGÊNCIA DA POLÍTICA PÚBLICA DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: 

FACES DO PÚBLICO-ESTATAL 

 

A emergência do ensino superior público no país ocorre com a instauração da 

monarquia com a chegada da família real no Brasil quando foram criadas as primeiras escolas 

de ensino superior no século XIX, de caráter prático e profissionalizante, atendendo às 

necessidades do Estado, “[...] dentro dos marcos da dependência cultural aos quais Portugal 

estava preso.” (FÁVERO, 2000, p. 19).  

Em 1808, foi criado o Curso Médico de Cirurgia na Bahia e, em paralelo, o Hospital 

Militar do Rio de Janeiro, em seu interior vai funcionar a Escola Anatômica, Cirúrgica e 

Médica, e em 1810, é criada a Academia Real Militar para formação de engenheiros civis e 

militares no Rio de Janeiro.  

Nesse sentido, Fávero (2000, p. 20) assinala que “as escolas criadas pelo Príncipe 

Regente não nasceram da preocupação e necessidades de se elaborar e desenvolver um 

modelo de instituição de ensino superior voltado para as necessidades do Brasil”, como 

medida de proteção e espraiamento das atividades da Coroa. 

Logo depois, são criados outros cursos na Bahia e no Rio de Janeiro, o que demarca a 

concentração da atuação pública apenas nessas duas províncias, as demais ficaram 

descobertas, e se voltaram a implantar iniciativas locais, oferecendo cursos menos dirigidos à 

lógica profissionalizante, tais como: Matemática (em Pernambuco/1809), Desenho e História 

(em Vila Rica-MG/1817), Retórica e Filosofia (em Paracatu-MG/1817). Isso sugere uma 

focalização do ensino superior em áreas, nas quais existissem mais interesses e poder        

junto ao Império. 

Até então, o setor público como espaço de garantia à educação ficou restrito às 

experiências focais que atendiam de imediato aos interesses de segurança da Metrópole, 

pensando em seu controle político e estratégico frente às dificuldades enfrentadas, na Europa 

e internamente. 

Em 1823, portanto, o país conta apenas com escolas de ensino superior e novamente 

inicia-se uma discussão sobre a necessidade da criação de universidades a partir de novos 

planos e projetos. Entretanto, a situação vai permanecer inalterada e, no ano seguinte, é 

proposto que seja criada pelo menos uma universidade na Corte, sendo passada adiante essa 

ideia, sendo novamente debatida em 1847, mas que também não resultou em                     

nada de concreto.  
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Com a criação do Conselho Superior de Instrução Pública, em 1870, a discussão sobre 

a existência de uma universidade na Corte é retomada, sendo enviado para a Câmara um 

parecer formulado pela Comissão de Instrução, o qual fica sem merecer o debate e, por fim, a 

gaveta foi o seu lugar de destino (FÁVERO, 2000).  

No período posterior, a figura de Ruy Barbosa foi representativa nessa discussão, 

sendo enfáticos os seus dois relatórios para o Ministério do Império em 1882, mas logo 

depois, ele analisa que o país precisava de uma reforma para todos os níveis de ensino.  

Depois dessas várias iniciativas em prol da universidade como modelo para o ensino 

superior, partiu do próprio Imperador em 1889, a ideia de criar a universidade para o país, 

porém, tal iniciativa não encontrou eco suficiente para mobilizar os constituintes, ele defendia 

a criação de duas universidades, sendo uma na região Norte e outra, na região Sul do país.  

No final do Império, o país tinha seis escolas/faculdades isoladas de ensino superior e 

ainda não consubstanciava a criação de universidade para o país. O ensino se voltava para 

uma formação, desvinculada da pesquisa e da articulação didático-pedagógica        

(FÁVERO, 2000b). 

Esse longo tempo de “indecisão” política sobre a criação institucional de universidades 

no país demarca a sintonia político-econômica que prevalecia na mentalidade da Colônia uma 

educação que  

[…] destinava-se ao clero e à nobreza, voltada para o aperfeiçoamento do 
indivíduo fazendo-o adquirir a arte de viver com elegância e graça, 
caracterizando assim a semelhança com da educação do gentleman, criada 
na Inglaterra. (OLIVEIRA, 2010,  p. 142).  

 

Essa visão permaneceu até a República, o que se revela a lentidão da ascensão 

burguesa no país. Essa visão também decorreu do fato de que o ensino superior não era uma 

educação para todos, mas para os privilegiados que mantinham uma relação de maior 

proximidade à Coroa Portuguesa. 

Assim, a dependência político-econômica do país fortalecia a negação de uma abertura 

educacional e cultural, a tal ponto de não imaginar a criação de um quadro de formação 

autônoma em relação a Portugal. Isso evidencia a direção que a Metrópole tomou para si e 

para as suas colônias, e como internamente, o poder político era subordinado aos interesses de 

exploração. Até mesmo com a “declaração de Independência, a Assembleia Nacional 

Constituinte, os conflitos com os ‘portugueses’ e as lutas populares não conseguiram lançar o 

país em um patamar mais avançado da história.” (IANNI, 2004, p. 15). 
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Essa herança política refletia também no atraso educacional, mas um atraso vinculado 

à frágil concepção de um desenvolvimento genuinamente voltado para o país por parte da 

Coroa, ou seja, a dependência econômica foi tão avassaladora para o desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil, quanto à dependência cultural. E por outro lado, essa 
 

[…] realidade social, econômica, política e cultural com a qual se 
defrontavam intelectuais, escritores, políticos, governantes, profissionais 
liberais e setores populares não se ajustava facilmente às ideias e aos 
conceitos, aos temas e às explicações emprestados às pressas de sistemas de 
pensamento elaborados em países da Europa. (IANNI, 2004, p. 18). 

 

O que evidenciava de fato uma fragilidade em termos de conhecimento e propriedade 

sobre as questões cotidianas e gerais do país. Dessa visão distorcida da realidade, resultou na 

imbricação entre o público e o privado em todas as áreas, políticas, econômicas e sociais, 

como alternativa para um desenvolvimento burguês com caráter: oligárquico, dependente de 

fundos públicos, clientelista com o setor privado e patrimonialista com as questões públicas 

(IANNI, 1984). 
Assim, a história do Brasil, na inserção burgueso-capitalista, inicia-se atrasada em 

relação ao contexto internacional mais geral, denominando-se de capitalismo tardio ou de 

economia periférica, país subdesenvolvido e, atualmente, no século XXI, chamado de país 

emergente, devido ao logrado crescimento econômico dos últimos anos. 

Dessa forma, a junção econômica e cultural marcou sensivelmente a concepção de 

Estado e os significados do que é público, do que é privado que o país concebia nessa época. 

Apesar do país possuir alguns setores (políticos, eclesiásticos e intelectuais) interessados na 

educação, mas a implantação da educação superior por meio da instituição universidade foi 

uma conquista somente a partir do século XX, na emergência da burguesia comercial-

industrial-financeira no país.  

O início do século XX permanece, praticamente, com as mesmas características 

anteriores. A tônica de mudança educacional se deu com a Reforma Rivadávia Corrêa que 

desoficializou a educação pública. De acordo com Cury (2009, p. 717), por meio dessa 

reforma. 

[...] o governo do presidente Hermes da Fonseca, tendo como seu ministro 
da Justiça o jurista Rivadávia Corrêa, ambos seguidores da doutrina 
positivista, buscaram o fim do status oficial do ensino. Baseando-se em uma 
interpretação discutível de um artigo da Constituição de 1891, o governo, 
por meio de um decreto presidencial, apoiado pelos parlamentares, 
determinou que as escolas de ensino secundário e de ensino superior 
perderiam os seus status de oficial e passariam a ser entidades corporativas 
autônomas. Com isso, o Estado perde a titularidade do monopólio da 
validade oficial dos diplomas e certificados e tal prerrogativa passa a ser 
dessas entidades. O ensino livre seria o remédio para os considerados maus 
catedráticos, para a contenção desenfreada de diplomas, de fraudes e de 
instalações precárias dos estabelecimentos. 
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Argumentava-se que era preciso dar aos particulares, de forma ampla, o direito de 

ensinar. Esse direito, de fato, nunca lhes fora negado, uma vez que, durante o Império (1822-

1889), o ensino na sua maior parte, esteve em mãos dos particulares, leigos ou religiosos. 

Curiosamente, os positivistas, que sempre defenderam um Estado forte, passaram a fazer 

coro, em matéria de educação, com os liberais (PALMA FILHO, 2005). Entretanto, foi com a 

Reforma Carlos Maximiliano promulgou-se, em 1915 por meio do decreto 11.530, que ao 

corrigir os efeitos negativos anteriores de Rivadávia, manteve os aspectos positivos de outras 

reformas anteriores, foi possível criar a primeira universidade no país. 

A fundação da universidade pública, enquanto domínio do Estado data de uma história 

recente quando comparada ao contexto europeu e até mesmo, latino-americano. Sua criação 

está calcada nos interesses políticos, e principalmente, econômicos com ascensão da 

burguesia industrial. 

A primeira universidade, portanto, só foi instituída pelo Decreto-lei nº 14.343 de 07 de 

setembro de 1920, com a criação da Universidade do Distrito Federal (RJ), que agregou três 

Escolas Superiores em sua formação inicial: a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina 

e a Escola Politécnica, tendo sido reorganizada pela Lei n.º 452, de 05 de julho de 1937, sob o 

nome de Universidade do Brasil57. 

No contexto da década de 1920, novas forças se articulam em torno da questão 

“educação”. A Associação Brasileira de Educação é fruto do avanço política da época. Nela 

se encontravam vários grupos, dentre eles, um formado por religiosos, outro por intelectuais e 

educadores (chamados de Pioneiros), eram os mais fortes.                     

Com a Revolução de 1930, esses grupos debatem sobre qual projeto de sociedade que 

o governo inicial de Getúlio Vargas deveria adotar, se manifestam como dois grupos 

principais em torno da questão educacional: a Igreja Católica e os Pioneiros da Educação, 

estes últimos influenciados pelo liberalismo e o pragmatismo norte-americano aplicado à 

educação por meio da pedagogia da Escola Nova. Esse Movimento passa a ser contestado 

pela Igreja, colocando na ABE um conflito de interesses e de projetos para educação 

(SHIROMA; MORAIS; EVANGELISTA, 2002). 

 O Movimento dos Pioneiros da Educação, como ficou conhecido, parecia ser a “voz 

de alerta” à sociedade sobre os problemas da educação, apesar de defender os interesses da 

burguesia ascendente, mas pareciam mais progressitas do que os  governos que eram filiados 

                                                 
57 A qual foi outorgada sua autonomia pelo Decreto-lei n.º 8.393, de 17 de dezembro de 1945, passando a 
denominar-se Universidade Federal do Rio de Janeiro pela Lei n.º 4.831, de 05 de novembro de 1965. 
Atualmente, constituída de acordo com o Plano de Reestruturação, aprovado pelo Decreto n.º 60.455-A, de 13 de 
março de 1967, como pessoa jurídica de direito público, estruturada na forma de autarquia de natureza especial, 
dotada de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial. 
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às forças oligárquicas, os quais entendiam que a oferta da educação primária já era uma 

política capaz de trazer desenvolvimento ao país no início do século, pois o temor ideológico 

de que a educação podia insurgir o povo contra o governo.  

Disso, preferiu-se atrasar a educação como política de Estado, o que se traduziu em 

um atraso cultural, que os Pioneiros apontavam como um dos entraves ao próprio 

desenvolvimento capitalista do país. 

Segundo Shiroma; Morais e Evangelista (2002), não existiam diferenças de relevo 

entre as discordâncias dos dois grupos (Igreja e Movimento dos Pioneiros),  

 

 

[...] ambos se adequavam, cada um a seu modo, às relações sociais vigentes 
nem um, nem outro as colocavam em questão. Na defesa de seus interesses, 
porém, lutavam pela hegemonia de suas propostas em nível de            
governo (p. 22).  
 
 
 

Destacam-se desse Movimento, figuras importantes na defesa da educação superior, 

dentre eles, Anísio Teixeira. 

Entretanto, apenas uma década depois, foi criado o Estatuto das Universidades 

Brasileiras pelo decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931, o qual preconizava em seu      

Artigo 1º: 

O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da cultura geral; 
estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos 
conhecimentos humanos; habilitar ao exercício de atividades que requerem 
preparo técnico e científico superior; concorrer, enfim, pela educação do 
indivíduo e da coletividade pela harmonia de objetivos entre professores e 
estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades universitárias, para 
grandeza da Nação e para o aperfeiçoamento da Humanidade. 
(ROMANELLI, 2003, p. 133). 

 

Percebe-se nesse enunciado de objetivos, um esboço do papel da universidade, se 

constituíndo um primeiro marco de Reforma Universitária no país, mas por outro lado, 

segundo Romanelli (2003, p. 133), “[...] tão vastos e pretensiosos objetivos denunciam 

claramente uma visão distorcida, tanto da realidade educacional brasileira de então, quanto 

dos limites que comportam toda e qualquer instituição [...]”. A autora explica que a 

universidade pública já nasceu debilitada em alguns de seus aspectos organizativos.  

Essa iniciativa pública desenvolveu-se em meio ao processo de industrialização 

brasileira, nesse contexto, uma nova mentalidade emerge frente à necessidade social-

econômica, a de formação de auxiliares técnicos, burocratas e profissionais para cobrir o 

quadro que se alargava no país. 
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 Nesse cenário, as classes média e alta fizeram forte pressão para que o governo 

ampliasse o ensino superior e foi nos estados mais desenvolvidos daquela época, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia onde se deram as primeiras iniciativas. Mas o que 

havia era um campo de faculdades isoladas, demarcando o tipo de expansão do ensino 

superior por meio de iniciativas desarticuladas a um projeto educacional democrático        

mais amplo. 

Por outro lado, no contexto dos anos 1930, o setor público marca a sua presença na 

organização e regularização do ensino superior. E toda a discussão anterior a esse período 

sobre a criação de universidade se destacava, tendo em vista, que no Brasil não havia este tipo 

de empreendimento educativo.  

No entanto, o ensino superior está presente há muito mais tempo por meio de 

institutos, escolas e faculdades do que pelo tipo organização por universidade, e que mesmo 

sendo em estabelecimentos isolados, o Estado nem isso assumia de forma regular. Ressalta-se 

que até esse período não havia reivindicação do direito ao ensino superior em si como política 

gratuita, pois o vínculo dos alunos nesses estabelecimentos de ensino não era totalmente 

financiado pelo governo; os alunos pagavam uma espécie de mensalidade e taxas de ingresso.  

Havia uma discussão mais focada sobre a falta da presença do Estado em fornecer 

estabelecimentos de ensino superior, ou seja, uma condição diretamente ligada à precariedade 

de infraestrutura física, organizativa e legislativa, apesar das várias Reformas educacionais, 

não resultaram, a implantação do ensino superior público como nível educacional necessário 

para o país. Portanto, o foco na universidade traduzia de certa forma o grau de insatisfação da 

sociedade pelos rumos que a educação levava. 

Como assinala Anísio Teixeira que devido à falta de visão política dos governantes 

não conseguiam assimilar que  

 

[...] a universidade é, pois, na sociedade moderna, uma das instituições 
características e indispensáveis, sem a qual não chega      a existir um povo. 
Aqueles que não as têm também não têm existência autônoma, vivendo 
somente, como um reflexo dos demais. (1962, p. 182-183). 

 

Em 1937, com uma nova Constituição Federal, a educação passa a se expressa pelo 

governo como mecanismo de fortalecimento ideológico estadonovista, imprimindo uma visão 

política vinculada à formação de uma elite que contribua para este tipo de sociedade, a de 

manutenção da ordem estabelecida.  

No âmbito do ensino superior, o governo destacou a centralização na Universidade do 

Distrito Federal (RJ) como modelo para as demais IES, transformando-a em Universidade do 
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Brasil como uma unidade de campus pelo decreto-lei 452/1937, formada por 15 IES, dentre, 

Institutos, Escolas e Faculdades, tinha como função a universidade, o desenvolvimento da 

cultura filosófica, científica, literária e artística, bem como, a formação dos quadros para o 

magistério e o preparo de profissionais para o exercício de atividades que demande        

estudos superiores. 
O ensino superior no Estado Novo teve como marco a centralização do governo na 

regularização do funcionamento de IES públicas e privadas; os decretos-lei 421/1938 e 

2.076/40 regulamentaram o funcionamento dos estabelecimentos, sendo que os grupos 

particulares dependiam da autorização do setor público para a concessão de autorização e para 

reconhecimento. As exigências principais se davam em torno da fixação do limite de 

matrículas; real necessidade do curso profissional e cultural; a obediência à organização 

administrativa e didática da legislação em vigor; capacidade moral e técnica do professor.      

E requeria que as mantenedoras tivessem grande patrimônio, mesmo que não mantivessem as 

IES com o mesmo. As instalações do ensino superior privado eram precárias, visto que 

funcionavam em escolas primárias, secundárias, pensionatos, em salas alugadas de prédios, 

etc., e em instalações de fachadas para burlar o governo (OLIVEIRA, 2010). 

Segundo Fávero (2000, p.105), esse período inicial de implantação do ensino superior, 

apresentava o seguinte quadro de IES: “14 unidades entre 1808-1890; 86 unidades entre 1890-

1930 e 181unidades entre 1930-1945”. Percebe-se que esses dados revelam que houve um 

crescimento no sentido da oferta de estabelecimentos de ensino. Mas esse movimento não 

compreendia o direito ao ensino superior, pois parte considerável da população não tinha 

acesso até mesmo à educação primária. Os que chegavam ao nível do ensino superior se 

destacam como membros efetivos das classes mais abastadas da sociedade. 

O que se observa nesse cenário é uma gradativamente filiação entre público e o 

privado na educação não se desvinculando, também, de uma herança de subordinação e de 

uma visão de assistencialismo à educação por parte do governo. Nesses termos, a discussão 

pela democratização da educação via Estado não atingiu um efeito impactante na sociedade. 

Evidenciada em uma pobreza política que se revestia também no campo educacional. Isso era 

reflexo da conduta autoritária dos governantes, senhores aristocratas e da submissão de um 

povo, iletrado, mulato (em sua maioria), pobre e desguarnecido de direitos           

(HOLANDA, 1991). 
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Parte dessa visão conservadora contribuiu para que a educação não fosse apropriada 

como um bem público e exigida como um direito, algo que diferentemente já acontecia nos 

grandes centros da Europa, antes mesmo do século XX. Assim, a iniciativa do setor público 

do Estado brasileiro não era muito diferente do atendimento privado ao ensino superior, pois 

se baseava numa concepção de serviço complementar à filantropia pública existente no país; 

não se efetiva como política de direito. 

Outro aspecto desse contexto era a relação de fidelidade entre a Igreja Católica e o 

Estado, enquanto espaços públicos de doutrinamento e de ideologização junto à sociedade 

brasileira. A Igreja reinventando-se como instituição imbuída das condições apropriadas para 

o atendimento à educação, dividindo a formação superior de acordo com a condição social e a 

expectativa dos sujeitos (IAMAMOTO, 2005).  

Dessa feita, conseguiu-se criar um segmento forte, formado por entidades 

religiosas/confessionais, espraiando-se como organizações educativas de prestígio social entre 

a população mais abastada, sendo assegurado ao mais pobre que conseguisse chegar a este 

nível de ensino, bolsas de estudos. Desse modo, se no início, a educação primária de cunho 

confessional dirigia-se, preferencialmente, aos pobres, todavia, o ensino superior já nasce 

voltado para as classes sociais mais abastadas, o que revela o atendimento a um serviço e não 

a um direito, que é um elemento característico da expansão do ensino superior no Brasil. 

Mas o que se logrou com maior êxito no período inicial do século XX, foi a criação de 

iniciativas locais de ensino superior, muito distante do modelo de Universidade de Humboldt 

(Alemanha) preconizado pela vanguarda do Movimento dos Pioneiros, a qual defendia uma 

universidade voltada para o ensino e da pesquisa em prol do desenvolvimento econômico e 

liberal do país.  

Desse modo, essa primeira fase implantação do ensino superior no setor público foi 

marcado por uma política dualista e indecisa por parte do Estado em não assumir o modelo 

organizacional universitario como principal caminho para se chegar a uma concepeção de 

educação superior, e, por outro lado, a elitização é uma marca desde sua emergência, ligada 

diretamente a uma frágil visão de democratização da educação, o que também já caracteriza 

que a política da educação superior tem seu nascedouro com medidas diversificadas no 

atendimento e na organização institucional, fortemente embasada apenas no ensino. 

 



 217

4.3 EXPANSÃO VERSUS DEMOCRATIZAÇÃO: ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO NA 

POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO DA DITADURA MILITAR À 

DEMOCRACIA LIBERAL 

 

Este texto tem por objetivo situar, historicamente, como o ensino superior brasileiro 

afasta-se de uma concecpção de democratização do direito e se aproxima cada vez mais de um 

processo de expansão vinculado ao setor lucrativo, proporcionando um aumento progressivo 

da oferta e do acesso privado mitigando a ideia do direito à educação superior. 

A educação logrou a partir da década de 1940, um forte impulso advindo do setor 

público, que teve um papel fundamental na afirmação de uma política mais ampla para 

educação brasileira que resultou, posteriormente, no período da Ditadura Militar, em uma 

tendência de caráter expansionista no âmbito do ensino superior, que nesse período, organizou 

um crescimento tanto do setor público-estatal, quanto do setor privado (com e sem fins 

lucrativos), mas que ao final, já caracterizava a vinculação mais ampla do setor privado     

neste processo. 

A problemática geral que versava sobre a educação nesse período de transição entre a 

política populista até a Ditadura Militar se referia à necessidade de uma regulamentação mais 

ampla voltada para os interesses do projeto desenvolvimentista do país, sendo esperado, que a 

organização da educação pudesse fazer sentido frente às necessidades do capital. O setor 

público-estatal foi preponderante nessa fase, muito embora, também estivesse no centro dos 

conflitos políticos desse processo.  

As forças em conflitos estavam localizadas entre aos setores estatal, filantrópico e 

privado que debatiam sobre a política pública de educação, principalmente diante dos 

questionamentos produzidos pelos Pioneiros da Educação que representava a ala mais liberal-

social em torno da educação, diferentemente da Igreja Católica, que defendia a manutenção de 

sua legitimidade institucional junto ao Estado e ao setor particular que em paralelo, atuava na 

defesa de uma educação livre na concorrência do mercado (SHIROMA; MORAIS; 

EVANGELISTA, 2002). 

Esses grupos apresentaram projetos educacionais diferenciados que chegaram até o 

governo. Como resultado, o Estado diante de tais demandas, age como o “conciliador” e 

propôs a criação de uma legislação que tivesse como objetivo apresentar um projeto de 

política educacional para o país.   

Em 1948, é apresentado pelo ministro Clemente Mariani um anteprojeto da Lei de 

Diretrizes e Bases Educação Nacional-LDBEN à Câmara dos Deputados, que por questões 
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políticas de oposição, liderada por Gustavo Capanema que defendia o controle da educação 

pela União, resultou no “engavetamento” de tal anteprojeto e só foi retomado em meados da 

década seguinte com a apresentação de substitutivos por Carlos Lacerda, sob orientação 

privatista (FIGUEIREDO, 2005). 

Assim, a espera por uma regulamentação mais ampla a partir do projeto de Lei sobre 

as diretrizes da educação nacional permaneceu em conflito por treze anos (1948 a 1961) no 

congresso, devido às divergências entre as principais forças políticas da época, as quais se 

situavam entre os setores público e privado.  

Parece conveniente afirmar que nesse momento, a família, a Igreja, a universidade 

entram em cena. São instituições que, historicamente, estiveram atreladas a projetos 

educacionais em que os espaços do público e do privado representavam a convergência e/ou 

divergência dos interesses ideológicos, políticos e econômicos acerca da educação        

(CURY, 2005). 

Essas instituições estiveram articuladas em vários aspectos da LDBEN, entretanto, a 

crítica da ala intelectualizada revelava-se nesse contexto político, mesmo por uma vertente 

liberal, como a principal voz contra o direcionamento do Estado brasileiro em relação à 

educação, pois o grupo de defensores da democratização da educação (Os pioneiros) 

imprimiu uma discussão no interior da sociedade civil. Da mesma forma que a Igreja, 

conclamou as famílias em torno da questão, tendo amparo e apoio destas. Isso implicou em 

retrocessos e avanços no projeto da LDBEN. 

A principal questão de discussão referia-se ao financiamento da educação, depois 

sobre os conteúdos, a organização e o controle da educação, gerando divisões entre os grupos 

em alguns aspectos, pois parte do grupo defendia que o Estado devia ser o responsável para 

este conjunto de atividades. Já o grupo organizado pela Igreja Católica afirmava que a 

educação deveria ter também um caráter religioso (SHIROMA; MORAES;     

EVANGELISTA, 2002). 

Contudo, os grupos de alguma forma recorriam ao direito de receber recursos do 

Estado para subsidiar as ações educacionais. Ressaltando, que a Igreja nesse período 

representava boa parte das escolas e as principais faculdades do país, apesar de que já 

concorria com o setor privado de cunho empresarial.  

Na medida em que avançava a proposta de desenvolvimento nacionalista, chegava-se 

nos anos 1960, como uma década marcada por reformas estruturais (BRUN, 2005). 

Finalmente, em 1961, em decorrência da ênfase reformista do governo de João Goulart 

conseguiu-se aprovar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN, por meio da 
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Lei 4.024/61. Essa reforma educacional atendeu aos interesses majoritários das organizações 

privadas, produziu um acirramento de conflitos entre as estruturas citadas, principalmente 

porque ela foi aprovada, diferentemente do projeto original, convergindo para atender aos 

interesses da Igreja e dos empresários por meio da força reguladora do Estado que se afirma 

nesse período (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2002). 

Assim, o segmento formado pelos intelectuais que discutia a democratização da 

educação brasileira perde força e se torna um movimento perseguido, principalmente, quando 

a Ditadura Militar (1964) assume a direção do Estado.  

Para dar sentido ao projeto da Ditadura Militar, foi criada mais uma Constituição 

Federal em 1967, em um momento político efervescente no cenário brasileiro. Segundo Horta 

(2001, p. 203), essa Constituição expressava duas influências que “explicam o caráter 

aparentemente contraditório do projeto do Executivo: autoritário e centralizador, sob o ponto 

de vista político; liberal e privatizante, sob o ponto de vista econômico”.  

No que se refere ao capítulo da educação, o anteprojeto da Comissão de juristas da 

Constituição de 1967, mantinha quase os mesmos dispositivos da Constituição de 1946, mas 

no que se refere ao ensino superior, propõe que “a gratuidade estaria condicionada não apenas 

à falta ou insuficiência de recursos dos alunos, mas também ao seu excepcional 

merecimento.” (idem, p. 217). Já o projeto preparado pelo Executivo deixou de lado os 

princípios da educação da Constituição anterior e o anteprojeto dos juristas, afirmando que no 

nível do ensino superior “deve ser concedida bolsas de estudo aos estudantes mais carentes de 

recursos, exigindo-se efetivo aproveitamento e reembolso, no caso do ensino superior.” 

(HORTA, 2001, p. 217).  

Nessa recomendação constitucional foram explícitos elementos fundamentais para a 

definição do direito ao ensino superior, a questão da gratuidade. O governo Militar não 

assume o direito, apenas o acesso em condições de contrapartida por parte dos estudantes, 

sendo motivo de várias críticas contra o dispositivo no texto legal. Mas, ainda assim, a visão 

política daqueles que seriam contrários a esse dispositivo, concordavam que o privado 

também deveria ser incentivado para expansão do ensino superior.  A posição do deputado 

Ewaldo Pinto do MDB da época que apresentava uma visão mais radical contra a concessão 

de bolsas de estudo requerida pelo governo.  

 

A concessão de bolsas de estudo, embora iniciativa louvável, vem se 
revelando, na prática, insuficiente para atender às exigências mesmo do 
ensino secundário. O de que se necessita é do aumento das oportunidades da 
educação através da ampliação da rede de escolas oficiais de grau médio e 
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superior, com ensino inteiramente gratuito, e não adstrito à concessão de 
bolsas de estudo. Isso não importa, evidentemente, restrição à iniciativa 
particular, que deve ser também estimulada, merecendo especial atenção e 
exigindo mesmo um esforço heróico, em face das necessidades da 
população, a ampliação de escolas secundárias, de escolas de grau médio e 
de escolas de nível superior. (apud HORTA, 2001, p. 220).  

 

Já outros criticavam o reembolso de bolsas que os estudantes deveriam fazer ao 

governo, dentre eles, o deputado Carlos Werneck da ARENA, que dizia que mesmo não 

desmerecendo tal iniciativa, mas: 

 

Exigir, taxativamente, o reembolso a um jovem que se inicia na vida 
profissional é norma drástica, não compatível com a realidade brasileira e a 
necessidade de democratização do ensino para o objetivo maior do 
desenvolvimento nacional […]. Se é louvável que aquele que pode 
reembolsar o faça, é exagero e é também violação exigir-se que todos que 
tiverem bolsas de estudos reembolsem o governo naquilo que foi gasto com 
sua educação. (apud HORTA, 2001, p. 228). 

 

Esses dois exemplos refletem os tipos de críticas feitas às propostas da Constituição 

Federal de 1967, porém, as temáticas parecem ecoar sobre a realidade mais atual, quando o 

estudante, antes mesmo de conseguir um espaço no mercado de trabalho, adquire uma dívida 

junto ao governo58, quando este, deveria oportunizar o direito daqueles que aspiram o acesso 

ao ensino superior. 

Bosi (apud, FÁVERO, 2001, p. 249), sintetiza o pensamento da época em relação ao 

problema do direito à educação que ainda é recomendado nos dias atuais: “A questão da 

gratuidade do ensino público tem sido a pedra de toque das intenções democráticas do 

legislador nestes últimos cinquenta anos”. 

Assim, as tendências “centralizadora” (por parte da regulação do Estado) e 

“privatizante” que cita Horta (2001), entende-se como também presentes na execução do 

ensino superior e elas imprimem de forma clara que tipo de projeto expansionista é orientado 

por parte do governo militar.  

E nesse mesmo contexto, as discussões em torno do ensino superior também faziam 

parte dos ideais do projeto desenvolvimentista nacional, sendo, o ensino superior, um foco 

central na política de governo. Isso fica claro quando em 1968, mais uma reforma é proposta 

                                                 
58 É um exemplo da realidade atual, que explica um dos fundamentos de desta defesa, de que o ensino superior 
até o presente contexto (2011) não é um direito, portanto, não se concorda com a descrição de que ocorre uma 
democratização do ensino superior, mas sim uma expansão por meio de iniciativa privada e medidas públicas, 
tais como, as formas de financiamento e bolsa de estudos. Portanto, o direito à gratuidade nos estabelecimentos 
de ensino superior do setor público é tão recente na história quanto a  sua defesa. 
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para atender as especificidades desse nível educacional. Pode-se considerar a partir de Minto 

(2007) que a Reforma Universitária de 1968, teve: 

 
Desde o decurso de sua elaboração até o processo de tramitação e 
aprovação da lei 5.540/1968 (A Lei de Reforma Universitária) observa-se 
uma das características mais marcantes dos governos militares, no que se 
refere às políticas educacionais: a contradição entre os motivos expressos 
(objetivos declarados) e as realizações efetivas. Algumas das medidas que 
foram concretizadas no texto legal se transformaram, de fato, em práticas 
correntes na educação superior. Outras, muitas vezes de caráter menos 
imediato nem tão francamente favoráveis ao setor privado, tornaram-se letra 
morta, o princípio da universidade como modelo ideal de ensino superior, 
por exemplo (MINTO, 2006,  p. 127). 

 

Segundo Ribeiro (2002), um dos entraves antes da reforma de 1968, era justamente a 

indefinição sobre se seguiam um modelo de universidade como espaço próprio para o 

desenvolvimento da educação superior, entendida pelo tripé (ensino, pesquisa e extensão) ou 

se adotaria uma diferenciação de propostas que abarcariam faculdades, institutos, escolas, 

dentre outras, para servir como suporte para formação profissional, sem necessariamente 

compor todo quadro institucional público por meio de universidades.  

Esse aspecto foi amplamente discutido pelos defensores internos, intelectuais e 

organismos da sociedade que optavam por modelos diferenciados de oportunidades de 

formação superior, tendo em vista, a proposta norte-americana de diversificação institucional, 

sendo esta, um exemplo para o Brasil de como promover uma dinâmica pública e privada na 

oferta deste nível de educação (RIBEIRO, 2002). 

Nisso, os debates e embates políticos foram ligados diretamente às entidades 

confessionais e do empresariado educacional que exigiam a liberdade da oferta institucional, 

tendo como central a manutenção de faculdades isoladas e de cursos diferenciados para 

objetivos plurais da sociedade, formação profissional dividida entre técnica, diretamente para 

atender aos objetivos do mercado de trabalho, tendo em vista, o processo de expansão da 

industrialização no país e do quadro burocrático do Estado, por outro lado, formação 

acadêmica mais intelectual voltada para o desenvolvimento cultural e científico do contexto.  

A Reforma Universitária de 1968 nasceu no calor político, autoritário e centralizador 

do governo militar. Ela expressou os aspectos que melhor configuram a proposta 

expansionista do setor público estatal, assentada na deliberação governamental de fortalecer o 

ensino superior pelos três flancos historicamente abertos no país: 1º concessão de subsídios 

fiscais às iniciativas filantrópicas; 2º incentivos financeiros e regularização de IES privadas; 

3º responsabilização das IES públicas, partilhada com os indivíduos/famílias, 
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preferencialmente, o setor público-estatal que se volta na organização da universidade, 

expandindo assim, um modelo organizativo estratificado e privatista na educação superior. De 

acordo com Minto (2006, p. 105): 

 

A LDB de 1961 consagrou, em seus dispositivos, a possibilidade de certas 
práticas que se tornariam muito comuns na educação brasileira, práticas 
estas reveladoras da relação entre as políticas educacionais e a utilização de 
recursos públicos para benefícios do setor privado. A LDB constitui-se, 
assim, numa espécie de ‘abertura de portas’ para o processo de privatização 
que se seguiria na educação brasileira sob o Regime Militar.  

 

A partir de Ribeiro (2002), pode-se entender também essas estratégias como medidas 

de diversificação institucional, aplicadas já no regime militar. Na visão da autora, essas 

estratégias ou dualidades são mecanismos de diversificação institucional utilizada pelo Estado 

para organizar a expansão do acesso ao ensino superior.  

A autora descreve que a diversificação institucional data do mesmo processo de 

origem da educação superior no país, ela se traduz de várias formas, uma delas é a 

diferenciação entre universidade e faculdade, cursos longos e curtos, formação bacharelado e 

licenciatura, divisão técnica e acadêmica, educação e ensino superior, ensino e pesquisa, etc.. 

Esses aspectos, dentre outros, foram discutidos como elementos da organização da educação, 

mas que se distinguem diante da forma como o Estado assume a educação superior.  

Todavia, apesar dos problemas que não foram todos solucionados por tal Reforma, ela 

trouxe aspectos organizacionais relevantes para Universidade brasileira, dentre eles, a 

constituição do tripé de sustentação pedagógica: o ensino, a pesquisa  e a extensão.  

Esse modelo já era recorrente nas universidades da Europa desde o século XIX, 

principalmente na experiência de Humboldt (Alemanha), a qual, 

[...] se opera a grande renovação da universidade, voltando a ser o centro de 
busca da verdade, de investigação e pesquisa; não o comentário sobre a 
verdade existente, não o comentário sobre o conhecimento existente, não a 
exegese, a interpretação e a consolidação desse conhecimento, mas a 
criação de um conhecimento novo. (TEIXEIRA, 1998, p. 85). 

  

Essa proposta de organização serviu de base para a constituição de um modelo mais 

relacionado às transformações que estavam se processando na realidade capitalista da Europa 

e assumia, portanto, uma postura de ruptura com o ensino clássico e/ou escolástico da 

universidade medieval. 

No caso brasileiro, o modelo de Humboldt de organização universitária é uma 

referência, muito embora, ainda não se pode considerá-lo como efetivado. Pois com as 
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dificuldades de recursos financeiros em tempos de recessão, a pesquisa e a extensão são as 

áreas mais prejudicadas junto às IES públicas. 

Por outro lado, a maior parte das IES do setor privado nesse contexto ficava distantes 

da realidade do modelo universitário, elas se organizavam em torno de escolas, faculdades 

isoladas e institutos nesse período. 

Nesse sentido, o modelo universitário do setor público governamental trouxe a partir 

da Reforma Universitária (1968), um aspecto significativo para organização da educação 

superior, mas também expõe uma fragmentação entre ensino superior e educação superior, 

pois na graduação, o ensino, de um lado, se dirige a partir de cursos profissionalizantes e 

técnicos. De outro lado, a pesquisa se vinculou ao nível da pós-graduação. Ou seja, a pesquisa 

não ficou entendida como elemento indissociável do ensino na graduação. Ela se definiu 

como parte de um nível mais avançado na educação superior. Essa diferenciação não atingiu 

em nada a lógica pensada para o ensino superior por parte do setor privado, que continuou a 

ser alvo de expansão, pois o governo não exigia que em faculdades tivessem a pesquisa, 

assim, o setor privado não investia muito nesse aspecto, apenas recorrentemente nas poucas 

universidades privadas desse período.  

Ou seja, no âmbito do ensino superior, ele continuou sendo ministrado por uma 

formação mais técnica no setor privado e no público com poucas iniciativas de inserção de 

alunos de graduação em bases de pesquisa, quando muito, ficando, a pesquisa, praticamente 

vinculada à pós-graduação. 

Entretanto, a pesquisa e a extensão são pouco desenvolvidas nas IES privadas, os 

investimentos são mais voltados para o ensino, com algumas exceções. Porque na divisão 

entre universidade e faculdade como organização institucional, ficou convencionado na 

LDB/96, que as faculdades têm como prioridade, o ensino. Tendo em vista que o setor 

privado opera muito mais por essa via e os seus investimentos em pesquisa são parcos, sendo 

consolidados apenas nas universidades. 

Restou assim, para os estabelecimentos públicos realizar ensino, pesquisa e extensão, 

tendo um peso maior no desenvolvimento da pesquisa em relação ao setor privado, que 

praticamente operava mais na área do ensino. Essa visão foi acompanhada pelo aumento de 

cursos de pós-graduação em praticamente todas as IES públicas, quando se introduziu novos 

cursos, alicerçando o conceito acadêmico de Universidade. 

Os mecanismos institucionais de fomento à pesquisa se originam na década de 1950, 

tendo em vista, que essa década é marcada pelos estudos econômicos, sociais e políticos sobre 

o desenvolvimento do país que se ampliaram devido às bases do capitalismo produtivo, 

financeiro, comerciário fracamente vinculado ao capital estrangeiro em expansão no país, 

demarcando um período de desenvolvimentismo. Para o apoio a essa área, desde 1954, que o 
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governo criara instituições de fomento à pesquisa a partir da Coordenação de 

Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), contribuído assim, para o crescimento da pesquisa e pós-

graduação no país.  

E mais tarde, em 1968, foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT), que veio a funcionar como a base financeira do sistema, expandindo a 

pós-graduação no país, principalmente nas IES públicas. 

A partir desse contexto da Reforma da Educação Superior de 1968, é possível 

caracterizar a situação do ensino superior no contexto Ditadura Militar, diante de um período 

de crescimento industrial, urbano e produtivo mais geral.  

É preciso acentuar que a formação da população nesse período é bastante precária e 

revela o déficit educacional do país. Conforme dados IBGE, em 1960, se observava no 

contexto brasileiro um número reduzido de pessoas preparadas com formação superior, 

capacitadas para participar do emergente desenvolvimentismo econômico do país, pois apenas 

0,30% do total da população tinha formação superior e esse quadro permaneceu inalterado até 

o final da década, diante de um contingente de trabalhadores constituído de mais de 96% 

composto de analfabetos e/ou de pessoas que não tinham sequer o ensino fundamental 

completo (FONSECA; MAGINA, 2009).  

Essa situação de fragilidade da educação básica produzia uma educação superior 

eletizada, pois poucos galgavam este nível de ensino. Contudo, os dados do ensino superior 

nesse contexto indicado correspondiam a uma situação de predomínio do setor público em 

relação ao setor privado, pois no ano 1956, do total de 78.659 matrículas realizadas no país, 

40.297 pertenciam ao setor público (57,0%) e o setor privado, detinha 38.362 (43%), 

conforme se vê na Tabela 4. 

 
 
 

Tabela 4 – Número do Total e Índice de Crescimento de 
Matrículas nas Instituições Públicas e Privadas no 

Ensino Superior (1956 e 1960) 
 

Ano  Total de 
Matrículas 

  Instituições* 
Públicas Privadas 

1956 78.659 40.297 38.362 

1960 95.691 53.624 42.067 

∆% de crescimento 
entre 1956 e 1960 

21,6% 33,0% 9,6% 

 
                            * Incluem as Federais, Estaduais e Municipais.  
                               Fonte: Sinopse Estatística do Ensino Superior.  Ministério da Educação e  
                               Cultura, 1965, p. 6-7 (apud FONSECA; MAGINA, 2009, p.11068). 
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Quanto ao índice de crescimento no período de 1956 a 1960, o país alcançou 21,6%, 

do total de matrículas realizadas, quando o setor público detinha 33,0% e o privado apenas 

9,6% de crescimento. Esses dados representam que até o ano de 1960, o setor público liderava 

as matrículas realizadas no país, todavia, esse quadro de crescimento mais elevado do setor 

público em relação ao setor privado vai ser redimensionado na primeira fase cíclica de 

expansão do ensino superior brasileiro que se inicia a partir do contexto da Ditadura Militar. 

O contexto da década de 1960 é marcado pelas mudanças políticas e econômicas em 

nível internacional, sendo um período de desenvolvimento do capitalismo monopolista que 

com após a 2ª Guerra Mundial vai se definir por um espraiamento de crescimento em todos os 

países ocidentais, influenciados pelas forças antagônicas mundiais o capitalismo/EUA e o 

socialismo da URSS (HOBSBAWM, 2007). 

Praticamente, o cenário de crescimento do capital se expande até início da década de 

1970, quando novamente, o sistema entra em crise produtiva, deflagando um novo momento 

de refluxo de crescimento, com diminuição das taxas de lucro e notadamente, o capitalismo 

em resposta a crise expande o processo de globalização, internacionalização da economia, do 

comércio, dos serviços de forma geral, tendo em vista, a reestruturação flexível que chega ao 

final dos anos 1980, provocando um redimensionamento em todas as áreas, inclusive 

reorganizando o Estado, principalmente o considerado de bem-estar social, a princípio dos 

países desenvolvidos (NETTO, 1992); Mas se estende em todos os países do mundo ocidental 

e penetra de forma ainda mais complexa no mundo oriental (NETTO, 2007). É nesse contexto 

de desenvolvimento das forças produtivas que o Brasil se insere e de forma política, baseada 

em uma Ditadura Militar. 

Os resultados disso no ensino superior brasileiro, no período de 1960 a 1980, se 

manifestam também pela necessidade de qualificação, tendo em vista, o desenvolvimentismo 

político-econômico e as demandas sociais que passam a requerer que a formação superior 

tenha uma maior amplitude no país. 

Nesse processo, o ensino superior, enquanto parte da política educacional do Estado 

vai passar por um processo de expansão, ampliando-se por meio dos setores do público e do 

privado como se evidencia nos dados disponíveis na Tabela 5. 

 
 
 
                



 226

Tabela 5 – Número Total e Índice de Crescimento de 
 Matrículas nas Instituições Públicas e Privadas  

no Ensino Superior (1960 e 1980) 
 

Ano Total de 
Matrículas 

Instituições* 
Públicas % Privadas % 

1960 95.691 53.624 56,0 42.067 44,0 
1980 1.377.286 652.200 47,3 725.086 52,6 

∆ % de crescimento 
entre 1960 e 1980 

1.339,3% 1.116,2% 1.623,6% 

               * Incluem as Federais, Estaduais e Municipais.  
                  Fonte: Sinopse Estatística do Ensino Superior, 1960, p. 16-17. Ministério da Educação e  
                  Cultura (apud, FONSECA; MAGINA, 2009, p.11072). 
  

Em 1960, o país contava com um quadro de 95.691 matrículas realizadas, sendo, 

56,0% no setor público e 44,0% no setor privado. No ano de 1980, o país realizou 1.377.286, 

deste total, o setor público ficou com 47,3% e o setor privado com 52,6%. Praticamente, o 

número de matrículas estava dividido de forma próxima entre os dois setores, algo bem 

diferente quando analisado o contexto após a Ditadura Militar, conforme a Tabela 5. 

Entretanto, quando analisado a evolução de crescimento da matrícula entre o período 

de 1960 a 1980, constatou-se que houve um crescimento 1.339,3%, sendo considerado 

exponencial. O setor público teve um índice de crescimento também bastante positivo de 

1.116,2%, todavia, o setor privado já apresentava um crescimento mais elevado do que o 

público, com 1.623,6%, como se vê na Tabela 5. 

Há uma análise, contudo, que deve ser feita em relação a esse índice de crescimento de 

1.339,3% na matrícula no período (1960 a 1980), conforme se vizualiza na Tabela 5, é que 

apesar do crescimento ser elevado, mas o acesso ao ensino superior nesse período ainda era 

muito limitado em relação à quantidade populacional do país, no sentido de que poucos 

tinham a oportunidade do acesso a este nível educacional, resultante de uma carência mais 

ampla em torno da educação.  

Essa justificativa se aplica, porque, se o país tivesse logrado um desenvolvimento 

anterior do ensino superior em ritmo crescente não se presenciava esse índice tão elevado, ou 

seja, ele se apresenta elevado, devido ao número baixo de matrícula anteriormente realizado, 

o que denota a fragilidade da democratização do ensino superior no país.  

Conquanto, os investimentos em recursos financeiros e as políticas realizadas pelo 

Estado para o ensino superior no período provocou um “crescimento” tanto no setor público, 

quanto no setor privado. O que comprova a existência de uma demanda reprimida, mesmo o 

país tendo um contingente de pessoas com pouco nível de formação básica, mas diante da 
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dimensão continental do Brasil, o ensino superior se tornava um espaço aberto para a sua 

expansão que se expressou em um ritmo de crescimento elevado de matrículas alcançado no 

período de 1960 a 1980. 

A partir desses dados apresentados é inquestionável o crescimento do ensino superior 

no país nesse período indicado que compreende praticamente todo período da Ditadura 

Militar. Configurando-se como o primeiro momento de expansão do ensino superior no país, 

porém, essa expansão não nasceu inteiramente de um Estado na perspectiva do direito, a 

expansão se dá pela imbricado entre os setores público e o privado, influenciada pela ideia 

meritocrática do acesso por parte do setor público e por parte do setor privado de forma 

consumista, como produto/serviço comercializável. 

Isso se revela já nesse contexto, pois o setor privado foi amplamente beneficiado 

durante o regime autoritário. Dito de outro modo, os dados também afirmam que a tendência 

privada que historicamente se filia a esse nível educacional, começa a ultrapassar em termos 

quantitativos o setor público com rumos a sua expansão, em particular, ainda no período da 

Ditadura Militar, quando o setor privado passa a formar um mercado educacional ao seu 

favor, devido ao incentivo por parte do Estado.  

Essa fase está conectada a necessidade do desenvolvimento do país, sendo a Reforma 

Universitária de 1968, o aporte jurídico-legal que norteou o projeto de expansão do ensino 

superior nesse contexto. Tinha-se o intuíto a partir desta reforma, ampliar as bases de 

formação de mão-de-obra qualificada e elevar os quadros técnicos do aparelho estatal para 

funcionamento da Ditadura Militar que se organizava em torno da centralização conservadora 

do Estado burocrático. Nesse ínterim, o setor privado, uma parte aliada ao regime militar, que 

no âmbito do ensino superior também forjou a sua ampliação em detrimento do setor público.  

A Reforma Universitária de 1968, expressava, assim, os rumos conservadores 

impostos à educação, bem como, já revelava as formas de imbricação entre o Estado e os 

setores (filantrópico e particular), enquanto espaços para expandir o acesso ao ensino 

superior. Por outro lado, é perceptível também que a Reforma apresentassem avanços bem 

modernos ao contexto, pois a ideia de Universidade ficou mais afinada ao seu papel 

institucional em devolver bens e serviços, baseados no conhecimento científico e tecnológico 

voltados à sociedade, sendo isso, a missão da universidade pública. 

Há que considerar que nesse contexto de Ditadura Militar houve também um aumento 

significativo do setor público que caracterizou pelo aumento da quantidade de 
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IES/Universidades no país com vistas ao desenvolvimentismo socioeconômico da época. 

Desse modo, o projeto de expansão do ensino superior, foi seguido por dois caminhos:           

o público e o privado, atuando em paralelo, ora com conflitos, com disputas, mas também, o 

Estado subsidiando o setor privado e por outro lado, perseguindo os movimentos políticos que 

se organizavam junto às IES federais, principalmente, no período mais duro do regime, que 

não coincidentemente foi quando se deu a implantação da Reforma Universitária em 1968. 

Assim, essa Reforma também representava em sua formulação, a austeridade do regime sob a 

forma organizativa que se dirigia a uma das estruturas de poder do Estado,                               

a educação superior. 

Coube, assim, ao Estado identificar e organizar tal processo de organização do ensino 

superior, sendo a escolha por um modelo híbrido entre o público e o privado sem que tivesse 

ocorrido uma discussão mais aprofundada e voltada para os interesses democráticos de acesso 

ao ensino superior pela via pública.  

O que concorreu para que os incentivos governamentais se projetassem também no 

setor privado como uma das alternativas viáveis aliados aos interesses do capital de forma 

direta e/ou indireta. De forma direta pelas concessões e renúncias fiscais dadas ao setor 

privado pelo Estado e, indiretamente, quando por falta de investimentos públicos junto aos 

serviços sociais essenciais, o setor privado assumiu-os numa dimensão de negócios.  

Assim, os dados do ensino superior no que se referem ao período de 1960 a 1985, se 

identificam com a existência de uma tendência expansionista, tendo em vista, o crescimento 

desta modalidade de ensino no âmbito educacional.  

Isso pode ser verificado pelo aumento dos indicadores do ensino superior, dentre eles, 

os números de docentes, matrículas, vagas ofertadas, concluintes, inscrições e ingressos, 

retratando uma primeira fase, conforme se vê nos dados a partir da Tabela 6. 

 
 

Tabela 6 – Evolução das Estatísticas do Ensino Superior  
(Cursos de Graduação-Presencial) Brasil/1964-1985 

 

Ano Docentes Matrículas (B/A) Concluintes Vagas 
Oferecidas 

Inscrições (D/C) Ingressos 

(A) (B) (C) (D) 

1964* 30.162 
 

142.386 --- 20.282 ... ... ... ... 

1965 33.135 155.781 4,7 22.291 ... ... ... ... 

1966 36.109 180.109 5,0 24.301 ... ... ... ... 

1967 38.693 212.882 5,5 30.108 ... ... ... ... 
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1968 44.706 278.295 6,2 35.947 ... ... ... ... 

1969 49.547 342.886 6,9 44.709 ... ... ... ... 

1970 54.389 425.478 7,8 64.049 145.000 
(ano base) 

328.931 
(ano base) 

2,3 ... 

1971 61.111 561.397 9,2 73.453 202.110 400.958 2,0 ... 

1972 67.894 688.382 10,1 96.470 230.511 449.601 2,0 ... 

1973 72.951 772.800 10,6 135.339 261.003 574.708 2,2 ... 

1974 75.971 937.593 12,3 150.226 309.448 614.805 2,0 ... 

1975 83.386 1.072.548 12,9 161.183 348.227 781.190 2,2 ... 

1976 86.189 1.096.727 12,7 176.475 382.418 945.279 2,5 ... 

1977 90.557 1.159.046 12,8 187.973 393.560 1.186.181 3,0 ... 

1978 98.172 1.225.557 12,5 200.056 401.977 1.250.537 3,1 ... 

1979 102.588 1.311.799 12,8 222.896 402.694 1.559.094 3,9 ... 

1980 109.788 1.377.286 12,5 226.423 404.814 1.803.567 4,5 356.667 

1981 113.899 1.386.792 12,2 229.856 417.348 1.735.457 4,2 357.043 

1982 116.111 1.407.987 12,1 244.639 421.231 
(∆%190,5%) 

1.689.249 
(∆%321,3%) 

4,0 361.558 

1983 113.779 1.438.992 12,6 238.096 ... ... ... ... 

1984 113.844 1.399.539 12,3 227.824 ... ... ... ... 

1985 113.459 1.367.609 12,1 234.173 430.482 1.514.341 3,5 346.380 

∆% do 
período 

276,1% 860,4% --- 1.054,5% - - - - 

 
   * Ano Base 
      Fonte: MEC/IN EP/SEEC- Evolução das Estatísticas do Ensino Superior-Brasil 1964-1985.  

 

Apesar de alguns indicadores na Tabela 6 não estarem completos com todas as 

informações anuais. No entanto, a análise sobre o ritmo da evolução do ensino superior é 

relevante quanto ao índice de crescimento dos docentes foi de 276,1%; o de matrículas com 

860,4% e o de concluintes com 1.054,5% no período compreendido entre 1964 a 1985.  

Esses dados caracterizam o ritmo de expansão produzido no contexto da Ditadura 

Militar, sendo considerado o mais elevado em termos de índices de crescimento que até então 

não haviam sido registrados na história do ensino superior na realidade brasileira.  

Outro dado relevante na Tabela 6, refere-se à análise do período de 1970 a 1982, em 

relação ao nível de demanda entre a quantidade de vagas ofertadas e a de inscritos no ensino 

superior. Se observa que o índice de crescimento de vagas nesse período foi de 190,5% e o de 

inscritos, alcançou 321,3%. 

Essa diferença entre uma quantidade maior de inscrição em relação às vagas ofertadas 

evidencia uma demanda por acesso, que em 1970 era de 2,3% de inscritos em relação ao total 

de vagas ofertadas e em 1982, essa diferença aumenta para 4,0%.  
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Desse modo, havia uma quantidade em 1982, quatro vezes mais de inscritos do que de 

vagas disponíveis, mesmo tendo os dois setores o público e o privado atuando, mas não 

conseguiam atender a demanda de inscritos, mas já existia um percentual de vagas ociosas, 

podendo ser visto no ano de 1985, já chegava a 19,5%. 

Por outro ângulo, essa demanda exposta se articula a dois aspectos interelacionados: 

primeiro, a necessidade de expansão de vagas que deveria ser realizada; segundo, revelava a 

potencialidade do ensino superior como área para o mercado, devido à fragilidade do setor 

público em atender tal demanda por acesso.  

Esses dois aspectos combinados foram a mola propulsora para que o setor privado 

lucrativo visualizasse o ensino superior como área rentável aos negócios, promovendo assim, 

investimentos para ampliar a oferta de vagas, constituindo-se, como um setor central na 

segunda fase de expansão do ensino superior a partir da década de 1990, notadamente por 

meio de uma ordem privada. Os dados também revelam a própria fragilidade da democracia 

existente no país, que se refletia diretamente junto aos serviços do Estado.   

 
Dentro dessa lógica, portanto, empreender reformas democráticas, num país 
como o Brasil, poderia implicar um processo de radicalização e de 
ultrapassagem do Estado burguês, já que elas podem superar a si mesmas, 
considerando-a a cultura visceralmente antidemocrática e conservadora da 
burguesia brasileira. (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p. 151). 

 

Portanto, uma democratização no sentido mais alargado do termo é um processo em 

desenvolvimento no país. A apesar da mudança constitucional de 1988, que “nasceu” a partir 

de um clima político de denúncia ao Regime Militar, envolvendo amplos setores da sociedade 

brasileira para um processo de mudança política. Isso, tendo em vista a discussão pela 

democracia como fundamento à liberdade de expressão, aos direitos civis, políticos, culturais, 

religiosos, e sociais, forneceu nos anos de 1980, um momento conjuntural de efervescência 

política no país por meio dos movimentos sociais, populares, de partidos, de sindicatos, de 

estudantes, de intelectuais e políticos, etc. Esse foi um período histórico, da vida 

contemporânea brasileira, que logrou como fruto a Constituição Federal de 1988 que se afina 

aos ideais democráticos e de bem-estar social no sentido de produzir um país mais justo e 

cidadão para todos (PESSOA, 2003). 

Mas para efetivação do conjunto dos direitos de cidadania, há ainda vários 

impedimentos político-econômicos e sociais que dificultam a consolidação de uma 

democracia no cotidiano da vida social do homem comum e nas instituições políticas e 

públicas da sociedade brasileira. 
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E foi justamente, no período de crise do Estado, na década de 1980, que o setor 

privado percebeu que havia demandas no âmbito dos serviços sociais para ser atendidas e no 

campo específico da educação superior, passou a investir no aumento de novas vagas para o 

ensino de graduação, movimentando a segunda fase de expansão do ensino superior que 

demarcada a partir do período de 1986 a 2009, já atingindo os governos após a Ditadura 

Militar, os denominados “democráticos”.  

Nessa segunda fase de expansão, o momento mais contudente é durante os dois 

governos de Fernando H.Cardoso entre 1995 a 2002, que melhor expressa a visão 

expancionista do setor privado, tendo em vista, o apoio direto da linha da economia política 

vigente no país, o neoliberalismo que atinge o país a partir do Consenso de Washington e com 

a implantação da reforma do Estado, mediando uma Reforma da Educação Superior que na 

concepção da Carvalho (2006) se deu por textos legais fragmentados como parte da    

estratégia governamental. 

Ressalta-se que nessa segunda fase de expansão do ensino superior, se percebe a 

contradição do Estado, pois com a Carta Constitucional de 1988, ampliou a sua concepção 

sobre os direitos sociais, e ao mesmo tempo, em que a descentralização, privatização, 

terceirizações dos serviços sociais públicos são as metas do Estado, tendo em vista, a 

necessidade de reformar o aparelho estatal, desvinculando parte dos serviços sociais, 

promovendo o chamamento à sociedade civil na partilha da execução dos serviços essenciais. 

No âmbito do ensino superior público foi diminuído ainda mais o financiamento, 

prejudicando a organização, com isso, gerando um quadro de quase estagnação de 

crescimento das IES públicas, gerando uma oportunidade ímpar para o crescimento do setor 

privado que passa a ampliar o seu quadro de vagas, oxigenando o mercado na área 

educacional e criando ao mesmo tempo, um novo tipo de concorrência, entre o próprio setor 

privado, pois diante do setor público já não havia mais barreiras tão elevadas, devido à 

política governamental neoliberal da década de 1990 que se voltava para esse nível 

educacional seguindo uma tendência mais acentuada de aprofundar a participação do setor 

privado no ensino superior (AMARAL, 2003). Mesmo que gerando índices mais elevados na 

expansão do ensino superior e por outro lado, na mesma linha precarizando o setor público. 

Produzindo pela via do setor privado um: 

 

processo de expansão do ensino superior em moldes mais ‘flexíveis’ era uma 
demanda do setor privado, que se aproveitava da escassez de vagas no setor 
como forma de promover um ensino do tipo barato, rápido e muito lucrativo. 
Sem prescindir, é claro, das transferências de recursos públicos, sem os quais 
não poderiam viabilizar seus empreendimentos. (CUNHA; GOES,         
1985, p. 87). 
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Sendo possível verificar essa reflexão dos autores a partir dos dados de 

evolução/crescimento do ensino superior no período de 1986 até 2009, como se observa na 

Tabela 7, que se traduz como parte desse movimento. 
 

Tabela 7 – ∆% Evolução das Estatísticas do Ensino Superior/Graduação-Presencial 
Brasil/1986 a 2009 

 

Governos Docentes Matrícula Concluintes Vagas 
oferecidas 

Inscrições Ingressos 

José Sarney 9,2% 7,1% 1,8% 5,5% 4,6% 0,8% 
Collor de Melo 2,0% - 0,3% 1,7% 6,3% -3,6% 0,9% 

Itamar Franco 3,1% 4,1% 2,3% 4,6% 10,2% 5,3% 
1° Fernando H.Cardoso 17,3% 17,1% 11,5% 21,7% 21,2% 29,7% 
2° Fernando H.Cardoso 39,4% 46,8% 55,0% 98,2% 49,0% 53,0% 
1° Lula da Silva 17,8% 20,3% 39,4% 31,3% 5,7% 14,7% 
2° Lula da Silva* (até 2009) 7,2% 4,8% 9,2% 12,0% 19,8% - 4,2% 
Total de ∆% do período 
democrático (1986 a 2009) 

206,3% 260,7% 262,5% 615,4% 258,1% 298,9% 

Fonte: MEC/INEP/SEEC – Evolução das Estatísticas do Ensino Superior – Brasil/1986 a 2009. 
 

Os dados de índices de crescimento apontam que a categoria ‘docentes’ atingiu 

206,3%; a de matrículas 260,7%; concluintes 262,5%; vagas ofertadas 615,4%, inscrições 

258,1% e de ingressos 298,9%, de acordo com a Tabela 7. Alguns desses índices podem ser 

confrontados com os do período de 1964 a 1985 (na Tabela 6). Percebe-se que ao verificar os 

índices de crescimento de cada governo, de José Sarney a Itamar Franco, os indicadores são 

baixos, alguns negativos, revelando a crise econômica mais geral do país que atingia também 

o setor de serviços educacionais.  

A partir do governo de FHC, no entanto, os indicadores sobem, representando no 

período dito democrático, o governo que mais cresceu, principalmente, no setor privado, 

promovendo a segunda fase de expansão do ensino superior comercializável, e no setor 

público pelas medidas de diferenciação e diversificação institucional em um quadro de 

penúria da IES federais. Esse governo conseguiu provar como se consegue melhores 

indicadores de desempenho à custa da precarização do trabalho no serviço público, que 

passou a ser alvo de ferrenhas críticas por parte da sociedade que não entendia a forma de 

fazer política deste governo, quando o discurso apontava para um aspecto e a prática para 

outra (MELO, 2007). 

Diante de tal situação, é pertinente afirmar que:  

A política pública para o ensino superior, principalmente no segundo 
mandato de FHC, parece indicar maior aproximação com os preceitos 
neoliberais, mostrando coerência entre o discurso e a prática política. No que 
diz respeito ao segmento público, verificou-se o aprofundamento da parceria 
público/privada. [...] A opção política de estímulo à iniciativa privada dos 
anos 1960, foi reafirmada, inclusive, exaltando-se, em várias ocasiões, a 
eficiência e a produtividade dessas instituições. (CARVALHO, 2006,          
p. 130). 
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Todavia, vale ressaltar, que o período do regime ditatorial, o ensino superior teve 

índices de crescimento maiores junto aos indicadores de docentes, matrículas, concluíntes, do 

que o período dito democrático. De modo que os confrontos entre os dois períodos devem ser 

entendidos a partir do contexto de cada época. 

Primeiro, no que se refere ao índice de crescimento no tocante à quantidade de 

docentes, foi de 276,1% no período 1964 a 1985, conforme Tabela 6 quando no período dito 

democrático chegou apenas a 206,3%, conforme Tabela 7. Muito embora, que tenham 

ocorrido nas décadas de 1980/1990, reformas educacionais; aumento físico das IES; aumento 

do número de docentes nos setores público e privado, principalmente, nesse último, e um 

volume maior de concursos públicos para IES federais nos últimos anos de 2007 a 2010, mas 

isso tudo, não conseguiu imprimir uma diferença substancial no resultado final de crescimento 

em relação ao período compreendido de 1964 a 1985.  

Por outro lado, é possível compreender que esse crescimento menor no período de 

1986 a 2009 em relação ao número de docente se deu devido ao processo de precariedade de 

trabalho que docentes públicos enfrentaram nesse período, tendo em vista, a situação de 

aguçamento do neoliberalismo e suas políticas para a educação superior, atingindo tanto a 

graduação, como, a pós-graduação.  

E no setor privado, a gestão passou pelo fortalecimento do empreendedorismo 

empresarial e enxugamento de gastos, gerando um crescimento do número de professores, 

mesmo que este setor tenha crescido mais do que o público e que tenha praticamente 

garantindo o aumento de docentes no período compreendido. Mas por outro lado, é um 

crescimento enxuto internamente, pois o setor privado não contrata sem está de acordo com o 

modelo flexível e precarizando o trabalho docente em vários aspectos, dentre eles: carga de 

horária elevada, turmas superlotadas; salários baixos; e frágil incentivo à carreira acadêmica. 

Segundo, quando se refere à evolução da matrícula, os dados são de crescimento em 

ambos os períodos supracitados. Todavia, é surpreendente de que no período 1964 a 1985, se 

deu a sua maior expansão com 860,4% (Tabela 6), contra, 260,7% (Tabela 7) no período de 

1986 a 2009.  

Ressalta-se que os dois dados de matrícula são elevados, mas o nível de crescimento 

de 1986 a 2009, não seguiu o mesmo ritmo iniciado no período de 1964 a 1985. Entretanto, há 

que considerar que não existe crise no âmbito da progressão da matrícula no ensino de 

graduação em termos de expansão junto aos períodos analisados, mas, apresentam fluxos e 

ritmos de crescimento diferentes, pois também, a área da educação é sensível a outros fatores 

sociais e econômicos, bem como, políticos e culturais, principalmente quando analisada as 

diferenças entre o setor público e o privado. 
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Terceiro elemento a ser confrontado se refere ao índice de evolução do número de 

vagas ofertadas, constatou-se que no período de 1964 a 1985 (ver Tabela 6- como não tem 

todos os dados anuais de vagas para que se pudesse realizar um confronto com o período de 

1986 a 2009), só foi possível tomar como referência à análise, o período entre 1970 até 1982, 

em que houve uma evolução de vagas ofertadas de 190,5% e ao comparar-se com os dados do 

período de 1986 a 2009 (ver Tabela 7), quando houve um crescimento de 615,4% de        

vagas ofertadas.  

Todos os setores ampliaram as suas vagas, principalmente o setor privado. Mas o setor 

público também foi estimulado a criar vagas, tendo em vista que as estatísticas mostravam 

uma quantidade pequena de alunos para o total de professores, sendo que no período de 1995 

a 1998, a equivalência de vagas, no setor público era de 09 alunos por professor e no setor 

privado 16,2% (CATANI; OLIVEIRA, 2000). Uma das ações por parte do MEC foi exercer 

uma pressão para “otimizar a estrutura existente e ampliar as vagas, sem que seja necessário 

liberar a reposição de vagas para realização de concursos público que viabilize a contratação 

de professores e funcionários” (idem, p.73), o setor público diante das medidas impostas 

ocorre um aumento de vagas.  

Desse modo, os autores acrescentam que a partir de medidas como essa foi possível 

aumentar o quadro de vagas no setor publico, aliada a noção de eficiência e eficácia nas 

políticas educacionais. Em paralelo a isso, nesse período cresceu o número de professores 

substitutos para dá conta da expansão do setor público, imbuindo aos docentes efetivos, por 

outro lado, a buscarem melhorar a sua produtividade a partir da criação da gratificação/GED 

(Lei 9.678/98), desenvolvendo uma remodelagem no serviço público, em busca de um novo 

padrão de gestão, baseada nos pressupostos empresariais da administração flexível e 

produtivista. Um dos objetivos era forçar o aumento de quantidade de alunos por sala de aula, 

tendo em vista, as formas diferenciadas de provocar a expansão pela via do setor público 

(JACOB, 2006). Bem como, a exigência de ampliação do quadro de doutores nas IES 

públicas, sendo exigido para o plano de cargo e carreira a partir do período de FHC para 

melhoria do quadro da pós-graduação no país. Esse dado apesar de ter sido praticamente 

forçado à categoria, mas ao final produziu um aumento substancial de doutores                    

nas IES públicas. 
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O enfoque do processo de expansão a partir da diferenciação e a diversificação 

institucional redimensionadas no contexto da década de 199059, principalmente, a partir dos 

governos de FHC, tornou-se uma alternativa para a sua gestão no âmbito da                

educação superior. 

Sendo recorrente na diferenciação institucional a divisão entre ensino superior, que 

preferencialmente poderia ser realizado no âmbito de faculdade e em institutos, e a educação 

superior, no âmbito da universidade, tendo em vista, a pesquisa e a extensão, compreendendo 

também que a educação superior se destinava a graduação e pós-graduação. Essa 

diferenciação gerava uma distinção de atuação entre os setores público e privado     

(RIBEIRO, 2002). 

A LDB/96 veio ampliar a diferenciação, no entanto, é importante enfatizar que antes 

dela, o ensino de graduação tradicionalmente já tinha sido incorporado como parte da 

dinâmica de expansão do setor privado. Entretanto, com o avanço dos cursos sequenciais, 

tecnológicos e da especialização e da pós-graduação, a diferenciação institucional atinge 

outros enfoques e abrange ambos os setores (público e o privado). Todavia, nas últimas 

décadas do século XX, o setor privado também cresceu o seu número de universidades, 

revelando que o crescimento expansionista segue a lógica de competitividade do mercado 

entre o público e o privado, não se pode mais considerar que a penetração do setor privado dá-

se mais apenas nas faculdades.  

Os dados de crescimento de número de universidade no período de 1980 a 2008, 

percorre em todos os setores público e privado, como parte do processo de expansão da 

educação superior. Em 1980, o total de universidades no Brasil correspondia a 65 IES, 

passando em 2008 para 183, resultando em uma evolução de 181,5%, como pode se visualizar 

na Tabela 8. 

 
 
 

                                                 
59 Dentre as principais medidas que conferem um papel da diversificação institucional se refere à legislação da 
educação superior vigente nesta década, considerando “a Lei nº 9.192, de 21 de dezembro de 1995 que 
estabeleceu normas para a escolha de dirigentes das universidades federais; a Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 
1995, cria o Conselho Nacional de Educação – CNE, ao mesmo tempo em que instituiu o exame nacional de 
cursos para os alunos que concluem a graduação; regulamentando artigos da LDB, o Decreto nº 2.207, de 15 de 
abril de 1997, logo alterado pelo Decreto nº 2.306, de 19 de agosto de 1997, por meio do qual o governo 
estabeleceu a diversificação das instituições de ensino superior em cinco tipos: I - Universidades; II - Centros 
Universitários; III - Faculdades Integradas; IV - Faculdades; e V - Institutos Superiores. Uma mudança na 
diversificação das instituições de ensino superior foi instituída pelo Decreto nº 3.860, de 9 de julho de 2001, que, 
ao revogar os dois decretos anteriormente citados e ter seus dispositivos modificados ou regulamentados por três 
outros decretos [nº 3.908, de 4 de setembro de 2001; nº 4.914, de 11 de dezembro de 2003; e nº 5.225, de 1º de 
outubro de 2004], alterou as regras de organização do ensino superior e da avaliação de cursos e instituições.” 
(JACOB, 2005). 
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Tabela 8 – Número de Universidade/Brasil (Público e Privado)/1980-2008 
   

   
Ano 

 
Total 
Geral 

Nº de universidade-Brasil no Público e Privado/1980-2008 
 
Público 

 
Federal 

 
Estadual 

 
Municipal 

Privado (com 
e sem fins 
lucrativos) 

1980 65 45 34 09 02 20 
1984 67 47 35 10 02 20 
1988 83 52 35 15 02 29 

1992 106 60 37 19 04 46 
1996 136 72 39 27 06 63 
2000 156 71 39 30 02 85 
2004 159 83 46 32 05 86 
2008 183 97 55 36 06 86 

∆% de 1980 
a 2008 

181,5% 115,5% 61,7% 300,0% 200,0%   330,0% 

                       Fonte: MEC/INEP-Dez.2010. 
 

 

Diante desse quadro do número de universidades, o setor público alcançou 115,5% de 

crescimento, mas ainda sendo inferior em relação ao setor privado que obteve no mesmo 

período, um crescimento de 330,0%, como se vê na Tabela 8. 

O aumento de IES Universitárias no setor público é fruto de fusões de faculdades 

estaduais; criação de novas IES, principalmente, no âmbito federal. Porém, pode se verificar a 

partir dos dados que a expansão das universidades no âmbito privado (com e/ou sem fins 

lucrativos) demonstra a capacidade organizativa deste setor, mesmo com implantação de 

regras mais rígidas de autorização, reconhecimento e credenciamento por parte do governo 

federal frente ao setor privado nos últimos anos, principalmente após a readequação dos 

sistemas de avaliação do ENADE e do SINAES, que compreendem um conjunto maior de 

critérios e contrapartidas do setor privado para se adequar as condições jurídico-legais e 

físico-pedagógicas. Mas ainda assim, vem ocorrendo também um fenômeno de alargamento 

nas instalações fisícas e melhoria geral das instituições não-universitárias, contribuindo para 

mudança de tipo organizacional, principalmente nas faculdades integradas que pretendem 

funcionar como centros universitários e/ou universidades.  

Por outro lado, há outro aspecto desse dado de expansão de IES universitárias por 

parte do setor privado, pois ocorreu um crescimento quando analisado o setor privado em seu 

conjunto: somando os dados do setor privado (particular) com as ditas IES confessionais, 

comunitárias e filantrópicas60 no período de 2000 a 2009. Contudo, quando analisado a 

participação do privado do tipo particular e o público não-estatal, percebe-se que o setor do 

                                                 
60 Neste estudo, denomina-se o setor privado (confessional/comunitário/filantrópico) como público       não-
estatal para diferenciar as IES com fins lucrativos (particulares) e das IES sem fins lucrativos 
(confessional/comunitário/filantrópico), diferentemente da nomenclatura do INEP. 
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público não-estatal detinha maior número de universidades, mais do que o privado particular, 

como se verifica nos dados do Tabela 9. 

 
Tabela 9 – Total de Universidades no Brasil por Natureza Jurídica/2011  

em Valores Absolutos no Período de 2000 a 2009. 
 

 
Ano 
 

Total de 
Universidades 

Público-
estatal 

Privado  
(particular) 

Privado: 
(confes./com./filantróp.)/ 

Público não-estatal 
2000 156 71 27  58  
2001 156 71 27   58 

2002 162 78 28 56 
2003 163 79 26 58 
2004 169 83 26 60 
2005 176 90 25 61 
2006 178 92 24 62 
2007 182 96 28 58 
2008 183 97 29 57 
2009 186 100 44 42 

                            Fonte: INEP, 2011.  
 

 

Os dados expressos no quadro confirmam o quantitativo de forma geral. Mas ao 

analisar os dados em termos percentuais, no período de 2000 a 2009, se percebe que ocorreu 

um percurso tendencialmente de regularidade progressiva na participação do setor público, 

pois inicia em 2000 com 45,5% e chega em 2009, com 53,8% do total de IES do tipo 

universidade por ano, conforme dados do Gráfico 1. Já o setor privado, se mantém por meio 

de oscilações no período citado, inicia em 2000, com 17,3%, oscila para 13,5% em 2006 e a 

partir de 2007, fica com 15,8% e chega em 2009 com 22,5% do total de IES do ano.  
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Gráfico 1 – Total de Universidades no Brasil por Natureza Jurídica em Valores     
Percentuais no período de 2000 a  2009.  Brasil/2011.
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Por outro lado, o setor do público não-estatal que em 2000, tinha 37,2% das IES,  

gradativamente vem em queda, precisamente em 2007, declina para 31,9%, chegando em 

2009, a 23,75% do total de IES no ano, como se observa no Gráfico 1. 

Um fator que merece ser investigado nos dados apresentados entre o setor privado 

particular e o público não-estatal (filantrópico/confessionais/comunitário) é que praticamente  

o mesmo percentual em número absoluto e em percentual do aumento de universidade no 

setor privado do tipo particular é o mesmo valor de diminuição do número de universidades 

do público não-estatal, até mesmo as oscilações entre os dois setores são semelhantes quando 

analisados os anos na sequência histórica. 

A hipótese para esse fato se torna mais evidente no ano de 2009, demarcando que 

provavelmente houve uma mudança de titulação jurídica de IES ditas filantrópicas para se 

tornarem particular, evidenciando as imbricações entre o privado e público não-estatal, como 

moedas de um mesmo objetivo, a reorganização do setor privado. Outro aspecto pode ter 

ocorrido é o descredenciamento do título de universidade de IES do setor público não-estatal, 

contudo, este fato não resultaria no mesmo ano no aumento do mesmo quantitativo de IES 

privadas/particular. A primeira hipótese caracteriza melhor esse fato.  

No entanto, ao se avaliar o índice de crescimento do número de universidades no país, 

constata-se que no âmbito das universidades (conf./com./filantrópicas) diminuiu a sua 

quantidade de instituições entre o período de 2000 a 2009, conforme o Gráfico 2, gerando um 

dado de evolução negativa, de -27,5%, no setor que se denomina de público não- estatal.  
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Gráfico 2 – ∆% Índice de Crescimentos do Número de Universidades por 
Natureza Jurídica-Brasil Série Histórica (2000/2009).
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 Assim, ocorreu na verdade uma expansão do setor privado do tipo particular 

evidenciando a posição do ensino superior brasileiro, uma escolha pelo fins lucrativos.      

Nesse aspecto, a evolução do mercantil é um dado de análise que colabora para a perspectiva 

defendida neste estudo de que o ensino superior brasileiro se pauta numa expansão na 

perspectiva de chegar cada vez mais próxima a uma massificação, mediante uma vertente 

desqualificada e de mercado.  

Um dado positivo desse processo de expansão, é que o setor público cresceu 40,8%, 

conforme se vê no Gráfico 2, aconteceu sem oscilação e apresentou uma melhoria quantitativa 

do quadro de IES universitárias, representando o movimento da política de governo adotada, 

particularmente, a partir do governo Lula da Silva que com a criação de mais universidades 

foi determinante para gerar um grau de competitividade entre o público e privado, neste 

aspecto, pois ao iniciar o governo em 2003, o país contava com 79 IES-universitárias, no 

período final em 2009, chega a 100 universidades, como se viu na Tabela 9 registrado, neste 

período houve um crescimento de 26,5%. Esse é um dado extremamente positivo para o setor 

público, tendo em vista, a recuperação de IES e abertura de novas, o que vai gerar 

progressivamente um aumento de matrículas e de ingressos neste setor. 

Entretanto, o aumento de matrículas (geral) no mesmo período ainda não foi sentido 

de forma significativa, como visto anteriormente na Tabela 7 que trata da evolução do ensino 

superior no período dito democrático, especialmente no governo de Lula que não alcançou um 

ritmo mais acentuado de crescimento nas matrículas nem em outros indicadores do ensino 

superior. Todavia, como a abertura de novas IES é recente, se espera melhores resultados 

desses indicadores nos anos seguintes. 

Por outro ângulo, o papel das IES universitárias é fundamental para absorção de 

matrículas, pois elas têm uma melhor aceitação por parte do alunado, mesmo tendo um menor 

percentual existente quando comparado com todas as formas de IES. 

Observa-se que mesmo tendo aumentado o número de IES universitárias nos últimos 

anos, como se vê nos Gráficos 3 e 4, a seguir, mas no cômputo geral, elas representam menos, 

pois em maior linha cresceram as IES do tipo faculdade, como se vê no Gráfico 3, sendo mais 

numerosas no país. No ano de 1998, atingiam 82% do total de IES; em 2008, atingiu 86,1% e 

em 2008, chegou a atingir 86,2%. 
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Gráfico 3 – Distribuição Percentual do Número IES por Natureza 
(1988/1998/2008). Brasil/2011.

 

Esse aumento em relação à faculdade é resultado do desenvolvimento do setor privado 

em liderar, mas de uma forma com menos custos, disso partiu, a ampliação das faculdades e 

de institutos isolados, proliferando no país, demarcando a fragilidade do acesso e da qualidade 

do ensino no âmbito da graduação.  

Todavia, quando se refere a matrículas por tipo de IES, as universidades absorvem 

mais do que as faculdades. Em 1988, 52% de matrículas foram realizadas nas universidades e 

35,0% nas faculdades. Em 2008, as universidades ficaram com 52,6% das matrículas e as 

faculdades com 32,3%,como pode ser observado no Gráfico 4: 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Universidades Centros e Faculdades 
Integradas

Faculdades Isoladas

52,0%

13,0%

35,0%

69,0%

10,0%

21,0%

52,8%

14,9%

32,3%

P
er

ce
n

tu
al

 (
%

)

1988

1998

2008

Fonte:  MEC/INEP.

Gráfico 4 – Distribuição Percentual do Número Matrícula por Natureza das IES 
(1988/1998/2008). Brasil/2011.
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Isso indica a importância do modelo organizacional por universidade que deveria ser 

mais estimulado no país, pois é ela que garante a educação superior, não simplesmente, o 

ensino superior, como tem sido nas faculdades isoladas, envolvendo-se com a pesquisa e a 

extensão, possibilitando ao país uma projeção de acesso com vistas a uma democratização 

educacional mais contundente, ao mesmo tempo em que consegue assegurar um maior 

quantitativo de matrículas efetivadas. 

Esses dados analisados também evidenciam que a diferenciação institucional no 

âmbito organizacional é uma recorrência histórica no país e se aprofunda com o predomínio 

do setor privado, que, como se viu, abarca maior número de faculdades, por onde se originou 

a sua atuação, bem como, pela sua interiorização junto às cidades mais periféricas do país, 

onde o setor público não alcança fora outros elementos já discutidos.  

Desse modo, pôde ser explicado como se dá a expansão do ensino superior entre o 

público e o privado, mediante as medidas de diversificação, quando confere formas de 

financiamento diferenciadas e a diferenciação institucional como parte do processo 

organizacional das IES, no qual se constata que a pretensa democratização liberal que se pauta 

pela perspectiva da “oferta” e do “acesso” calcada na lógica privada, que desde contexto da 

Ditadura Militar começa a se devolver com o caminho de evolução, distante da perspectiva de 

democratização do ensino superior. 

Em termos de tendência, a expansão pela via do setor privado se espraia no período 

Militar, quando se configura mais claramente a expansão em torno de um projeto voltado 

“para e pelo” setor privado, e nos governos ditos “democráticos”, ela se consolida como a 

segunda fase de expansão, sendo, portanto, contrária à expectativa gerada pela sociedade em 

torno de um ensino público, gratuito e laico na educação superior, como se observava no 

período de construção da LDB/96 e nos discursos governamentais.  

Por outro lado, nos governos ditos democráticos, pode ser realizada uma ressalva em 

relação a essa tendência de expansão do setor privado. Pois, quando comparada quais são as 

bases que se sustentam esta expansão em relação ao setor público, o que se observa que ela é 

frágil, pois quando comparadas as IES privadas e IES públicas, as últimas são mais robustas e 

se afirmam pela melhor qualidade do ensino e pelos serviços prestados à sociedade, bem 

como na produção e difusão do conhecimento.  

Em parte, a política empregada nos dois mandatos do governo de Lula da Silva 

compreendeu isso em alguns aspectos relacionados à educação superior, quando investiu nas 

IES do setor público, provocou novas expectativas e esperanças na recuperação do status quo 

da universidade pública perante a sociedade, como elemento integrante ao desenvolvimento 

do país. Mas, por outro lado foi um governo ambígu, considerando que os principais 

programas de governo foram destinados ao setor privado. 
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Em suma a política para educação superior no governo Lula tem se mostrado 
bastante contraditória, tanto no discurso como na práxis. O discurso 
presidencial, por um lado, afirma que a educação superior como bem público 
imbuído de função social, mas ao mesmo tempo, justifica constantemente, 
seu gasto por trazer um retorno econômico futuro à sociedade, nos moldes da 
lógica do investimento em capital humano, enfatizada nos documentos do 
BIRD. (CARVALHO, 2006, p. 135). 

 

 

Considerando que os investimentos realizados no governo de Lula no âmbito público 

serviu para suprir as carências deixadas nos dois governos anteriores de FHC, que 

praticamente expôs as IES públicas a uma crise em quase todos os aspectos organizativos e de 

financiamento. Mesmo que tenha produzido um aumento nos índices de crescimento, segundo 

os indicadores como vimos nas tabelas anteriores, mas sem a sustentação qualitativa dos 

mesmos, pois nos anos seguintes de seu governo, o ensino superior apresenta problemas 

decorrente da expansão de vagas, atingindo principalmente o setor privado que passa nos 

últimos anos por uma crise de legitimidade em sua expansão, quando chega-se ao patamar de 

que 47,7% de vagas ofertadas em 2009, ficaram sem ingressos. Gerando assim, uma relação 

mais competitiva entre as IES deste setor, colaborando para instituír cada vez mais um caráter 

mais econômico do que pedagógigo no ensino superior.  

Diante desse quadro é possível afirmar que a expansão do ensino superior como 

elemento de democratização perpassa pelo caminho da mercantilização e privatização desta 

decorrente do modelo dirigido e implementado pelo Estado. 
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5. MERCADORIZAÇÃO, MERCANTILIZAÇÃO E PRIVATIZAÇÃO DO E NSINO 

SUPERIOR BRASILEIRO 

 

O objetivo deste capítulo se origina a partir da concepção de que parte do ensino 

superior no cenário brasileiro se constituiu como um produto mercadológico e mercantilizado, 

originando um processo de privatização em torno dessa modalidade educacional, mediante a 

expansão provocada pelo setor privado.  

Parte-se do pressuposto de que os dados apresentados nos capítulos anteriores 

subsidiam essa discussão, entretanto, o foco na mercantilização como resposta a produzir a 

expansão do ensino superior começa a dar sinais de crise, tendo em vista, a expansão da oferta 

sem confirmação do acesso pela via privada, devido à fragilidade da democratização liberal 

imposta à sociedade brasileira sobre o direito à educação. O texto realiza uma discussão 

conceitual sobre as principais categorias que perpassam neste capítulo: mercadorização, 

mercantilização e privatização em relação ao ensino superior na sociedade capitalista e a 

repercussão disso na educação brasileira, volta-se em um segundo momento para a realidade 

do ensino superior no período de 2000 a 2009, demarcando a imbricação entre o público e o 

privado no projeto de expansão privatista dessa modalidade educacional, com ênfase em 

alguns dados que identificam o continuísmo deste projeto, alicerçados por uma visão ambígua 

entre direito e serviço. 

 

5.1 MERCADORIZAÇÃO E MERCANTILIZAÇÃO: COMO POSSIBILIDADES PARA 

EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR? 

 

A ação do capital envolve várias dimensões da vida pública e privada, sendo o 

indivíduo e o coletivo, os entes que reproduzem intersubjetivamente esse processo no 

conjunto mais geral da sociabilidade humano-social. Os indivíduos incorporaram a produção 

e reprodução das mercadorias (fetichizadas) como mecanismos naturalizados, mediante a 

necessidade de acesso aos bens sociais materializados em mercadorias. 

Isso está na ordem da sociedade de consumo e Baudrillard (2007) consegue 

evidenciar, expressamente, os elementos que criam esse simulacro da necessidade de posse 

aos bens de consumo. O possuir não é apenas voltado para mercadorias, objetos propriamente 

ditos, mas também para os signos que compreendem esse universo de consumo.  

As necessidades sociais (reais ou subjetivas) são objetos de consumo, desse modo: 
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A noção de <<necessidade>> é solidária da de bem-estar, na mística da 
igualdade. As necessidades descrevem um universo tranquilizador de fins e 
semelhante antropologia naturalista cimenta a promessa da igualdade 
universal. A tese é a seguinte: perante as necessidades e o princípio de 
satisfação, todos os homens são iguais, porque todos eles são iguais diante 
do valor de uso dos objetos e dos bens (se bem que sejam desiguais e se 
encontrem divididos em relação ao valor de troca). Porque a necessidade se 
cataloga pelo valor de uso obtêm-se uma relação de utilidade objetiva ou de 
finalidade natural, em cuja presença deixa de haver desigualdade social ou 
história (BAUDRILLARD, 2007, p. 50). 
 

No caso, o acesso ao ensino superior deve ser compreendido como algo objetivo 

devido às condições de trabalho, à cultura, à educação, mas a necessidade de acesso é também 

recriada pelos mecanismos simbólicos que são incorporados em todas as mercadorias, sejam, 

elas materiais e/ou sociais.  

Um elemento comum no processo de mercadorização é o monopólio na execução dos 

produtos e serviços por parte da lógica mercantil, esse “processo de monopolização e de 

controle dos bens significativos passa a acentuar-se e a ganhar um conteúdo particular que é o 

da exploração, o da acumulação e o do controle do estoque de bens – entre eles o 

conhecimento – nas mãos de uma minoria” (NORONHA, 2005, p. 146). 

 Dentre o estoque de bens, considera-se que, o do conhecimento a necessidade é 

recriada, mesmo sendo real ou subjetiva, ela passa a ser visível, opera no próprio modo de ser 

das coisas, e, nos indivíduos instala-se como um ser de renováveis recompensas simbólicas, 

objetivamente realçadas61 com um padrão-social assumido socialmente frente a todos. 

Ao se assumir que o ter o ensino superior (esse nível de formação) traz outros 

benefícios, dentre eles: a inserção social nesse modelo-padrão de sociedade de contínuo 

consumo de riqueza e de valores. Sabe-se que isso tudo produz uma felicidade humano-social 

e psicológica. Então, vale se apropriar privadamente. E esse “sistema difunde a utopia 

modernizadora e democratizadora de que por meio do acesso de cada indivíduo livre no 

mercado às informações disponibilizadas pelas novas tecnologias de informação, produz-se 

automaticamente a socialização dos bens produzidos.” (NORONHA, 2005, p. 146). 

Essa versão funcionou como mecanismo disparador da Teoria do Capital Humano-

TCH, amplamente difundida a partir do projeto desenvolvimentista dos anos 1950, que na 

                                                 
61 Se levarmos essa discussão para o campo da exemplificação empírica, pode ser percebido na formação do 
gesto corporal, intelectual e social que o “ter” o ensino superior reflete numa composição variada nos tipos de 
alunos que se inserem nos setores público, privado (empresarial) e no terceiro setor. Esse modo de “ser estudante 
do ensino superior”, depende também da interface com o padrão de classe social de pertencimento destes 
estudantes e por onde se inseriram, foi numa instituição pública conceituada, foi numa privada de baixo nível, 
enfim, modifica-se a incorporação e o discurso destes (alunos/familiares) quando averiguados sobre o valor do 
ensino superior. 
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última década desse e no aflorar do século XXI, seus adeptos asseguraram uma validade 

teórico-prática para o desenvolvimento econômico (individual) pela via da inserção 

educacional (SCHULTZ, 1973). 

Essa teoria produz um valor (simbólico) que capitaliza o indivíduo, ou seja, o sujeito 

insere-se como parte (capital social) do seu próprio desenvolvimento, mediante a aquisição de 

competências capazes de proporcionar as condições de ascensão social. E um dos requisitos 

para adquirir essas competências parte do acesso ao ensino superior que projeta e forma o 

sujeito para a vida profissional e cultural formal. 

Frigotto (1999, p. 54) evidencia que “a análise econômica da educação veiculada pela 

TCH, funda-se no método e pressuposto de interpretação da realidade da economia 

neoclássica”. Esse modo de interpretação da realidade é um produto histórico determinado 

que nasceu com a sociedade de classes e se desenvolveu dentro e na defesa dos interesses do 

capital. 

A ideia de que os indivíduos são responsáveis pelo seu sucesso está na base do 

pensamento liberal, que como já visto anteriormente, pressupõe a existência de uma noção de 

individualidade; e que nesse contexto de esgotamento do Estado de bem-estar social, a 

inserção social via THC é revigorada como terreno filosófico e ideológico de que os 

indivíduos, possivelmente por meio do consumo privado, possam organizar sua vida social. 

 Nesse aspecto, o acesso ao ensino superior funciona a partir da mesma lógica de 

consumo, por meio da ideia de que antes de qualquer coisa é um serviço que pode ser 

mercantilizado e mercadorizado amplamente numa sociedade (atomizada pelo 

individualismo) em que o sentido de direito e bem social comum se perde em meio ao 

turbilhão de interesses da sociedade de consumo. 

Dessa maneira, o acesso ao ensino superior pela mercadorização do setor privado 

pressupõe um alargamento da Teoria do Capital Humano alicerçada na ideia do consumo 

individual, porém, de apropriação privada de um bem que deveria ser público.  

Essa dinâmica encontra dois aspectos que coadunam e reforçam tal perspectiva: a 

recriação contínua do processo de qualificação e desqualificação do trabalho, mediante as 

necessidades forjadas pelas relações capitalistas; e o processo tecnológico-científico que 

estabelece as diretrizes de uma inserção social mais aplicada ao contexto de desenvolvimento. 

Essas duas forças estão imbricadas no processo mais geral de reorganização do capital 

(ANTUNES, 2000). 

Assim, a imagem do ensino superior como um serviço/mercadoria quando 

mercantilizado nos estabelecimentos de ensino privado é parte integrante da mesma razão de 
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valorização acima descrita, e na qual, é acrescido a outros aspectos. Sendo um deles, a 

ideologização de que o Estado é inoperante, restando ao setor privado assumir como o espaço 

por excelência onde as políticas sociais devem executadas, em particular, a educação. Essa 

recorrência é parte do atual estágio de Reforma do Estado, sendo a educação entendida, 

 

[…] nesse contexto de mudanças. Destaca-se como um setor importante, 
devendo, por isso, ser uma dimensão considerada nas políticas e programas 
de ajuste e de estabilização demandados pelo processo de reestruturação do 
Estado, na antiga perspectiva (agora atualizada) de que o desenvolvimento 
econômico propiciado pelo desenvolvimento técnico-científico garantirá, de 
forma isolada, o desenvolvimento social. Com esse argumento, defende-se a 
tese de que o conhecimento e a informação, sendo considerados como 
forças produtivas diretas, afetam o desenvolvimento econômico. (CABRAL 
NETO, 2007, p.13). 

 

Sendo possível, nesse sentido, o ensino superior ser metamorfoseado como qualquer 

outro objeto passível de ser mercadorizado, pois concordando com Baudrillard (2008), 

quando frisa que “a sociedade de consumo, no seu conjunto, resulta do compromisso entre 

princípios democráticos igualitários, que conseguem aguentar-se como o mito da abundância 

e do bem-estar, e o imperativo fundamental de manutenção de uma ordem de privilégio e de 

domínio.” (idem, p. 56).  

O ensino superior nesse caso é mais uma promessa democrática de que a sociedade do 

consumo funda-se, e ao enfatizar que todos deveriam ter acesso (pelo princípio da igualdade 

formal), ampliam as expectativas de que os indivíduos podem ter ou possuir tal mercadoria e 

pelo motivo, do ensino superior não ser de fato hegemonicamente executado pelo poder 

público fica disponível ao consumo, à mercadorização no contexto de entidades privadas, que 

se organizam sobre o lucro. 

Isso acontece em um processo similar ao de outras mercadorias, mas como a educação 

se insere no campo improdutivo das relações de produção/reprodução do capital, o acesso à 

educação explica-se como parte de um complexo sociocultural e ideológico presente na 

sociedade, sendo assim, capaz de metamorfosear-se no campo econômico, devido ao avanço 

da lógica do capital que conseguiu penetrar em todas as áreas da vida social, tornando-as 

lucrativas ao grande capital. 

Muito embora, que esse processo vem sendo organizado por outros fatores 

relacionados à lógica do capital que favorece à mercadorização de políticas sociais, por meio 

da invasão do setor público/estatal na vida privada dos indivíduos, e ao não perpetuar o poder 
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de acesso aos bens e serviços numa lógica reprodutivista como prometia o Estado de bem-

estar social, colaborou para que o processo de mercadorização das políticas sociais se 

manifestasse como um setor rentável ao capital, progressivamente nos últimos trinta anos.  

Se antes os insumos, instrumentos, estruturas, enfim, tudo quanto era necessário para 

implementação de algum tipo de serviço social era fundamental para a economia pela via do 

Estado, no atual contexto, o próprio acesso em si, já é mercantilizado. Nesse sentido, o 

privado (mercado) se estabelece por relação íntima com o Estado (público) no conjunto das 

políticas sociais no modelo de desenvolvimento político-econômico que desde o keynesiano 

se amplia, mesmo não sendo este o responsável direto ou único pela execução dos        

serviços sociais. 

Nesse sentido, Netto  (1992, p.22), argumenta que o “Estado foi capturado pela lógica 

do capital [...] o que se verifica é a integração orgânica entre os aparatos privados dos 

monopólios e as instituições estatais”. 

O que se vê no atual contexto é que essa relação se estreitou de tal forma que nem os 

princípios de universalidade e gratuidade no atendimento às políticas sociais não estão 

deixando de ser cobrados, mesmo que indiretamente já tenham sido pagos, mediante os 

impostos dos trabalhadores, mas agora, há duplamente um processo de mercantilização: 

pagam-se impostos que deveriam ser convertidos em políticas públicas e paga-se novamente 

para ter acesso ao atendimento privado de um mesmo serviço que já se contribuiu. Então, o 

Estado cumpre duplamente a função de ofertar serviços sociais públicos e 

regularizar/organizar para que o setor privado também atue de forma competitiva no mercado 

das políticas sociais, colocando em contradição o próprio sentido de democratização pública, 

e nesse aspecto, a do ensino superior. 

Mas a adoção dessas medidas, segundo a visão dos reformuladores do Estado, “traria 

maiores investimentos para os países e poderia desencadear uma dinâmica de crescimento que 

não somente incrementaria os recursos fiscais do Estado, mas, ainda, eliminaria a situação de 

vulnerabilidade dos países em relação ao atendimento dos serviços sociais para a população.” 

(CASTRO, 2007, p. 124). 

Desse modo, é esperado que ele (o Estado) objetive outros mecanismos, um deles, o 

de ideologicamente contribuir para que as necessidades, nesse caso, o acesso ao ensino 

superior se torne elemento fundamental na inclusão social ao mercado de trabalho. E por 

outro lado, o Estado apareça como a figura central do processo de democratização, pois 
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permite um conjunto de ações e de aberturas para os setores público e privado. Dessa forma, o 

Estado, trabalha na mediação entre o social e o econômico, mesmo que forjando mecanismos 

institucionais e financeiros para que a passagem do público para o privado aconteça de forma 

sutil e uniforme no campo das políticas públicas. 

E assim, a democratização do ensino superior atinge uma feição articulada à sociedade 

de consumo e da informação, tão inerentes ao atual estágio do capital. Portanto, a ideia de 

construção de um espaço público para o ensino superior, enquanto área importante para 

ativação de uma esfera pública crítica, também perde o sentido de existir, tendo em vista a 

linha gerencial, tecnicista que o Estado assume prioritariamente quando: 

 
El processo de retración del Estado, característico de la década del noventa, 
fue disolviendo aún más la dimensión pública del Estado, al ir este 
abandonando la responsabilidad de cumplir ciertos derechos de ciudadanía, 
y desmoronándose con ello el cemento integrador que prometía igualdad a 
los miembros de la nación. De esta manera, se sobreimprime a la matriz de 
ciudadanía antes descripta una deslegitimación de todo lo concerniente al 
Estado y a la política. (ARROYO, 2005, p. 37).62 

 

Essa retração do Estado no conjunto das políticas sociais colabora mutuamente com o 

capital, e ainda permite a existência de uma centralidade (poder) do Estado na regulação da 

vida pública das pessoas, entender-se como um ente mais próximo da população, por meio da 

aplicação e divisão de seus poderes junto à sociedade.  

Com isso, pretende-se dizer que é um movimento contraditório do Estado, quando visa 

assumir, organizar, transferir e fortalecer as exigências do capital em torno das políticas de 

estado para as práticas de mercado. E nesses termos cabe investigar 

 
[…] as formas emergentes de governo, financiamento, gestão e avaliação e 
como elas estão alterando as relações entre o Estado, o mercado e a 
sociedade civil, as formas e os espaços para o exercício da democracia […]. 
As relações e formas institucionais emergentes são a face mais evidente das 
transformações correntes e de suas implicações para a construção de 
espaços de exercício da prática da democracia participativa orientada para a 
justiça social. (CARDOSO, 2005, p. 86). 

 

                                                 
62 O processo de retração do Estado, característica da década de 1990, foi dissovolvendo a dimensão pública do 
Estado, ao ir abandonando a responsabilidade de cumprir certos direitos de cidadania e desmoronando-se o elo 
do cimento integrador que prometia igualdade aos membros da nação. Desta maneira, se impõe a  matriz de 
cidadania antes descrita na deslegitimação de tudo concendente ao Estado e a política. 
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O Estado torna-se, desse modo, um ente regulador por excelência e atua nas duas 

dimensões, a pública e a privada63, tomando maior envergadura do que a própria concepção 

de esfera pública, a entender-se, segundo o pensamento de Habermas (2003a), para quem esta 

deveria ser um espaço de sínteses para regulação política por parte da participação da 

sociedade civil. 

Assim, o Estado ocupa, cada vez mais, uma centralidade, desvirtuando o próprio 

conceito de esfera pública, muitas vezes, confundindo-se como ela própria. Principalmente, 

quando a sociedade civil (conscientemente ou não), permite que Estado tome conta dos 

espaços políticos e ideológicos de maneira preponderante. 

Pois, “la aplicación de las políticas actuales tiene consecuencias en términos de la 

construcción de un nosotros, de un coletivo, y, por lo tanto, de la posibilidad de discutir en el 

espacio público un proyecto de país.” (ARROYO, 2005, p.37)64. 

De outro modo, é também recorrente que a ideia de vida e de participação pública 

também se transformou muito desde o projeto da modernidade à contemporaneidade, tornou-

se mais vinculada ao Estado, sendo esse instituído como um espaço de participação formal. 

Isso porque, “a maioria dos cidadãos aborda suas negociações com o Estado com um espírito 

de aquiescência resignada, mas essa debilitação pública tem um alcance mais amplo do que as 

transações políticas.” (SENNETT, 1998, p. 16).  

E assim, a dimensão pública invadiu e alterou a dinâmica social da vida íntima das 

pessoas. Cada vez mais, essa dimensão privada é prevaricada pelo Estado por meio de suas 

formas de controle. Esses controles são objetivados ou subjetivados no interior da vida íntima 

e pública dos indivíduos. As formas de controle são disfarçadas pelo papel centralizador     do 

Estado.  

A centralização do Estado possibilitou uma penetração na vida das pessoas, seja por 

meios coercitivos e/ou ideológicos, tais como: a segurança pública, as normas, e regras sociais 

que se deve seguir se quisermos ter acesso a determinados serviços do Estado, por exemplo, a 

                                                 
63 A esse respeito, é importante frisar que a esfera pública é constituída pelo Estado e a sociedade, revela-se 
como práticas sociais, econômicas, políticas e culturais que orientam a dinâmica da vida social mais geral. 
Sendo, portanto, cada vez mais difícil, estabelecer nitidamente o que é pertence ao público e o que é do privado, 
sendo tênues as diferenças. Por isso, para a realização dessa diferenciação é necessária uma vinculação com 
alguma teoria de Estado, para que didaticamente assumamos uma posição e delimitação. Assim, a perspectiva, 
que adotaremos de Estado, é a de Gramsci, que aborda de maneira ampliada o Estado moderno. Sendo nessa 
visão, uma junção entre a sociedade civil e política. Desse modo, o público se relacionaria com a sociedade 
política e o privado com a sociedade civil. Assim, o Estado é maior do que a sociedade civil em si, onde estaria o 
mercado e isso é fundamental para entendermos como a esfera pública se torna cada vez mais profunda na 
sociedade contemporânea no seu todo. As formas de regulações que estamos estudando na educação superior 
mostram apenas uma das facetas dessa tendência, que por ser histórica é vulnerável a modificações.  
64 A aplicação das políticas atuais tem conseqüências em termos de construção do outro, de um coletivo, e 
portanto, a possibilidade de discutir em um espaço público um projeto de país. 
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educação pública, ao pensar à luz de Althusser (1998). Ela é uma ação do setor público/estatal 

condicionada por um projeto de sociedade em que a maioria não foi consultada, se é a favor 

de tais orientações para aquela ou outra orientação educacional, e isso se dá, mediante o poder 

de centralizar e dirigir, e arbitrar sobre as necessidades privadas, anulando-as, se for preciso 

para coexistir uma esfera pública, ao seu modo. Transformou-se, desse modo, no grande 

agente da própria esfera. 

Essa diferenciação é simples, mas conserva uma complexidade quando no que se 

refere ao campo das políticas públicas na sociedade contemporânea, pois elas se 

interconectam nas dimensões do público e do privado, sendo entendidas, geralmente, como 

respostas a problemas político-sociais generalizados da sociedade. Porém, são também cada 

vez mais ligadas às necessidades mais particulares (de grupos e segmentos focais), que 

expressam por si uma modificação nas demandas engendradas na esfera pública, o que 

colabora para destituir o próprio conceito de atenção política a um social generalizado, de 

outro lado (PEREIRA, 2009). 

Como aponta Sennetti (1998), o público no contexto contemporâneo é constituído por 

interesses particulares que advogam para si, enquanto grupos, vantagens, esquecendo-se de 

ver o conjunto da sociedade, e o que, essas solicitações individuais acarretam ao todo, 

também não são avaliadas. 

Esse caráter de aguçamento das necessidades focadas na apreensão do particular é 

próprio da pós-modernidade, o qual se baseia em lutas políticas fragmentárias na “esfera 

pública” que não é tão pública assim, é um simulacro de esfera pública65, resultante de um 

superdimensionamento do público, daquilo que de forma utilitária serve apenas para 

determinados grupos e não para todos. Entende-se os grupos focais como parte constitutiva 

dos públicos-alvo que se dirigem às políticas sociais, então, a esfera pública é multifacetada 

em si mesma. 

                                                 
65 Se entendermos por esfera pública aqui, como uma síntese das mediações realizadas entre as dimensões 
públicas e privada, forjada a partir de interesses afins que nascem a partir das coalizões e consensos entre essas 
dimensões, desconsideramos a existência de uma esfera pública pós-moderna, baseada na fragmentação, na 
particularização individual excessiva, pois ela perde o sentido político, participativo e de promoção 
emancipadora da vida social, pois se calca apenas de um lado, ao da emergência de uma dimensão apenas, a 
privada, para que esta seja considerada a mais preponderante, e assim, ser maior do que a pública. Isso não quer 
dizer que sou contrária aos movimentos reivindicativos de caráter cultural, de etnias, de gênero, etc. Não se 
acredita que esses movimentos possam se tornar de fato imponderados, se apenas olham para dentro de si, e 
cortam as lutas em tantos pedacinhos que não possibilitam uma coesão interna e externa. Esse conceito de esfera 
pública adotado é pessoal, mas não é sem sentido, ele se organiza a partir das ideias de Habermas, e, sobretudo 
da visão de Evangelista quando critica a fragmentação da pós-modernidade como sinal de perda de unidade nas 
lutas de esfera pública e em parte a de Boaventura, quando começa a envergar seu pensamento para ideia de que 
a construção de uma nova sociedade, a qual, entendo, de uma nova esfera pública também passa necessariamente 
pela mediação dos movimentos sociais e políticos, ou seja, de novas práticas emergentes restituídas nos direitos 
humanos para uma costura em torno da cidadania emancipatória. 
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E por outro lado, o atual contexto, leva a um recrudescimento da esfera pública 

moderna, ilustrada, baseada nos conceitos de Habermas (2003a), ou de Arendt (2007); pois 

cada vez mais, coexistem superdimensionamentos e esfacelamentos nos dois lados: a 

condição de invasor do público/estatal na vida privada e o acirramento do privado, na vida 

pública, mediante os interesses em choques, que buscam satisfazer as suas necessidades como 

sendo as únicas, e, portanto, são paralelos os interesses e combinados, daí o seu               

caráter de imbricação. 

Então, esse duplo movimento ou unidade contraditória, esbate diretamente no 

enfraquecimento da esfera pública na sua perspectiva de participação política e de 

emancipação humana, como aponta Santos (2002), que precisamos redefinir ou reinventar 

caminhos para emancipação, começando pelas experiências emergentes e significativas de 

instauração de uma nova esfera pública. 

Nesse sentido, concorda-se com Habermas (2003a) quando ele afirma que houve uma 

mudança estrutural na esfera pública moderna, a partir da desconstrução dos pilares do projeto 

da modernidade. Como não dá para voltar na história e refundar o projeto da modernidade, 

até, porque, ele também apresentava problemas político-filosóficos e práticos para uma 

condição humana emancipada. Tem que se construir uma nova face para a esfera pública, que 

tenha um perfil democrático, sem ser totalizador, tenha uma diversidade, sem ser fruto de pura 

fragmentação, etc., ou seja, é um projeto do vir-a-ser, mas que necessita de uma permanente 

reflexão, ação e construção crítica. Mas, as pistas, passam, todavia pela transformação radical 

da dimensão privada e pública da e na vida dos indivíduos em sociedade. 

Esse conjunto de ideias encontra também argumentos contraditórios no campo das 

políticas sociais, precisamente aquelas inseridas entre o público e o privado. E, em particular, 

o ensino superior, o qual pode-se subescrever como um tema margeado por dois aspectos 

conceituais fundamentais que determinam ser um tema a ser discutido na esfera pública. 

Primeiro, a construção social de o ensino superior ser concebido como um bem comum ou 

social. Essa visão é cercada pela ideia de uma prática pública em seu consorte, e no segundo, 

como uma mercadoria ou produto/serviço de consumo de uma prática fundada na apropriação 

privada/particular. 

Esses dois fatores, em si, carregam também uma dicotomia básica: o primeiro fator 

refere-se às necessidades do coletivo; e o segundo, às necessidades do indivíduo. Nisso, está 

imbricado o alcance ou não, do setor público e do setor privado no desenvolvimento do 

ensino superior e às necessidades de atendimento do coletivo e do indivíduo. E politicamente 

também, engendram-se papéis diferentes ou complementares do Estado e do Mercado, o que 
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depende preferencialmente da orientação do Estado (do público/estatal), em relação ao seu 

papel e a capacidade de sua ação no atendimento às necessidades individuais e coletivas, uma 

vez que a partir do posicionamento do Estado, resulta em parte, o interesse e a participação do 

mercado no universo educacional, preferencialmente nessa área. Desse modo, é por meio 

desse impulso permanente, 

  

[...] de instalação e de consolidação no poder que as forças dominantes do 
capitalismo converteram o princípio educativo que tem como fundamento o 
conhecimento, inicialmente usado para desatrelar as camadas pobres do 
obscurantismo medieval, em um princípio de busca constante de exploração 
e de manutenção das classes subalternas na condição de ignorância através 
do ‘monopólio dos conhecimentos socialmente significativos’ por meio da 
história (NORONHA, 2005, p. 148). 

 

Acredita-se, por outro lado, que a atuação do mercado no ensino superior também tem 

seus interesses econômicos, mas também político-ideológicos, os quais reforçam a vigente 

formação social, nesse caso, a burguesia, a qual, o domínio do conhecimento é uma 

mercadoria e ao mesmo tempo, elemento da engenharia atual do capitalismo, e por outro lado, 

 
 
[…] o conhecimento é um instrumento de poder e que o conflito pelo acesso 
(democratizado ou não) às suas instituições produtoras e difusoras é parte e 
expressão da luta pelo poder econômico, político, cultural e jurídico. A luta 
pelo controle e monopólio dos saberes socialmente significativos, forma 
parte, portanto, do completo processo de acumulação e autoexpansão do 
capital que define a natureza mesma do capitalismo (NORONHA,         
2005, p. 151). 

 

O ensino superior também não está separado da estrutura da sociedade e da produção, 

mas depende fundamentalmente do poder de reivindicação da sociedade civil e de como ela 

persegue o atendimento a essa modalidade educacional, mesmo numa economia liberal, 

social-democrata ou socialista, os resultados de atuação dos setores público ou privado 

perpassam os aspectos social, político e cultural que a sociedade civil dá ao ensino superior.  

Com isso, pretende-se dizer que a imbricação entre os setores público e privado 

depende de um conjunto de forças e de contrapartidas no interior de cada país/sociedade, e de 

como se estabelecem às relações com o conhecimento científico, daquilo que o ensino 

superior é capaz de produzir, e nesses termos, o conhecimento não é isento, pois ele: 
 

[…] é produzido de forma orgânica, articulado a uma relação histórica 
determinada e concreta. Por esse motivo, a inserção maior ou menor dos 
indivíduos à possibilidade de apropriação do estoque de conhecimentos está 
condicionada pela posição que ocupam na organização social da produção. 
(NORONHA, 2005, p. 148). 
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Assim, não é porque o ensino superior é uma mercadoria aos olhos do capitalismo e de 

seus agentes, que de imediato, ele passe a ser desenvolvido cada vez mais sobre o signo do 

consumo individual, portanto, privado. Do mesmo modo, ao contrário, pode ser visto, como 

um bem social, público, coletivo, mas se o Estado e o conjunto da sociedade não tiverem 

forças e recursos suficientes, ele (ensino superior) não será extensivo a todos, e, portanto, cai 

no mesmo domínio, o do acesso privado. Por isso, depende da condição última que os 

indivíduos ocupam na sociedade, pois aqueles que podem ter acesso via mercantilizado é 

diferente dos que não têm essa condição, e esperam do setor público/estatal. 

Apesar disso, essa realidade no Brasil é inversa em certo sentido, pois os que até 

poderiam pagar pelo acesso ao ensino superior estão nas universidades públicas de melhor 

prestígio, e aqueles que não detêm as condições econômico-financeiras suficientes tendem a 

se esforçar para comprar os serviços educacionais no âmbito privado como forma de inserção 

social e cultural, e produtiva ao trabalho. Isso não é uma regra, mas é uma recorrência do 

cenário brasileiro mais geral quando analisados os dados refletem isso. 

Pretende-se, todavia, enfatizar que a validação de ser mais público ou mais privado 

depende de um conjunto de valores e vetores de como a sociedade se apropria sobre os 

conceitos e significados no âmbito das práticas políticas de reivindicação que deveriam ser 

temas para a esfera pública.  

Pode-se, portanto, encontrar países que consideram o ensino superior um bem social 

mesmo para aqueles que têm condições de pagar para ter acesso, não é visto como uma 

compra, mas fonte de status e de poder consumir, apropriar-se de uma educação pelos seus 

próprios méritos e renda pessoal. Isso é bem apresentável em sociedades marcadamente 

liberais, em que utilizar o setor público para ter acesso às políticas sociais é um 

desmerecimento ao cidadão, pois a lógica de cidadania aqui nesse caso é conjugada ao 

consumo, a autoapropriação dos objetos individualmente. Por outro lado, há países que 

adotam a ideia de bem social, mas não oferece condições para o acesso público nem a 

população é capaz de suprir por si mesma tal necessidade, como é a situação brasileira. 

Disso decorrem os modelos híbridos na execução de políticas, em particular para o 

ensino superior. O caso do cenário brasileiro é um desses exemplos de hibridismo entre o 

público e o privado, quando Estado não assume a responsabilidade central de executar tal 

política, e, assim, possibilita que o setor privado execute tal ação de acesso por meio da 

colaboração direta promovida pelo Estado regulador, que tem poderes para arbitrar e conceder 

medidas institucionais de privatização do ensino superior por meio de sua imbricação com o 

privado, com um discurso de democratização, tendo em vista, as políticas de governo para 

esse fim por meio de reformas, que se caracterizam pela ideia ambígua posta nos         

discursos do Estado: 



 254

[…] esta ambigüedad en la que se apoyan muchos de los discursos actuales 
de reforma. Una vez desembarazado el espacio público del estado, es 
posible hacer una segunda operación en la cual se incorpora la dimensión de 
la participación no sólo en términos de sostenimiento económico sino en 
término de toma decisiones en espacios locales fragmentados, ya sin 
pretensiones universales y de redistribución. (ARROYO 2005, p. 39)66 

 
 

A ação mais eficaz para dar visibilidade a mecanismos como esse são os métodos de 

financiamento ao ensino superior através de programas sociais de acesso direto, via prestação-

financeira, bônus/bolsas e de a forma indireta, como as concessões fiscais para instituições do 

terceiro setor no âmbito brasileiro.  

Isso permite uma análise, não apenas mercadológica sobre o ensino superior, mas o de 

também poder compreender como a lógica do liberalismo o qual forjou um padrão de 

cidadania muito vinculado à noção de consumo, que a princípio visa atender a um perfil 

estruturante dessa sociedade, e que construiu para si, um modelo de esfera pública muito mais 

baseada nos interesses particulares do que públicos.   

Logicamente isso tem reflexos complexos quando analisada a situação de acesso ao 

ensino superior no país e, principalmente, quando uma parte da população também fica de 

fora, sem o devido poder e status de custear por si mesmo o atendimento às políticas sociais, o 

que colabora para o enfraquecimento do público/estatal. 

Nesse aspecto, concorda-se com Arroyo (2005), quando afirma que há um 

deslocamento da concepção de público estatal: 
 

[…] este contexto desplaza  el eje de discusión acerca de la responsabilidad 
del Estado y su dimensión pública al incorporar nuevos actores que 
comparten la responsabilidad de educar. Queda fuera de esta lógica la 
discusión acerca de los procesos de democratización, participación y 
representación en las instituciones del Estado, y las formas más igualitarias 
de redistribución de los recursos. Como contrapartida, se naturaliza la 
visión del Estado como instrumento y se discuten otras formas de 
‘democratización por fuera del Estado’. (Idem, p. 40).67 

 

Nesses termos, os conceitos de Baudrillard (2007) de um lado, e de outro lado, os de 

Marx (2006) trazem um pensamento esclarecedor de como se assenta no campo das políticas 

                                                 
66 estas ambigüidades em que se apóiam muitos dos discursos atuais de reforma. Uma vez desembaraçado o 
espaço público do Estado, é possível fazer uma segunda operação a qual se incorpora a dimensão da participação  
somente em termos de sustentação econômica, destino em termos, na tornada de decisões em espaços locais 
fragmentados, já sem pretensão de universalizar a redistribuição. 
67 este contexto desloca o eixo de discussão acerca da responsabilidade do Estado e a sua dimensão pública ao 
incorporar novos atores que compartem a responsabilidade de educar. Fica fora desta lógica a discussão acerca 
dos processos de democratização, participação e representação em instituições do Estado, e as formas de 
recursos como contrapartida, se naturaliza a visão do Estado como instrumento e se discutem outras formas de 
democratização por fora do Estado. 
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sociais o mesmo viés posto pela sociedade do consumo e da mercadorização, sob o signo do 

crescente e permanente processo de recomposição do capital. 

Marx (2006) em sua análise sobre a mercadoria, desvela o caráter de valor de uso e de 

troca que as mercadorias ganham para satisfazer as necessidades humano-sociais. Ressalta-se 

que essas necessidades são criações, fetichizações, ou melhor, metamorfoses criadas para 

originar um apelo ao consumo para criação constante de mercadorias que possam ser válidas 

para a dinâmica econômica,  extraindo assim, a mais-valia, seja por meio de processos diretos 

no exercício da apropriação da força de trabalho, seja nos mecanismos mais sofisticados, de 

reprodução social e por outros meios secundários, mas todos são de igual e fecunda 

importância para atual fase do sistema.  

 

A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por suas 
propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a 
origem delas, provenha do estômago ou da fantasia. Não importa a maneira 
como a coisa satisfaz a necessidade humana, se diretamente, como meio de 
subsistência, objeto de consumo, ou indiretamente, como meio de produção. 
(MARX, 2006, p. 57). 

 

Nesse sentido, a mercadoria tem um duplo aspecto: um objetivo e outro subjetivo.    

No objetivo, o sistema trata de dar a mercadoria um valor-de-uso e de troca, e ao comprar 

uma determinada mercadoria, o sujeito estará consumindo um valor subjetivo, de satisfação 

de sua necessidade, por isso, sente o desejo e a vontade irrepreensível de trocar, sua outra 

mercadoria, que é o seu equivalente, o qual não aparece ao sistema como dinheiro, mas como 

possibilidade de poder de troca. E isso garante o desdobramento do processo de circulação 

primária do capital.  

Ao comprar uma mercadoria, o dinheiro volta a comprar novas mercadorias, em 

permanente processo de circulação e de recriação de valor por meio do pagamento cada vez 

menor da força de trabalho que cria a mais-valia ao produto que se transfere para o dono do 

capital. A mercadoria assume uma forma (natureza) de ser uma unidade contraditória, pois se 

apresenta sob um duplo aspecto: o de ser valor-de-uso e de troca ao mesmo tempo em 

condições diferentes: “como valores de uso, as mercadorias são, antes de qualquer coisa, de 

qualidade diferente; como, valores de troca, só podem diferir na quantidade, não contendo, 

portanto, nenhum átomo de valor-de-uso” (MARX, 2006, p. 59). 

Quanto ao valor de uma determinada mercadoria, tem-se a ideia que quanto mais 

tempo se gasta nela ao produzir, mas ela ganha valor. Na produção capitalista, o ganho de 

valor da mercadoria está no seu processo de obsolescência ser cada vez mais rápido, tanto na 

produção, quanto no consumo. Isso garante um processo mais rápido para a              

reprodução do capital.  
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E ainda, deve se considerar nesse raciocínio que uma “coisa pode ser útil e produto do 

trabalho humano sem ser mercadoria. Quem com seu produto satisfaz a própria necessidade 

gera valor-de-uso, mas não mercadoria. Para criar mercadoria, é mister não só produzir valor-

de-uso, mas produzir para outros, dar origem a valor-de-uso social” (MARX, 2006, p. 63). 

No entanto, a mercadoria está sob o signo simbólico do fetichismo, que apresenta a 

mercadoria como: 

 

[…] misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do 
próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características 
materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho; por 
ocultar, portanto, a relação social entre os trabalhadores individuais dos 
produtores e o trabalho total, ao refleti-la como relação social existente, à 
margem deles, entre os produtos do seu trabalho se tornam mercadorias, 
coisas sociais com propriedades perceptíveis e imperceptíveis de      
sentidos. (idem, p.94). 
 

 
Essa breve explicação sobre alguns pontos importantes da mercadoria em Marx ajuda 

a analisar rapidamente como a mercadoria pode ser transmutada para a área de serviços em 

uma guinada não muito fácil de se compreender pelo caráter objetivo incorporado nos objetos. 

Mas, por outro lado, o processo de aceleração do capital levaria inevitavelmente a criação de 

mecanismos não percebidos por Marx em seu tempo, de capitalismo industrial. Embora, que o 

processo de como se transforma uma coisa em mercadoria é plenamente possível de investigar 

a ampliação de algumas noções do próprio autor. 

Se o ensino superior é uma mercadoria passível de valor-de-uso e de troca, como então 

se explica tal fenômeno? É uma mercadoria que não se pode tocar, sentir, ela não é sensível, 

pois ela não se industrializa, como um objeto qualquer. Mas, por outro lado, apresenta-se sob 

outro aspecto, como parte de práticas sociais. 

 Então, vale um pouco o raciocínio para indagar: será que a expansão e massificação 

do ensino superior por meio de um processo de homogeneidade não se inserem numa lógica 

fordista industrial? Será que o processo de diversificação do ensino superior não se insere 

numa lógica flexível produtiva, semelhante ao modelo just in time? Será que o processo cada 

vez mais acelerado de conceber o ensino-aprendizagem não está permeado pelo enxugamento 

do processo de ensino, semelhante à economia na produção? Será que o processo de ensino a 

distância, cada vez mais, utilizado no ensino superior, não é uma forma de dispensação de 

mão de obra da área, semelhante à precariedade estendida de outros campos de trabalho? Será 

que a relação imbricada do público e o privado não é uma forma de enxugar gastos e 

aperfeiçoar o capital improdutivo na esteira do produtivo? 
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 Enfim, não são essas questões a serem respondidas prontamente neste trabalho, mas 

no conjunto mostram que a área de serviços atinge uma mesma lógica fundante do âmbito da 

produção e insere-se pelos mesmos parâmetros organizativos do capitalismo.  

Assim, o campo das políticas sociais, e em particular o ensino superior detém 

características básicas de ser um serviço transporto como uma mercadoria, tendo em vista, seu 

processo ser mais sofisticado e interligado às necessidades do capital. Mesmo que sendo fruto 

de um trabalho improdutivo que não gera especificamente mais-valia, mas concorre para o 

seu incremento, principalmente, os serviços essenciais aos processos produtivos, como é o 

caso da educação.  

Lessa (2000) recorrendo a Mandel, explica que o capitalismo tardio apresenta uma 

penetração marcante nas esferas da circulação, dos serviços e da reprodução. E isso propicia o 

aumento do volume de mais-valia: - assumir parcialmente as funções produtivas do capital 

industrial; - acelerar o tempo de rotação do capital produtivo circulante; - reduzir os custos 

indiretos da produção; - ampliar os limites da produção de mercadorias, substituir a troca de 

serviços individuais por rendimentos privados pela venda de mercadorias contendo          

mais-valia. 

Nesse aspecto, a dimensão de consumo tão necessário ao processo de mercadorização 

também se evidencia como preponderante. Desse modo, a explicação de Baudrillard (2007), 

sobre a sociedade de consumo, que é a expressão final do processo de mercadorização 

alienante, não se revela apenas pelo lado objetivo, mas subjetivamente também. O consumo é 

orientado por uma crescente e contínua busca de superação, destruição e alargamento por 

objetos e espaços rentáveis ao capital. 

 

A sociedade de consumo precisa dos seus objetos para existir e sente, 
sobretudo necessidade de os destruir. O <<uso>> dos objetos conduz 
apenas ao seu desgaste lento. O valor criado reveste-se de maior intensidade 
no desperdício violento. Por tal motivo, a destruição permanece como 
alternativa fundamental da produção: o consumo não passa de termo 
intermediário entre as duas. No consumo existe a tendência profunda para 
se ultrapassar, para se transfigurar na destruição. Só assim adquire sentido. 
No quotidiano atual, quase sempre permanece subordinado, como 
consumptilibilidade dirigida à ordem da produtividade. […] De qualquer 
maneira, é evidente que a destruição, quer sob a forma violenta e simbólica 
quer sob a forma de destrutividade, é uma das funções preponderantes da 
sociedade pós-industrial. (BAUDRILLARD,  2007, p. 46). 

 

Essa ideia pode parecer difícil para uma compreensão limitada sobre a mercadoria. 

Importa registrar que o processo de recriação e de revalorização são dois vetores 

fundamentais para recomposição do capital, ou seja, ele busca encontrar formas de penetração 
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em áreas até então não produtivas, lucrativas, para transformá-las sob a lógica consumista tão 

inerente ao processo contínuo de a tudo poder transformar sob o signo da mercadoria 

(NETTO, 2007). 

O capital conseguiu atingir um grau de penetração em todos os campos da vida social, 

em que é capaz de a tudo fetichizar e reproduzir a partir de uma necessidade cultural voltada 

também para as práticas sociais, ou seja, para os complexos sociais (LESSA, 2000). Pode-se, 

entender assim, a educação como um complexo social. Os complexos sociais são tipos de 

práticas, serviços que atuam numa dimensão não diretamente produtiva, mas colaboram para 

os processos de reprodução do capital. São engendrados e executados por uma ordem comum 

ao capitalismo e cada vez mais, são penetrados pela lógica do consumo sob o artifício de 

também ser possível (re)-produzir valor ou estender a mais-valia de outros setores. 

 A respeito dos complexos sociais, eles são criados “mediante experiências concretas 

de fabricação e sua aplicabilidade a novos campos, a elaboração de análises e síntese é 

constantemente aperfeiçoada. A premissa para que isso ocorra é justamente a autonomia da 

imagem da realidade na consciência do sujeito agente.” (COSTA, 2007, p. 25). 

Nesses termos, ao situar o ensino superior como parte integrante de um complexo 

social que é a educação, instituída como prática cultural (com traços ideológicos) e também, 

como política social, dimensão relacionada aos serviços sociais do Estado, percebe-se a 

interligação e a transmutação da educação também ao passar por processos semelhantes à 

mercadorização e à mercantilização, quando vista por seus ângulos simbólicos, operativos e 

necessários ao movimento de desenvolvimento socioeconômico da sociedade.  

Assim, ele (ensino superior) tem o papel de cumprir com algo prioritário para o 

capitalismo atual, produzir conhecimento por meio de novas alternativas científico-

tecnológicas que elevam a produção e os ganhos do sistema. Desse modo, atua diretamente na 

reprodução do capital, enquanto complexo social transfigurado em serviço. 

O complexo social, o ser “serviço-mercadoria” atua na regulação ou na reprodução da 

mais-valia. Ela não tem em si, inicialmente, a expropriação da força de trabalho diretamente, 

mas indiretamente atua para valorizar a expropriação da mais-valia. No caso da educação é 

bem notório que tem seu lado interno, quando é executada enquanto serviço/prática social, 

pois se tem um conjunto articulado: instituição de ensino (espaço de trabalho), professores 

(profissionais), alunos (público-alvo), metodologias, ferramentas e resultados do trabalho que 

não é palpável objetivamente (como coisa/objeto), mas se expressam por vetores subjetivos 

que explicam tais resultados. E seu externo, enquanto serviço de uma política social como 

parte do conjunto de direitos sociais da sociedade. 
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No entanto, a especificidade da educação ser “serviço/mercadoria” ou “quase-

mercadoria” tem implicações: primeiro, porque a educação é uma relação de ensino-

aprendizagem, exige-se pelo mínimo dois sujeitos (professor/aluno); segundo, o fazer 

educativo passa por um conjunto de ferramentas formal-operativas, tais como: a cognição, a 

intuição, a imaginação, a cultura, etc.. Então, desse modo, fica difícil qualificar em Marx 

(2006) que educação é uma mercadoria.  

Tem-se que aliar o seu referencial explicativo e fazer mais um esforço, e se começar a 

partir do próprio Marx, quando ele mostra que a mercadoria também tem outro significado, o 

subjetivo. E aqui, é que se pode concentrar em Baudrillard (2007), quando a ideia do consumo 

é também evidenciado por uma estrutura simbólica, e recorrer ao ensino superior, como uma 

mercadoria que a sociedade cada vez mais requer por motivos sociais, culturais e econômicos, 

e também simbólicos (BOURDIEU, 2004). 

Baudrillard (2007), parte-se da visão de que o consumo é a porta de entrada e saída 

das mercadorias, e nesse meio é que se forja a necessidade humano-social de ter acesso aos 

bens e serviços. O ato em si de consumir não é uma ação natural, mas acirrada de 

desigualdades e violências permeadas por construtos simbólicos que no caso em particular da 

educação auxilia a compreender como tal prática social transformou-se também numa 

mercadoria a ser requisitada como objeto de fluição ao consumo. Prioritariamente, a ênfase no 

consumo é também explicativa porque para existir mercadoria e mais-valia, deve acontecer o 

consumo. Se o capitalismo não pudesse ter criado a ideia de consumo, as mercadorias podiam 

até existir, mas nada adiantaria para o capital, se a mercadoria não tivesse um valor de troca, 

pois o consumo é a razão de ser do capital que a tudo procura transformar em formas de 

consumo para existir enquanto processo material e regente da vida humana. E por isso, ele      

(o consumo) deve ser permanentemente variado e rápido para criar nos sujeitos a necessidade 

de apropriação junto aos objetos, ideias, serviços, bens socioculturais, etc., tudo é passível à 

lógica do consumo.  

Por isso, essa lógica invadiu o sujeito em sua consciência, pode ser até entendido 

como algo natural que “o consumo (tomado no sentido de despesa, de compra e de posse de 

objetos visíveis) perca progressivamente o papel eminente que desempenha hoje na geometria 

variável do estatuto, em proveito de outros critérios e de outros tipos de conduta. Em última 

análise, será o apanágio de todos, quando já nada significar” (BAUDRILLARD, 2007,         

p. 61).  

E o autor aponta uma tendência desse contexto, de que na busca do consumo “[…] já 

se vê a hierarquia social a adotar critérios mais sutis: o tipo de trabalho e de responsabilidade, 

o nível de educação e de cultura (a maneira de consumir bens correntes pode constituir uma 
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qualidade <<muita rara>>), a participação nas decisões. O saber e o poder são e irão ser os 

dois bens mais raros das sociedades de abundância.” (Idem, 2007, p.61). Nesse caso, o ensino 

superior está diretamente implicado no universo desse consumo hierarquizado que se constitui 

a sociedade de consumo, pois se chega a um nível alto de crescimento e esbanjamento 

quantitativo de mercadorias, o que interessa agora é sofisticar as formas de consumo (dar 

qualidade ao consumo) e penetrar em áreas passíveis de se constituir objetos de consumo. 

 Nesse caso, a educação superior é uma área de apelo subjetivo ao consumo (de 

qualidade), pois o acesso aos bens culturais permite a sociedade ultrapassar a noção 

quantitativa e episódica do consumo comum, para subsidiar um padrão qualitativo, perdendo 

o caráter de obsolescência característica do capital (PANIAGO, 2007). 

Disso resulta, a visão de que os “objetos” simbólicos (o saber e o poder) são os mais 

caros ao atual nível de desenvolvimento da sociedade. A busca se dá por meio de ferramentas 

modernas que cada país tenta construir para apropriar-se de conhecimentos que geram mais 

saber e mais poder. E nesse sentido, o avanço das novas tecnologias da informação, são 

exemplos desse processo. E se originam como recurso (ao consumo) e atuam também como 

um indicador/parâmetro utilizado nas análises comparativas internacionais sobre o grau de 

desenvolvimento dos países e de hegemonia mundial (BORÓN, 2004). 

A necessidade de consumir (a tudo) é fruto da ação simbólica que o capitalismo 

descobriu e forjou. A partir de um processo/trabalho ideológico (alienante) que foi ao cerne 

do ser humano, e conseguiu captar dele, a crescente necessidade de ser diferente, de 

identificar-se sem ser o outro. Esse processo não é natural, não se nasce com isso como germe 

puramente biológico, mas o desenvolvimento cultural e a sua diversificação são objetos de 

investigação para criação constante de mercadorias e de formas como provocar o        

consumo delas.  

A dinâmica da vida social, desse modo, está alicerçada existencialmente numa 

condição material calcada por um plano superior de articulação objetiva por meio de 

mecanismos simbólicos (subjetivos) que dão sentido e direção à sociedade e ao seu modo 

produzir as suas relações sociais (MARX, 2006). 

E nesse sentido, as ideologias e filosofias, ou seja, algumas formas de ver o mundo e a 

natureza permitiram ao capitalismo ter os elementos de sua expressão e dimensão fluída que a 

tudo se molda e modifica-se com seu poder desenfreado de conceber uma homogeneidade e 

diversidade ao mesmo tempo no campo da produção/reprodução de mercadorias. E essa é a 
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sua forma de legitimar o consumo, ele causa uma espécie de “cegueira”68 que atinge a tudo e 

a todos. Assim, não se enxerga as formas concretas do capitalismo em suas cores, mas apenas 

a sua miragem como se tudo fosse igual, e por isso queremos consumir o que é oferecido 

como diferente.  

É como se, em cada um ou cada uma das coisas, sejam materiais, naturais e simbólicas 

existissem a possibilidade de criar valor. Ao articular essa ideia à educação, ela também 

adquire o caráter de ser serviço/mercadoria ou “quase-mercadoria” consumível para o capital 

pelo seu valor presente em vários aspectos que a constitui, pelo menos: primeiro, é uma 

ferramenta cognitiva de caráter humano que cria sentidos às coisas e às pessoas; segundo, é 

útil na produção, pois a elaboração mental/intelectual e manual a partir da educação permite 

criar novas mercadorias, ou seja, colabora na reificação da instrumentalidade, e terceiro, é 

possível ser um meio cultural-ideológico que permite continuar com a “cegueira” e/ou 

emancipação crítica, pois a sua flexibilidade de poder servir a vários projetos de sociedade e 

ser ainda de fácil instrumentação.  

Dessa maneira, a educação ao capital é rentável (em aspectos simbólicos e concretos) 

e isso foi descoberto desde o início de expansão da era capitalista. Devido a isso o 

investimento em tal área e, principalmente, na atualidade em que se engedram projetos 

educativos mais modernos e de efeitos rápidos para os indivíduos e assume uma centralidade 

básica na Teoria do Capital Humano. 

Não há, portanto, um modelo único de fazer girar essas três capacidades da educação 

que sinteticamente são: cognição, instrumentalidade e flexibilidade político-pedagógica que 

serve à reprodução de mercadorias, por meio de um trabalhador com as noções mínimas ou 

mais elevadas que tanto pode formar um alto executivo de uma empresa, um excelente 

cientista, um engenheiro que consegue criar projetos de novas mercadorias ou de formas de 

apropriação delas, isso depende do investimento e do tipo de educação recebida, daí a 

importância do ensino superior para o capitalismo pela necessidade de sofisticação na 

produção, reprodução e comercialização das mercadorias e, principalmente, nas       

engenharias de mercado. 

Assim, o capital precisa se recriar e a educação cumpre com o seu dever nesse 

processo: o de formar a ferramenta humana para assessorar o processo de incontrolabilidade 

do capital (MÉSZÁROS, 1997). Esse é o ponto fucral do capital, que se encontra em processo 

permanente de descontrole, mas é um descontrole que tem uma lógica de existir sob a forma 

capitalista. Nesse sentido,  

 

                                                 
68 Termo retirado do filme Ensaio sobre a Cegueira/adaptação do livro de Saramago (2008). 
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O capital como um processo histórico-social vem se transformando, 
apresentando-se sob diferentes formas, a partir dos próprios estágios de seu 
desenvolvimento. Portanto, é no interior desse processo que ele vai 
constituindo sua natureza, sua forma de dominação e de controle 
sociometabólico que passará a exercer sobre a produção social, interferindo 
na vida dos indivíduos. (PIMENTEL, 2007, p. 55). 

 

As ideias de Mèszáros (1997) ajudam a compreender que o capital é o maior 

consumidor de si mesmo; enquanto fenômeno que procura em um movimento incessante se 

modificar, e isso, é consumir-se simbolicamente a si mesmo, devido à sua personificação 

como valor egoísta. 

Essa ideia é própria do movimento dialético que o capital realiza em torno de si 

mesmo, instituindo novas sínteses até chegar ao seu consumo final. E ela já está presente em 

Marx quando ele descreve que as sínteses estão presentes nas antíteses do próprio sistema.  

Como o capital, já dizia Marx (2006), é uma relação social, então, o seu consumo 

também é de aspecto simbólico, por outro lado, concordando com a tese de Baudrillard 

(2007), de que o simbólico só existe porque é na objetividade criado pelo mundo animado 

onde acontece o consumo concreto. 

A esse mecanismo de “autoconsumir-se”, pode ser realizado um paralelo com a ideia 

de incontrolabilidade do capital, pois, o ato de “autoconsumir-se” do capital levará consigo 

toda a emancipação e desenvolvimento alcançado, devido ao seu movimento irrefletido e 

irrefreável de autodestruição na busca de sua construção, de sua permanência, próprio de seu 

movimento contínuo e dialéctico (MÉSZÁROS, 1997); (PANIAGO, 2007). 

E nesse processo de decomposição do capital, a educação nos últimos trinta anos tem 

sido cada vez atraída por um movimento instrumental do processo de ensinar-aprender, 

desvalorizando as formas pedagógicas que colocam o indivíduo em reflexão sobre a questão 

da condição humana. Mas, por outro lado, há um movimento contra-hegemônico se 

formando, o qual busca uma educação que entenda à complexidade da vida social a partir de 

uma visão crítico-histórica. Esse movimento tem resistido aos fenômenos de amortecimento 

de sua gênese teórico-revolucionária frente aos modelos engendrados pelo academicismo 

vazio, estéril e tecnicista, validados pelo padrão posto de mercadorização da educação, como 

se ela fosse um produto de prateleira, e não de construção humano-social. 

Consequentemente, se os conceitos pedagógicos críticos tentam resignificar a 

educação a partir da ideia de defesa por uma política pública de educação, a qual vem sendo 

solapada até mesmo nos países de uma cultura de bem-estar social, arduamente conquistada 

no pós-guerra. Também tem um movimento pouco visível no mundo da práxis, pois as 

instâncias de participação social e política estão contaminadas com a ideologia de 
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comunitarismo, invertido em seus fundamentos, e desse modo, em concordância com 

Habermas (2003a), a fragilidade da esfera pública permite que conceitos e práticas sejam 

confundidos em si mesmos. 

E paralelamente, cada vez mais são exigidas formas alternativas, tanto pedagógicas, 

quanto políticas em relação ao ensino superior. Sendo gotejadas como mais eficientes àquelas 

experiências que ofereçam uma formação rápida, expansiva e útil ao capitalismo, 

principalmente, quando se fala do ensino superior privado. E isso é resultante do que 

discutimos anteriormente quando descrevíamos os aspectos para o aumento substancial do 

consumo do ensino superior no mundo, essencialmente nos países em via de desenvolvimento 

e nos ditos pós-industriais.  

A partir disso, ajuda também a mostrar que próprio conceito de política social vem 

sendo significativamente alterado nesse mesmo processo, pois ele passar por várias visões, 

desde uma visão de bem-estar (como as propostas de educação universal) até de uma mais 

residual (voltada para focalidade). Logicamente, essas modificações têm uma mesma raiz que 

proporciona a ideia e prática do consumo variável de “educação”, forjada pelo apelo da 

“democratização” por fora do estado. Esse reforço é considerado nas propostas de        

reforma do Estado. 

  Essa nuança de disfarce entre democratização e consumo do ensino superior é sutil. 

O que merece um posicionamento metodológico que parte da compreensão de que isso é 

possível pelo próprio processo de consumação do capital, mas também pela fragilidade da 

“esfera pública”, pois, os fóruns públicos (os que ainda resistem) não conseguem impedir que 

um conjunto de medidas tivesse sido aplicado na educação superior, daí o caráter das 

reformas, precisamente no contexto dos anos 1990, serem competitivas articuladas ao 

mercado privado, como assegura Carnoy (2002). 

Essa fragilidade da esfera pública corrobora para um duplo aspecto, primeiro, a frágil 

força política permite que o setor público/estatal não cumpra com os princípios 

constitucionais na garantia do direito à educação, como política de Estado. No segundo 

aspecto, favorece para que os setores privados (com ou sem fins lucrativos) encontrem 

vantagens em atuações mercantilizadas de acesso ao ensino superior.  

Precisamente, isso vem acirrando-se com o projeto neoliberal que proporcionou 

mecanismos de concessão ao setor privado em diversas áreas das políticas públicas, que 

deixam de ser públicas para se tornarem privadas, e ainda se sobressaem, como recurso 

ideológico na “pseudogarantia” da publicização da democratização, nesse caso, do         

ensino superior.  
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Essa política de educação expõe um projeto mercadológico e mercantil que o setor 

privado empresta ao público, o que provocou profundas modificações na gestão pública. A 

começar pelos valores liberais em torno de seu revigoramento pela mesma ideia de 

instrumentalização e gerenciamento no funcionamento do setor público, principalmente, no 

âmbito das universidades federais. 

Assim, o Estado que deveria guardar o direito à educação, atua como uma organização 

central firmado por instrumento legal que auxilia na reprodução direta ou indireta do capital. 

É considerado um “quase-mercado” (para os ainda concisiosos), pois o Estado é um dos entes 

que mais colabora para a rentabilidade do capitalismo, sendo parte deste. Devido a esse duplo 

aspecto, o “Estado é cada vez mais mercado e o mercado é cada vez mais Estado”. E na 

mesma lógica, o setor público é cada vez mais privado, pelas suas políticas sociais que a todos 

atingem, devido às restrições de acesso e de atendimento, e o privado é cada vez mais público 

porque aparece como o espaço possível de o homem ter acesso aos seus direitos por meio de 

uma lógica mercadológica. 

Essa relação é conflituosa, mas também é parasitária em si mesma. E nesse sentido, 

não é difícil encontrar defensores de um sistema privado no atendimento às políticas sociais, e 

nisso, o acesso do ensino superior via empresas educacionais e/ou organizações do terceiro 

setor se tornam campos mais que legítimos.  Inversamente à ideia de uma política de estado, 

gestada pelo setor/público e não se legitima para uma parte considerável como espaço próprio 

o direito aos serviços sociais, dentre eles, a educação.  

 

5.2 A IMBRICAÇÃO DO PÚBLICO E O PRIVADO NA PRIVATIZAÇÃO DO ENSINO 

SUPERIOR A PARTIR DE FHC À LULA 

 

O período compreendido entre a Constituição de 1988 à LDB de 1996, o país passou 

por um aprofundamento da política neoliberal, modificando parte da essência da reforma 

democrática que se espera acontecer na educação brasileira. 

Com esse projeto em parte frustado, diante mudanças significativas que ocorreram no 

cenário brasileiro a partir do ajuste econômico e da Reforma do Estado iniciados no governo 

de FHC possibilitou o aprofundamento político da mercantilização dos serviços sociais, e no 

âmbito do ensino superior, isso não foi diferente. 

O governo de FHC investiu nessa direção por meio de um conjunto de medidas 

institucionais que viabilizaram uma determinada proposta de Reforma da Educação. 

Entretanto, a ênfase no ensino superior não foi despercebida, ao contrário, criou uma linha 



 265

política baseada nas reformas administrativa e previdenciária que modificaram a estrutura das 

universidades públicas, em três grandes aspectos: no serviço; na gestão; e no financiamento 

da educação superior de forma mais geral. 

Essas mudanças provocaram um processo duplo, de um lado, uma modernização 

conservadora de acordo com os preceitos neoliberais, de outro lado, uma desvalorização da 

educação pública, sendo possível afirmar que os dois mandatos de FHC foram funestos para a 

universidade pública, instituindo uma crise política e institucional sem precedentes na história 

educacional, devido ao norte político adotado nas medidas que traziam como marco das 

prerrogativas do enxugamento do aparelho estatal, produzindo um efeito, inverso ao que era 

esperado neste governo. Assim, a educação superior passou, 
 

[…] a se constituir num potencial campo de exploração para o capital em 
crise. A privatização da educação superior ocorreu nos anos de contrar-
revolução neoliberal no Brasil por meio de duas estratégias principais: 
diversificação das IES e dos cursos e diversificação de suas fontes de 
financiamento. (LIMA, 2007, p. 135). 

 

Nesse sentido, os oito anos de cortes de recursos para a educação superior, pôs o setor 

público num processo de quase liquidação das atividades centrais, provocando uma série de 

movimentos grevistas, mas diante das imposições governamentais, a educação superior 

pública teve que se readequar as exigências institucionais diante das regulamentações do 

governo, dentre elas, a descentralização (financeira, administrativa e pedagógica) como 

caminho de redefinição do ensino público. 

O movimento do sindicato dos professores saiu fragilizado diante das medidas e as 

estruturas dos centros acadêmicos/cursos da graduação e pós-graduação tiveram que se 

adequar às exigências de eficiência, eficácia e produtividade nos moldes empresariais. Houve 

uma perda salarial para categorias de técnicos e docentes que paulatinamente prejudicou o 

movimento dos sindicatos e enfraqueceu a reivindicação pela democratização do ensino 

superior público. 

Conforme Lima (2007), a partir das modificações institucionais no governo de FHC, o 

país vivenciou mais uma face da “antirreforma” universitária ou de reforma universitária 

consentida pelo capital, pois: 
 

Somado ao crescente empresariamento da educação superior, esse governo 
ampliou a privatização interna das universidades públicas brasileiras, ambos 
sob a aparência de democratização do acesso à educação. Estes eixos 
políticos e pedagógicos foram, e continuam a sendo, configurados como as 
estratégias fundamentais da reformulação da educação superior brasileira 
em curso no Brasil, as ser aprofundada na terceira fase da contra-revolução 
neoliberal, sob a condução do governo Lula da Silva. (LIMA, 2007, p. 152). 
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Enfim, um conjunto de orientações de cima para baixo foi recorrente nos documentos 

oficiais para mudar o arcabouço organizativo da universidade, e, portanto, do ensino superior, 

no governo de FHC, que plantou a base das principais medidas de reforma na             

educação superior. 

Meneses (2001) afirma que nesse período, a universidade pública sofreu um processo 

de liquidação contínua em muitas áreas, debandando-se às iniciativas de investigação e 

extensão, de acordo com ele: 

 

Dizer que nossa universidade está sitiada pode sugerir um cerco físico, uma 
ameaça externa a um estabelecimento de ensino superior, a um determinado 
espaço de investigação científica. De fato, é algo ainda mais grave, porque 
não se trata somente de certa universidade, mas de todas as universidades 
brasileiras, e porque não se trata somente de um assalto externo, mas 
também de ameaças internas. (MENESES, 2001, p. 7). 

 

Um aspecto recorrente a essa dimensão de crise interna da universidade girava em 

torno da situação de esgotamento financeiro que o ensino superior público vinha passando, 

particularmente desde a década de 1980, agonizando-se nesse período em particular,           

dos anos 1990. 

Entretanto, Amaral (2003), alerta sob a perspectiva histórica de negação do Estado em 

não assumir a política de financiamento da educação superior pública, perfazendo em vários 

contextos as distorções em relação aos impostos fiscais que deveriam suprir tal modalidade de 

ensino. Considera que “[...] a vinculação constitucional de recursos financeiros é um dos 

temas polêmicos atuais sobre o financiamento da educação brasileira.” (MENESES, 2001,      

p. 6). E que esse quadro se aprofundou com a proposta de autonomia financeira da IES 

segundo o projeto de governo de FHC. 

Praticamente o discurso governamental para deslegitimar a educação superior é que 

esta era calcada em custos excessivos ao governo, e por isto, a educação básica até então não 

tinha sido priorizada no país. Ele, portanto, seria o governo que “inverteria” essa situação de 

privilegiamento da universidade pública que era voltada às elites. Utiliza-se um aporte 

ideológico para liberar o ensino superior às investidas do capital internacional e nacional. 

Segundo Gentili (1998), a ideia básica desse conjunto de medidas governamentais era 

implantar uma pedagogia de democracia mínima (que o autor denomina de o consenso como 

simulacro): 

A experiência latino-americana demonstra como, apesar dos governos 
neoliberais saírem fortalecidos das experiências de ‘consenso’, eles são os 
primeiros a não respeitar os ‘acordos’ que impuseram ou a postergar 
eternamente sua realização. O simulacro do pseudodemocratico neoliberal 
revela, dessa maneira, sua natureza estruturalmente fraudulenta. (GENTILI, 
1998, p. 69). 
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E para os mecanismos de concertación da educação, baseada na perspectiva 

neoliberal, o caminho da privatização educacional, e, notadamente, no âmbito do ensino 

superior é a alternativa mais viável para democratizá-lo, evidentemente que isso é uma 

resposta histórica no país 

 

Ora, primeiro, o Brasil decidiu crescer sua oferta de ensino superior à base 
do setor privado; em seguida deliberou por estimular a existência de 
empresas educacionais com finalidades lucrativas; mas, por fim, em 
significativa esquizofrenia institucional, resolveu ignorar que o setor 
privado – principalmente o mercantil – e o setor público constituem nichos 
institucionais alternativos e complementares, mas diferentes, com dinâmicas 
e estruturas organizacionais distintas e, sobretudo, com finalidades, culturas 
e objetivos organizacionais distintos. A taxonomia institucional existente – 
bem como a base regulatória dela recorrente – ignora as importantes 
fronteiras que separam e caracterizam um setor mercantil, em contraste com 
o setor público, ou com o setor verdadeiramente comunitário e sem fins 
lucrativos. (NUNES, 2007, p. 107). 
  
 

Assim, como descreve Gentili (1998) há diversas formas de se conjugar o termo 

mercantilizar pela via da privatização. O autor aponta duas questões relacionadas à 

privatização da educação pública: uma primeira, diz respeito a um processo mais amplo de 

reestruturação da vida econômica, política, jurídica e cultural das sociedades capitalistas 

contemporâneas, cuja característica é o desmantelamento do Estado de bem-estar social, e que 

a educação se privatiza de forma similar a determinadas atividades produtivas desempenhadas 

por empresas estatais (telecomunicações, de energia elétrica, siderurgias, etc.) e outros 

campos sociais vinculados à realização dos direitos de saúde, a previdência, a segurança, etc.. 

A segunda pela caracterização específica e idiossincrática desse processo     na educação. 

Privatizar no sentido mais amplo do termo significa delegar, repassar uma atividade 

pública para o setor privado. Todavia há outras formas de privatizar: privatização do 

financiamento, privatização do fornecimento e privatização total. Essas três modalidades que 

Gentili (1998) aponta para análise, entretanto, não são modalidades puras, pois o público e o 

privado estão associados em cada uma delas. 

No modelo neoliberal, a ênfase é repassar recursos públicos para que individualmente 

as pessoas se apropriem de bens públicos, pelo caminho do setor privado. Nesses termos, os 

conceitos de coletivo e de indivíduo perdem os seus significados até para os mais liberais, 

Como também, são chamados a participar das formas variadas de privatização: as empresas, 

organizações sociais e as famílias. 
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A privatização do fornecimento de atividade educacional que continua 
mantendo financiamento público revela uma dimensão peculiar e pouco 
estudada da reforma escolar em curso. Uma dinâmica complexa onde se 
produzem acordos e arranjos entre o aparelho do estado governamental e 
grupos privados que, usando recursos públicos, passam a monopolizar e 
controlar funções ou atividades que o Estado abandona em benefícios deles. 
(GENTILI, 1998, p. 85). 

 

Ele ainda discorre que: 

 

Semelhante processo vai criando uma série de mediações onde o Estado e 
os grupos privados operam no campo educacional se fundem e confundem. 
[…] a privatização do fornecimento torna o Estado um agente ativo, com 
capacidade de controle e poder decisório quase sempre discricionário e 
autoritário. […] revela a face mais cínica da privatização já que demonstra 
que privatizar não significa ‘afastamento’ do Estado e sim, em alguns casos, 
participação decidida de um aparelho governamental, ele mesmo 
privatizado que opera em benefício dos grupos e corporações que passam a 
controlar verdadeiramente o campo educacional. (GENTILI,                 
1998, p. 86-87). 
 
 

Essa crítica do autor é relevante quando se compara as formas alternativas de 

privatizar a educação, seja por meios ideológicos, técnicos e econômicos, entretanto, a 

dimensão política sobre o tipo de privatização revela a direção das dimensões do público e do 

privado de um governo, principalmente, quando se verificam as formas desenvolvidas no 

âmbito do ensino superior de imbricação entre esses dois setores. 

Historicamente, como já visto, que o ensino superior é uma modalidade educacional 

fruto inicialmente de atuação do setor filantrópico, portanto, do universo privado, mas que já 

tinha a mão “invisível” do Estado que passa a atuar, de forma a estruturar, regular a política 

de ensino superior, em paralelo a esse movimento, o setor privado, iniciativa livre, particular 

também se torna um forte agente educacional, provocando um direcionamento para a 

expansão do ensino superior e, no cenário atual, as formas de condução dessa política se 

tornam mais imbricadas as suas relações entre o público e o privado, sendo, uma delas,           

a privatização. 

A privatização, portanto, do ensino superior no Brasil tem uma clara evidência das 

escolhas políticas , e desta forma, soa como falsa a democratização do sistema público, pois, 

há um lastro histórico do setor privado nesse processo, mediante as concessões e 

financiamento do setor público para este fim. 

 E isso ocorre, principalmente, quando analisados os novos mecanismos do que 

significa privatizar por meio do fornecimento, segundo Gentili (1998). É o caso da isenção de 
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impostos como medida de ofertar serviços ao setor público por meio do fornecimento privado. 

Evidentemente que uma das questões do setor privado empresarial contra o Estado é a 

situação de impostos. Quando se retira esta cobrança, inverte-se o papel do Estado 

fiscalizador para o de paternalista. Por outro lado, este fica mais forte, pois a abolição de 

impostos em troca de serviços é uma forma autoritária de privatizar serviços públicos.  

Nesses termos, é um consenso antidemocrático até mesmo para o setor privado, pois 

estes deixam de oferecer seus serviços ao público mais geral, em troca da concessão de 

impostos, que num país mais sério, todas as empresas deveriam pagar seus impostos, 

independente dos serviços ou produtos que atuam. Dessa forma, o Estado concede imunidades 

e isenções tributárias para transferir serviços do público para o setor privado, destituíndo de 

sua responsabilidade maior o fornecimento dos serviços considerados públicos. 

  Nesse sentido, a privatização pode acontecer de diversas formas, mas todas elas têm 

em comum, a desfiliação do Estado, do poder público na consolidação da educação superior, 

ou de qualquer, outra política social, ou seja, as principais medidas adotadas são: a 

transferência de recursos públicos para o setor privado, a abertura de serviços e concessões 

para o privado, a liberalização/desregulamentação de serviços, as terceirizações, enfim, 

medidas que contribuem tanto para desregulamentação de direitos, quanto para 

regulamentação de espaços para o setor privado, mediante legislação, financiamento,              

e parcerias. 

Assim, a lógica que perpassa a privatização está associada à ideia de democratização 

do ensino superior que é desenvolvida por uma concepção expansionista, quantitativa em 

relação à oferta. A lógica da oferta de serviços nessa área é articulada a noção de que no 

contexto brasileiro no final do século XX, já havia alcançado um patamar elevado do número 

de estabelecimentos de ensino superior. Em termos de legislação, o Plano Nacional de 

Educação (2001) não aponta para um processo de democratização mais amplo, pois concebe 

apenas aumentar 30% o número de vagas para um público específico de 18 a 24 anos de 

idade, como já se discutiu.  

A democratização, nesse sentido, pautada pelo setor público é a de acesso, mas ainda 

de forma restritiva. Não garante o direito ao ensino superior, mas visa oportunizar 

mecanismos institucionais de financiamento e convênios com entidades privadas e de fins 

filantrópicos que atuam na área do ensino superior. 

Desse modo, essa concepção restrita de democratização via setor público, garante a 

mercantilização do ensino superior no Brasil. Sendo fruto de fissuras no que tange a 

capacidade política e econômica do Estado em assegurar tal política educacional pelo seu 
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caráter estratégico. Também aponta para dois tipos de fragilidades, primeiro da visão política 

acerca do investimento nesta área, e segundo, da fragilidade política da sociedade civil por 

não reivindicar tal direito, sendo subsumida pela mercantilização dos serviços educacionais. 

Em relação ao ensino superior no setor público, o Estado brasileiro deveria investir 

mais no sentido orientar o sistema educacional para a sociedade do conhecimento, como 

investimento ao desenvolvimento científico-tecnológico. O que se presencia, são medidas 

governamentais incorporadas para que tal política seja alicerçada pela via do privado, que 

nada opera sem atender aos seus próprios interesses. Esse tipo de prática governamental não é 

nenhum absurdo nem denota descuido ou à mera transferência para o setor privado de tal 

modalidade de educação por ele (Estado) ser incapaz ou ineficiente, mas pela direção político-

econômica adotada em torno do ensino superior, como parte da dinâmica do capital atual.  

O Estado por meio de vários mecanismos dispõe ao setor privado um espaço para que 

este lidere tal área educacional, apropriando-se de um tipo de mercado diferenciado, mercado 

educacional, mas ainda assim é parte do capitalismo. Ou seja, o de se apropriar de 

conhecimentos, mas é importante que estes estejam no terreno comum do domínio do capital, 

livre da tutela inicial do Estado, pois o conhecimento também é uma mercadoria, e uma das 

mais valiosas e que define o lugar em que ocupa o país no ranking econômico e político. 

Essa é a ideologia repassada, a da livre concorrência nos mercados, muito embora, os 

países que lideram no atual mercado mundial são justamente os que seus Estados operaram 

um fortalecimento em políticas educacionais em todos os níveis. Porém, essa postura dos 

países desenvolvidos começa a gerar um processo de inversão nos anos 1990, em que a 

própria ideologia de desenvolvimento do capital social sofre uma envergadura mais ortodoxa 

dos valores liberais, ou seja, minimizar a ação do Estado e fortalecer os mercados. 

Assim, a saída progressiva do Estado na manutenção desta modalidade de ensino 

passa pela ideia de omissão. Segundo Ramos (2003, p. 37): 

 

A privatização, por sua vez, não se realizou prioritariamente pela 
transferência de serviços públicos ao setor privado, mas pela constituição de 
um mercado de consumo de serviços educacionais, o que ocorreu pela 
omissão ou saída do Estado de diversos âmbitos educativos e pela 
deteriorização dos serviços públicos, combinados às exigências crescentes 
de formação do mercado de trabalho. 
 
 

A atuação do Estado não é de omissão política, mas de colaborar com as estratégias 

econômicas do capital nessa área.  
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De acordo com Antunes (2000), ressalta-se que no atual contexto de recomposição do 

capital são necessárias novas áreas para sua redefinição, sendo a área de serviço a que mais se 

desenvolve. Sendo, o ensino superior considerado como um serviço é um dos setores da 

economia de grande potencial de mercado. Segundo Nunes (2007), a educação superior é tão 

lucrativa quanto qualquer outro produto de empresaral têm rendimentos bem mais elevados 

no Brasil. Considera-se que sua uma receita bruta em 2004, atingiu R$ 35,483 bilhões, sendo 

R$ 19,132 bilhões gerados pelo setor privado e R$ 16,351 bilhões pelo setor público, perde 

apenas em termos comparativos para a receita da Petrobrás que em 2004, atingiu em torno de 

R$ 150,403 bilhões. Porém, quando camparada com as receitas da Vale do Rio Doce          

(R$ 29,019 bilhões); Ambev (R$ 23,297 bilhões) e a Telemar (R$ 22,124 bilhões), a educação 

superior atingiu cifras maiores do que dessas empresas no período de 2004.  

Outro dado representativo que Nunes (2007, p.136) expõe que indica o tamanho do 

setor privado, é que em 2004, havia um total de 553.944 profissionais empregados na 

educação superior, dos quais 293.302 eram docentes e 260.642 técnicos administrativos. 

Destacando que em cada 10 profissionais, seis estavam empregados no setor privado. Ou seja, 

a educação superior é uma importante fatia financeira no mercado, pois gera ganhos e 

empregos diretos. 

Visualizar assim, a educação superior, como um produto rentável que move cifras 

consideráveis é possível entender porque a OMC incentiva aos seus países signatários que 

assumam o ensino superior como um serviço comercializável como qualquer outro.  

Todavia, a aceitação desse tipo de orientação, pode afetar por outro lado, a educação, 

em sua qualidade didático-pedagógica, pois o mercado atua a partir de uma lógica de 

competitividade, oferecendo níveis desiguais de formação, exercendo no ensino superior, os 

mesmos modos de operar como qualquer outro produto, massificando-se para traduzir-se em 

um produto comercial. 

A educação pela via do mercado fica mais precarizada em termos pedagógicos e por 

esse fator, produz uma formação segmentada pelo nível educacional oferecido, o que por sua 

vez, resulta também em um mercado de trabalho diversificado com níveis de capacitação 

diferenciados.  

Isso tem como consequência direta, a criação de um processo de exclusão no mercado 

de trabalho que se utiliza dessa diferenciação de base formativa para selecionar os indivíduos 

junto aos postos de trabalho. Ao mesmo tempo, que fomenta de outro lado, que um 

contingente de pessoas busque cada vez mais adquirir qualificação técnica por meio do ensino 

superior, sendo um modo de agregar valor ao capital humano (RAMOS, 2003).  
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Esses resultados são proveitosos para uma educação superior desenvolvida pela lógica 

do mercado, qual seja, a de criar novos consumidores, pois, expandem-se os serviços 

educacionais na medida em que a formação para o trabalho se torna também uma mercadoria 

explorada como parte de dinâmica lucrativa do capital. É mais uma vez, o capital subordina o 

trabalho, pela subordinação do trabalhador (o indivíduo) desde a fase formativa.  

O processo de democratização do acesso, desse modo, é fundamental para a lógica do 

capital na educação superior pela via do setor privado a priori, mesmo que o ensino público 

também ofereça gastos importantes para manutenção das IES, dos quais, várias empresas 

participam com produtos, tecnologias, conhecimentos para a execução da política. Entretanto, 

com o avanço do setor privado, o ensino em si, também passa a fazer parte da rede de 

produtos e serviços do grande capital, garantindo uma presença direta. Assim, valoriza-se uma 

democratização pelos valores do privado.  

Disso resulta em um conjunto de discussões sobre a educação superior. A Teoria do 

Capital Humano é uma dessas discussões que agrega valor econômico à educação pela 

afirmação político-ideológica de que quanto mais “formação” mais possibilidades do 

crescimento econômico ao indivíduo (FRIGOTTO, 1999). 

 

[…] a perspectiva da TCH está voltada para o aspecto utilitarista da 
educação, onde se observa uma preocupação com a capacidade humana 
enquanto ‘capital’, o que acaba por reduzir o homem a um simples objeto 
do processo produtivo na economia de mercado. Aí está também presente a 
ideia da educação como solução para as desigualdades econômicas, 
funcionando, dessa maneira, como mecanismo de ascensão social, como se 
pode ver ainda neste item. (RAMOS, 2003, p. 76). 

 

Assim, a educação é um fator econômico substancial ao capitalismo, e ainda mais no 

atual contexto, porque se propõe uma massificação do ensino superior como uma das 

possibilidades de incremento no setor de serviços do capital, e, ao mesmo tempo, se apregoa 

como uma prerrogativa do Estado cidadão. 

Então, dessa forma, o próprio Estado pode colaborar para que essa demanda seja 

atendida no espaço privado, por alguns aspectos a encetar: primeiro nenhum Estado é neutro 

em relação aos fatores econômicos, por isso a escolha pelo mercado é também uma escolha 

econômica – a demanda diversificada que o capital exige –, o Estado não tem meios devido à 

sua extensiva burocracia e dinâmica diferente em atender tais requisitos; segundo, a supressão 

de serviços públicos é sinônimo de economia de gastos públicos, podendo os recursos irem 

para políticas de investimentos e/ou de regulação da dívida interna e externa, diante das 
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pressões dos organismos internacionais, como é o caso do FMI. Nesse sentido, o Estado se 

torna mais um regulador do que executor de políticas sociais. 

Seixas (2000) considera, que houve uma passagem do Estado providência para o 

regulador-avaliador, tendo um caráter mais residual em suas ações, concedendo espaços 

valiosos e corroborando para desregulamentar direitos sociais que são do interesse da 

sociedade, e priorizando o mercado.  

Por outro lado, Dale (apud Seixas, 2000, p. 71) compreende que o mercado “é um 

termo mais conotativo do que denotativo. Os mercados não são construções naturais, mas sim, 

construções sociais [...] criações políticas promovidas e reguladas pelo Estado, detentor do 

monopólio do controle e das sanções legais”.  

Assim, a imbricação entre o Estado e o Mercado é resultante de um sistema único, em 

que o poder político do Estado é tão forte quanto o poder econômico das grandes empresas, 

formam uma unidade que se complementam entre si, mediante as funções e necessidades do 

capital, enquanto relação social mais geral que determina o tipo de formação                    

social da sociedade.  

  E no campo da educação superior, essa imbricação entre o Estado, dimensão pública e 

o Mercado, dimensão privada está unida em uma só direção, a reestruturação do sistema de 

produção, que para se resignificar, busca novos horizontes de espraiamento em seu processo 

de autoconservação sistêmica, utilizando-se horizontes de possibilidades rentáveis ao capital, 

mercadorizando as políticas sociais que tem como ação imediata de funcionalidade, o âmbito 

dos serviços.  

  Por ser captada na prática como um serviço, a educação, orientada para um 

determinado fim mais imediato, a formação para o trabalho, ela passa a ser canalizada para 

incrementar a circulação do capital. Ela não produz mais-valia, mas atua no campo da 

reprodução capital, em seu processo de recomposição. 

  É dos interstícios das fontes reprodutivas, que o capitalismo, enquanto sistema avança 

em sua força de homogeneizar a tudo que encontrar com capacidade de transformar (criar 

surrealmente uma necessidade social) alguma coisa em mercadoria, porque assim, se 

estabelece um novo circuito de valor de uso e de troca, valorizando o capital, então, são 

criados novos mercados para “novas mercadorias”, como partes integrantes de um mesmo 

sistema (NETTO, 2007). 

  E a educação sofreu esse processo, sendo destituída como uma prática social, para ser 

transformar em coisa, objeto passível de venda e de uso, provocando no conjunto da 

sociedade, a necessidade de investimento individual em sua formação como quem compra 
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uma peça de roupa em uma vitrine, para isso, as grandes universidades devem se transformar 

em verdadeiras vitrines do saber, descaracterizada de valores e símbolos culturais próprios. 

   Essa capacidade de transformação atingiu a educação em três aspectos fundamentais, 

que também colaboram para explicar porque a imbricação entre o público e o privado é tão 

relevante no atual contexto, nessa área em questão: primeiro, a educação contribui para o 

avanço do conhecimento, principal ferramenta de manutenção de construção de novas 

mercadorias, cada vez mais refinadas e virtuais; segundo, a educação contribuir 

ideologicamente para imbuir uma nova mentalidade na população, enquanto busca necessária 

e para vida toda, valendo-se assim, como mercadoria necessária; terceiro, o caminho da 

educação depende da força que a conduz, serve para blindar a verdadeira face do capital, a sua 

desigualdade, por meio de medidas político-ideológicas de adensamento ao pensamento 

hegemônico dominante. 

   Por interagir a partir desses três aspectos, a educação superior tornou-se uma 

ferramenta necessária ao mundo contemporâneo, por isso, que a ideia de construir um 

mercado educacional encontra eco e espaço de atuação tanto no setor público, quanto no 

privado, orientada a ser regulada por um duplo mercado, aos dos consumidores e aos dos 

executores, as instituições de ensino. 

   Desse modo, não é difícil para o Estado, construir, “através da produção legislativa, 

determinadas subjetividades educativas, procurando naturalizar o princípio de mercado como 

organizador da vida social.” (COWEN apud SEIXAS, 2000, p. 72). 

  Isso expressa nitidamente uma síntese do processo de recomposição do capital diante 

de sua crise, que não é apenas financeira, mas de integridade sistêmica. 

  Para Marginson (apud Seixas, 2000, p. 71) “as dualidades liberais clássicas de 

Estado/mercado e público/privado não são mais adequadas à realidade atual. Os dois 

conceitos estão cada vez mais imbricados, não se podendo separar de forma linear”. E como 

esse propósito de imbricamento que a educação, no contexto dos anos 1990, mais fortemente 

no cenário brasileiro, fortalece a ideia de que o público é ineficiente em suas ações, e que o 

setor privado, está mais apto para organizar e gerenciar as políticas sociais, e outros serviços 

de interesse público, que o Estado repassou para a esfera privada, diga-se para as empresas 

lucrarem com transferência de bens e serviços públicos.  

  A gerência da privatização tem a mesma origem que funda os complexos de 

reestruturação produtiva, que alcança o Estado, sendo este também orientado a ser cada vez 

mais enxuto e gerencial em suas ações. 
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  Esses breves aspectos já contêm neles outras explicações, que não são de interesse 

deste trabalho pormenorizá-los, apenas apontá-los. Porém, a partir dessas dinâmicas, o Estado 

claramente demonstra que a imbricação entre o público e o privado na área educacional 

também como uma alternativa diante dos reclamos da sociedade e do próprio mercado. 

Um dos mecanismos de transferência do público para o privado é por meio da 

privatização dos serviços do Estado para o mercado. Mas, mesmo assim, o Estado diante da 

privatização assume um papel central, o de coordenar tais políticas: 

 

[...] transferindo a formação dos trabalhadores para a sociedade civil, 
diminuindo sua responsabilidade financiadora, o Estado manteve consigo a 
coordenação dessa política, garantindo sua intervenção através de 
mecanismos de estabelecimento de conteúdos e de medidas de avaliação, 
buscando produzir um consenso em torno dessas estratégias. Isso implicou o 
resgate de antigos ideários ordenadores da política educacional, como a teoria 
do capital humano, juntamente com a disseminação de novas noções como a 
de competências e da empregabilidade. (RAMOS, 2003, p. 37). 
  

Outro ponto da privatização que talvez seja a mais perversa é a saída do Estado no 

controle pedagógico da formação, a qual geralmente se focaliza nos projetos por 

competências. Desenvolvendo-se por noções instrumentais sem desenvolver o aporte teórico-

crítico dos alunos, principalmente, nas organizações privadas de cunho empresarial que se 

voltam preferivelmente para cursos de caráter técnico com pouca ou nenhuma veiculação com 

uma formação mais geral.  

Dessa forma, focaliza-se em determinados enfoques pedagógicos oriundos de 

perspectivas pragmatistas e tecnicistas e quando esse aluno sai para o mercado de trabalho e 

não encontra nenhum posto, ou o que estudou é muito longe do que foi executado no curso; 

ele não percebe qual o objetivo de tal formação, e procura seguir outra carreira ou se 

aprofundar em cursos complementares. Isso aumenta o propalado mercado educacional. 

E a busca pela formação sai do campo da autoformação profissional como sinônimo de 

satisfação humano-social para oscilar para as exigências do mercado de trabalho, que por sua 

vez são intermináveis. E nesse sentido, o mercado propõe uma formação por competências e 

contínua, sem que haja uma correspondência direta com a oferta de propostas de trabalho. 

Assim, enquanto mais o sujeito busca a qualificação, mas distante ela se apresenta pela 

ultrapassagem constante desta. É um processo de desqualificação-qualificação permanente. 

No mesmo modo do descarte dos produtos, há um descarte constante das formações e das 

pessoas que logo não servem para os requisitos específicos do sistema. Nesses termos, 

subescreveu-se o que Ramos expôs, quando diz: 
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Do ponto de vista político-pedagógico e da adequação ao mercado de 
trabalho, essas ações são desenvolvidas com base na pedagogia das 
competências, cujo princípio é a adaptabilidade individual do sujeito às 
mudanças socioeconômicas do capitalismo. Por essa ótica, a construção da 
identidade profissional do trabalhador torna-se produto das estratégias 
individuais que se desenvolvem em resposta aos desafios das instabilidades 
internas e externas à produção, o que inclui também estar preparado para o 
desemprego, o subemprego ou o trabalho autônomo. (RAMOS,             
2003, p. 38). 

 

  

Ou seja, o sentido da formação profissional e geral que os indivíduos podem ter, 

coloca-se diante do acesso ao ensino superior como “uma mobilização autônoma do indivíduo 

para buscar as oportunidades que a sociedade (ou o mercado) oferece” (RAMOS, 2003,           

p. 39). Aquilo mesmo que os economistas chamam de “maximizar-se”, bem de acordo com a 

teoria da “escolha livre” dos teóricos neoliberais. 

 A mercantilização, desse modo, pela via da privatização do ensino superior caminha 

na mesma direção do que é posto pelos programas das reformas outorgadas na década de 

1990, especialmente no Brasil, em que se evidenciam por uma dinâmica peculiar, pois com: 

 
A criação de serviços não-exclusivos do Estado, ao mesmo tempo em que 
garantiu a natureza pública do serviço social, viabilizou a política de 
parceria sob a racionalidade economicista-liberal. A privatização realizada, 
longe de constituir uma retirada do estado do campo social, refuncionalizou 
sua presença. Ela é uma política de Estado que garante à aparelhagem 
estatal a definição das metas e o controle da execução empreendida pelos 
parceiros, empresas de prestação de serviços e organizações sociais. 
(RAMOS, 2003, p. 39). 
 

Isso permitiu criar, na prática, um mercado, cada vez mais, heterogêneo e de um perfil 

internacional do ensino superior, devido à entrada de organizações com ou sem fins 

lucrativos, rompendo as barreiras de mercado e jurídico-legais dos estados.  

Nesse sentido, Oliveira; Dourado (2005, p. 58) consideram que: 

 

Na prática, a educação superior tornou-se mais complexa e heterogênea, 
marcada por processo de crescente privatização nos moldes empresariais, 
consubstanciando uma acentuada mercantilização da educação superior por 
meio do incremento das oportunidades educacionais em instituições e 
cursos cada vez mais diferenciados em termos de qualidade acadêmica.  
 
 

Ressalta-se que as práticas nesse âmbito de educação foram promovidas, mediante      

o plano de reforma do Estado, que em relação ao Brasil não difere substancialmente do que 
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vem acontecendo em outros países do cone sul e norte, pois a doutrina que perpassa tais 

planos é de uma mesma matriz. Essa matriz neoliberal com ondulações menores ou maiores 

em cada contexto articulou a projeção da privatização em vários setores e áreas importantes 

do Estado para economia aberta, e a educação superior acompanhou esse movimento, como as 

demais políticas públicas. No Brasil, o movimento de privatização da educação superior se: 

 

articulou ao processo de reforma do Estado brasileiro, vai-se efetivar com 
forte apoio governamental por meio da flexibilização das exigências para a 
abertura de cursos e instituições, pela composição privatista do Conselho 
Nacional de Educação-Cne e, paradoxalmente, por novas formas de 
financiamento ao setor privado (FIES, subsídios, bolsas universitárias, entre 
outros) e por uma paulatina secundarização das IES do setor público 
especialmente as IFES. (OLIVEIRA; DOURADO, 2005, p. 63). 

 

E nesses aspectos, é necessário na visão de Gentili (1998) estabelecer os níveis de 

privatização na educação superior, pois, 

 

Não só a privatização é em si própria um processo multidimensional, 
tornando-se necessário estabelecer a distinção entre provisão pública     com 
financiamento privado (privatização do financiamento); provisão privada 
com financiamento público (privatização da provisão); e provisão privada 
com financiamento privado (privatização total). (apud, CARDOSO,       
2005, p. 87). 

 

Esses tipos de privatização que alude Gentilli são resultantes das formas imbricadas 

entre o público e privado que organizadas pela égide do capitalismo atual de a tudo 

transformar em mercadoria, e para isso, utiliza-se de vários mecanismos e acepções para 

assegurar esse processo, que implica em transformar direitos sociais em mercadorias, por 

meio de esquemas político-cultural que coadunam com a fome econômica do capital. 

 Dito isso, a separação entre o público e o privado na “democratização às avessas” ou 

“democratização da oferta” (como se denomina neste estudo) do ensino superior no âmbito 

brasileiro se constitui a partir de linhas tênues e híbridas.  

Esse processo de democratização é descaracterizado pela necessidade de privatização 

interna e externa do ensino superior, visto que, por outro lado, os mecanismos institucionais 

utilizados pelo governo assumem uma perspectiva de negação de direito, mas por outro lado, 

propõe um aumento quantitativo no parque de ofertas de estabelecimentos e vagas. Sendo 

recorrente a natureza diversificada das organizações de ensino no país, que só há pouco 

tempo, nos últimos anos (cinco anos) criou critérios institucionais mais rígidos para abertura 

de unidades de ensino superior.  
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A descaracterização da democratização do ensino superior é identificada quando se 

compara os dados dos setores público e privado, tendo em vista que desde a primeira fase de 

expansão do ensino superior (1960 a 1985) se dá por meio da Ditadura Militar na organização 

da estrutura do Estado burocrático, conservador e centralista. Nessa fase como já visto ocorre 

uma expansão do público e do privado no ensino superior, que vamos denominar de 

democratização liberal do ensino superior. Tendo pelo menos três momentos, um primeiro 

momento em que o setor publico predominou os indicadores do ensino sueprior, portanto, não 

existe ainda o setor privado à frente do público nessa época; depois ocorre um espraiamento 

de crescimento nos dois setores e no final do período da Ditadura Militar, já se verificava a 

tendência privatista se expandindo mais do que o setor público, mas sendo perseguida no 

período dito democrático (1986 a 2009), como visto no capítulo anterior, de forma 

determinada e com o apoio do Estado. 

Entretanto, a segunda fase do projeto de expansão do ensino superior, oriunda do 

predomínio do setor privado é a referência para análise deste capítulo em dois sentidos: 

primeiro, pela busca da hegemonia no quadro de matrícula, vagas ofertadas e número de IES; 

segundo, enfrenta, o movimento do reverso de sua expansão, a crise da oferta. 

A educação superior apesar de continuar a crescer nas últimas três décadas de forma 

ininterrupta, mas apresenta níveis diferentes e cada vez menores de índices de crescimento, 

principalmente, nos últimos anos dos governos de LULA, apesar de maior investimento por 

parte deste, mas o ritmo de crescimento começa a dar sinais de diminuição e de crise, 

conforme se poderá analisar nos dados que se seguem.  

Desse modo, são os próprios mecanismos de mercantilização e de privatização que 

estão dando os sinais de que a democratização liberal imposta ao ensino superior à sociedade 

brasileira está no limite de aceitação, tendo em vista, a ampliação do debate sobre o direito 

público do ensino superior está sendo cada vez mais espraiado, bem como, a necessidade de 

inserção de grupos populacionais que não têm oportundidade de acesso pela via do privado, 

dependem do setor público e da resposta do Estado para ampliar os anos de escolaridade e 

poder gozar do direito constitucional de que a educação é um direito de todos e um          

dever do Estado. 

Pode-se situar que a relação entre o setor público e o privado a partir da análise dos 

dados, como se observa na Tabela 10 que em 1986, o setor público detinha 40,7% de 

matrículas e o setor privado com 59,3%. Todavia em 2009, o setor público teve 26,4% e o 

setor privado ficou com 73,6% matrículas no ano, segundo dados do INEP (2011). Percebe-se 

que mesmo crescendo o número de matrículas no setor público, mas no cômputo geral a sua 

participação é cada vez menor em relação ao setor privado, evidenciando o predomínio do 

setor privado na execução do ensino superior. 
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Tabela 10 – Número do Total e Índice de Crescimento de Matrículas  
nas Instituições Públicas e Privadas no Ensino Superior- 

Brasil/1986 a 2009 
 
 

Ano Total de 
Matrículas 

Instituições*  
Públicas Privadas 

1986 1.418.196 577.632 840.564 

2009 5.115.896 1.351.168 3.764.728 

∆% de crescimento 
entre 1986 e 2009 

260,7% 133,9% 347,8% 

  

                        Fonte: MEC/INEP/SEEC – Evolução  das  Estatísticas  do  Ensino  Superior –  
                                     Brasil/1986 a 2009. 

 

E quanto ao índice de crescimento no período de 1986 a 2009, se observa na Tabela 

10, a diferença entre o público e o privado. O setor público teve um crescimento de 133,9% e 

o setor privado cresceu muito mais, chegando a 347,8%. Portanto, a expansão do privado no 

ensino superior se instala a partir também de sua capacidade de efetuar matrículas mais do 

que o setor público, revelando o fenômeno da privatização. 

Esse crescimento pode ser mais evidenciado quando se analisa os dois governos de 

FHC, sendo notório que a hegemonia privatista se deu durante o período de 1996 a 2002, 

marcando a década de 1990, como a contradição de um regime dito democrático e uma ação 

privatista, contrária ao Estado de direito. 

Assim, em 1996, existiam 922 IES, sendo 22,9% públicas e 77,1% privadas. Esse 

número aumenta em 2002, para 1.637 IES, das quais, 11,95% são públicas e 88,1% são 

privadas. O que indica que em relação ao índice de crescimento do número de IES, o governo 

de FHC, atingiu no setor público (-7,6%) e no privado, aumentou para 49,3%, segundo     

INEP (2011). 

Já em relação à matrícula, atingiu em 1996, 1.868.529, sendo o setor público   

responsável por 735.427, correspondendo a 39,4% e o setor privado, ficou com 1.3133.102, o 

equivalente a 60,6%. No período de 2002, conseguiu realizar 3.449.913 matrículas, das quais, 

o setor público, realizou 1.021.655, configurando 29,6% e o privado, teve 2.428.258, 

correspondendo a 70,4%. Durante o ano compreendido, o índice de crescimento da matrícula 

alcançou, no setor público 39,8% e no privado 114,3%, segundo dados do INEP (2011).  

Esse período praticamente consolida a tendência hegemônica do setor privado em 

detrimento do setor público nessa área educacional, sendo o Estado que mais contribuiu para 

o aumento desse setor, em relação, aos ditos governos democráticos após de 1985. 

Em contrapartida, nesse período houve uma retração do financiamento da educação 

superior pública sem precedentes, até mesmo materiais de expediente faltavam para o 
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funcionamento de procedimentos administrativos simples no cotidiano das IES públicas.     

Ao mesmo tempo, em que era imposto aos docentes o aumento da produtividade acadêmica 

em sala de aula, pesquisa, extensão por meio de indicadores, tais como: quantidade horas 

aula, quantidade de alunos por orientação, produção de artigos, publicação de livros, 

realização de pesquisas, etc. para conferir os preceitos normativos da GED (Lei 

nº10.187/2001 de incentivo de gratificação de incentivo à docência). 

Essa direção do aumento do setor privado se efetivou como consequência do conjunto 

de medidas institucionais aplicadas por parte do Estado, baseadas na Reforma do Estado, 

possibilitando a flexibilização das relações governamentais com o setor privado e o terceiro 

setor, organizando-se desse modo, às condições de espraiamento do ensino superior tanto no 

âmbito do setor privado e no público com maior ênfase para a diferenciação e diversificação 

(SGUISSARDI, 2000). 

O aumento da oferta de vagas é outro indicador que caracteriza essa segunda fase de 

expansão privatista do ensino superior, cabendo uma análise mais detalhada sobre o período 

de 1986 a 2009, principalmente, quando se identifica que existem dois momentos particulares 

que se aprofundam em torno da expansão da quantidade de vagas ofertadas.  

Para isso, recortou-se os dados em dois momentos específicos no período de 1986 a 

2009 para analisar. O primeiro momento (1995 a 2002) que se destaca a partir dos dois 

governos de Fernando H.Cardoso-FHC e o segundo momento (2003 a 2009) que se dirige aos 

dois governos de Luiz Inácio Lula da Silva-LULA, de acordo com os dados sobre as vagas 

ofertadas , o número de ingressos  e de vagas ociosas no ensino superior brasileiro, dispostos 

na Tabela 11. 

  
Tabela 11 – Vagas e Ingressos do Ensino Superior de Graduação nos Cursos Presencial  

                                      da Educação Superior no Brasil. Período de 1995 a 2009 
 

 
Ano 

FHC  
Ano 

LULA 

Vagas 
 

Ingressos  Vagas Ociosas Vagas 
 

Ingressos Vagas ociosas 

1995 610.355 510.377   99.978 2003 2.002.733 1.262.140 740.593 

1996 634.236 513.842 120.394 2004 2.320.421 1.303.110 1.017.311 
1997 699.198 573.900 125.298 2005 2.435.987 1.397.281 1.038.706 

1998 776.031 662.396 113.635 2006 2.629.598 1.448.509 1.181.089 
1999 894.390 787.638 106.752 2007 2.823.942 1.481.955 1.341.987 
2000 1.216.287 897.557 318.730 2008 2.985.137 1.505.819 1.479.318 
2001 1.408.492 1.036.690 371.802 2009 3.164.679 1.511.388 1.653.291 
2002   1.773.087 1.205.140 567.947 --- --- --- --- 

 

Fonte: MEC/INEP/SEEC. Evolução das Estatísticas do Ensino Superior – Brasil/1986-2009.  
         Disponível em: inep.gov.br/censosuperior. Estatística  do  número  de  Ingressos  por  vestibular  e  outros  processos         
         seletivos da graduação presencial do Brasil. 
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Os dados da Tabela 11, demonstram que há uma continuidade do crescimento das 

vagas, tornando-se, por outro lado, um problema, principalmente, para o setor privado que 

praticamente a partir dos dados de 2000 até 2009, pode-se, considerar, que paulatinamente 

ocorre um desequilíbrio maior entre vagas ofertadas e ingressos, sendo visível uma distorção 

entre a quantidade ofertada e a preenchida, pelos ingressos ano a ano, pois o setor privado 

retém mais da metade de vagas ofertadas, principalmente, a partir de 2002 se torna mais 

agudo tal problema. 

A diferença em termos percentuais em relação às vagas ociosas de cada ano, não 

diminuiu, ao contrário, aumenta progressivamente como se pode verificar no Gráfico 5. Em 

1995, havia 16,3% de vagas ociosas no país, sendo que em 2000, atinge 26,2%. A partir deste 

ano, a tendência se torna mais acentuada, terminando em 2002 com 32,0% de vagas ociosas 

do total ofertado neste ano.  
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Fonte: MEC/INEP.

Gráfico 5 – Percentual de Vagas Ociosas no Período de 1995 a 2002 - Brasil/2011.

 

Ressaltando que o período de 1999, teve uma queda de vagas ociosas para 11,9% em 

relação aos anos anteriores, mesmo em um momento de crise econômica no país, volta a 

crescer de forma abrupta a partir de 2000, como se vê no Gráfico 5, atingindo em 2002, 

32,0% de ociosidade, principalmente no setor privado.  

O governo de FHC teve como marca um baixo índice de crescimento econômico, 

sendo possível que esse problema também tenha atingido a entrada de novos alunos no setor 

privado do ensino superior, produzindo um elemento paradoxal, o setor privado cresceu, mas 

também, começa a passar por uma crise de oferta excessiva, resultante da lógica concorrencial 

de mercado.  
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Em outro sentido, a ociosidade do setor público é pequena, e insignificante diante do 

setor privado, mas no âmbito geral, o problema de vagas ociosas atinge o processo de 

democratização liberal do ensino superior, pois este depende também da expansão do sistema. 

O Gráfico 6 refere-se ao segundo período de maior crescimento de vagas ociosas, de 

2003  a 2009, como se pode perceber, que em 2003, apresentava 36,9%, e tendencialmente, o 

percentual tende a crescer e chega em 2008 com 50,4%, e em 2009, tem uma leve inclinação 

de diminuição, e fica em 47,7%.  
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Fonte: MEC/INEP.

Gráfico 6 – Percentual de Vagas Ociosas no Período de 2003a 2009 - Brasil/2011.

 

Durante todo período de 2003 a 2009, a quantidade de vagas ociosas se mantém 

elevada, indicando uma pressão no mercado educacional do setor privado, mesmo com ritmo 

de crescimento econômico mais positivo no país, mas isso não gerou uma diminuição do 

quadro de ociosidade de vagas, indicando que existem outros elementos para análise desse 

fenômeno, pois não promoveu aos indivíduos o acesso as IES privadas, mesmo tendo um 

número de inscritos suficientes para isso.  

Cabe ressaltar que existe no mercado, do ensino superior, do setor privado uma 

diferenciação no valor dos cursos, tendo cursos muito caros para uma grande parte da 

população que não tem condições de custear particularmente com as despesas mensais no 

valor de um salário; mais de 1.1/2 salário ou até mais, isso, depende da região do país, do tipo 

de IES, do horário e da procura do curso.  

Outros aspectos a ser considerados, são que os programas de governo, tais como: o 

FIES e o ProUni, ambos não conseguiram minimizar o problema das vagas ociosas, pois, a 

cada ano, continuou a subir, não indicando um efeito na sua diminuição com a ação desses 

programas. Um fator a ser observado é que pode ter ocorrido uma reação por parte da 
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população, tendo em vista, particularmente no caso do ProUni, a população criou uma 

expectativa em  conseguir uma bolsa do programa, isso pode ter tangenciado a entrada pela 

própria condição econômica do aluno nas IES privadas, esperando assim, uma oportunidade 

de ampliação na oferta de bolsas do Programa. Pode ser uma das explicações para que a 

população esteja a esperar ser contemplada por uma vaga pública e/ou por uma bolsa do 

ProUni, diminuindo a expectativa pelo setor privado de forma direta. 

Outro aspecto a ser considerado, é que as IES, tendo em vista, a possibilidade de 

crescimento do programa, também aumentaram a sua capacidade de vagas mais do que o 

necessário diante da perspectiva da receber mais alunos em decorrência da subsidiariedade 

governamental, colaborando para ocasionar um mercado mais aquecido na oferta de vagas, 

mais competitivo, porém, com problemas no preenchimento nas vagas ofertadas.  

Ainda pode ter ocorrido que durante o período correspondido, o setor privado 

continuou aquecido, tendo em vista, a preparação das IES em termos de ampliação de suas 

estruturas físicas, tendo assim, a oportunidade de aumento dos espaços físicos, contribuindo 

para o aumento de vagas; decorrente da aplicação de medidas de diferenciação e 

diversificação que possibilitou uma variação e heterogeneidade de instituições e organização 

de cursos; bem como, pelo alto grau de competitividade estimulado entre os setores do 

privado, e outros aspectos, que se relacionam para contínua de ampliação de vagas. 

Por outro lado, é comum no setor privado aumentar vagas por sala de aula, 

comportando uma média maior do que pedagogicamente recomendado, cerca de 70, 80 ou 

mais alunos, precarizando o trabalho pedagógico, diminuindo até mesmo, a quantidade de 

professores; horas de aula em detrimento da necessidade econômica da IES. 

Todos esses aspectos em conjunto contribuíram para demarcar uma situação mais 

geral de crise no preenchimento de vagas ociosas no setor privado, principalmente, junto às 

IES de menor porte que não tem condições de concorrer com as IES de maior porte, bem 

como, com a entrada de outras instituições internacionais, com as fusões internas e externas. 

Por essa lógica quantitativa e tecnicista, pode-se considerar que houve uma 

“democratização da oferta” do ensino superior no período indicado (1995/2009), pois, o país 

conseguiu em 15 anos seguidos produzir uma quantidade maior de oferta de vagas do que o 

seu preenchimento, ou seja, é uma expansão de vagas, mas que não significa “acesso” total, 

pois como visto que quando analisados os dados em números absolutos e em percentuais no 

período indicado durante os dois governos supracitados nos Gráfico 5 e 6, observa-se que 

ocorre uma linha contínua de crescimento de vagas ociosas quando relacionada com a 

quantidade de ingressantes no ensino superior. As vagas ociosas ocorrem tanto no setor 
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público, “em menor proporção”, quanto no setor privado, onde praticamente é o lócus de 

maior número de vagas ociosas.  

E em relação aos dados mais recentes de 2009, evidencia o nível de dessa exposição, 

veja na Tabela 12, de que há uma procura maior de inscritos pelo setor público, mesmo este 

ofertando uma quantidade menor de vagas, e ao mesmo tempo, é este setor que tem um menor 

quadro de vagas ociosas.  

 

Tabela 12 – Número de Vagas Oferecidas, Candidatos Inscritos e Ingressos por 
Vestibular e Outros Processo Seletivos, nos Cursos de Graduação Presencial  

por Organização Acadêmica, segundo a Unidade da Federação  
e a Categoria Administrativa das IES – Brasil/2009 

 

    
Tipo de IES 

 
 

Totais 

Vagas 
oferecidas 

Candidatos 
inscritos 

Ingressos Vagas  Ociosas 

Brasil (Total) 
3.164.679 6.223.430 1.511.388 47,7% 

Público 
393.882 2.589.097 354.331 10,0% 

 Federal 
210.236 1.330.191 208.324 0,9% 

 Estadual 
126.926 1.182.385 116.889 7,9% 

    Municipal 56.720 
 

76.521 
 

29.118 
 

48,6% 
 

Privado 2.770.797 
 

3.634.333 
 

1.157.057 
 

58,2% 
 

Particular  2.362.330 
 

3.077.395 
 

961.991 
 

59,2% 
 

 
 

Com./Conf./filant. 408.467 
 

556.938 
 

 195.066 
 

52,2% 
 

 

      Fonte: MEC/INEP/SEEC-Brasil/2011 

 

Em 2009, o setor público ofereceu 393.882 vagas, destas, foram preenchidas 354.331, 

tendo apenas, uma diferença de 39.551 de vagas ociosas, em percentual, equivalente a 10,0%. 

Enquanto que o setor privado ofereceu 2.770.797 vagas, sendo 1.157.057 preenchidas, 

restando, 1.613.740, equivalente a 58,2% de vagas sobrantes ou ociosas. 

Quando se específica esses percentuais, tanto atingiu o particular com 59,2%, quanto o 

público não-estatal (comun./confessionais), com 52,2% , ou seja, em ambos segmentos que 

compreendem o setor privado há números expressivos de vagas ociosas. 

Em relação à quantidade de inscritos, como se vê na Tabela 12, constata-se que o setor 

público ocorre uma procura mais significativa pelo ensino superior, pois diante de 393.882 

vagas ofertadas, teve 2.589.097 inscritos, ou seja, uma média de 6,57% de candidatos para 

quantidade total de vagas. Já no setor privado, ofereceu 2.770.797 vagas, com 3.634.333 

inscritos, tendo uma média de 1,31% de incritos, particularizando esse dado, verifica-se que 
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no setor particular, 1,30% e no público não-estatal (comun./confessionais), teve 1,36% de 

inscritos por total de vagas ofertadas. 

Assim, o setor privado tem vagas que dariam conta praticamente da quantidade de seus 

inscritos, caso, todos se tornassem ingressos. Percebe-se nesses dados, que o problema 

principal do setor privado não é em si ter vagas, mas o de não transformar essa quantidade em 

novos ingressos, pois há inscritos, daí, portanto, os processos seletivos do setor privado com 

algumas exceções são bastante flexíveis. Mas, o fator renda dos pretensos ingressos pesa na 

decisão quando se refere ao custeio dos estudos, que levam em média 04 anos nos cursos 

presenciais de duração mínima exigida pelo MEC. 

E para subsidiar tais práticas de mercantilização, via privatização, é preciso repensar 

até que ponto, o Estado colaborou na expansão do setor privado como mecanismo de controle 

das IES, pois o marco regulatório do Estado sobre a educação transforma-se no ponto nodal 

da política após os anos 1990, e se expressa pela busca de reorganização do mercado, 

provocando-lhe internamente um reajuste das condições de estrutura educacional para o 

sistema de ensino.  

Uma das ênfases desse período é justamente a reorientação da política de 

credenciamento e financiamento para as IES do setor privado, ou seja, é o próprio Estado 

organizando a concorrência de mercado que ele na década anterior assegurou pela frouxidão 

no processo de abertura de IES em todo país, marcado uma expansão também pela via da 

interiorização, sem analisar a qualidade desta expansão. 

Desse modo, pode-se considerar que as características da expansão do ensino superior 

perpassam pelos horizontes da mercadorização e mercantilização, historicizadas nas condutas 

adotadas pelos governos até o presente período (2010) para o ensino superior brasileiro em 

sua relação entre o público e o privado, disso resulta numa democratização da oferta e do 

acesso, e não do direito ao ensino superior. 

Nesses termos, a mercadorização, mercantilização e privatização do ensino superior 

são mudanças instituídas entre as relações desenvolvidas entre o Estado e o mercado. Tendo 

os indivíduos pouco espaço para discutir e reivindicar uma educação pública, gratuita e laica 

nos termos do direito preconizado nas cartas constitucionais, pois elas se invalidam quando 

analisadas as ações dos governos brasileiros que em sentido contrário atuam contra o direito a 

ter educação, quando obstaculizam a qualidade e/ou quantidade com suas políticas restritas e 

de discursos político-ideológicos complicados e avessos à realidade dos dados educacionais 

alcançados na historia do país, os quais apontam no caso do ensino superior que este é 

privado, mas do que público. 
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6. UMA ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO A PARTIR DA EMBRICAÇÃO ENTRE O 
PÚBLICO E O PRIVADO NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: O 
PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS-PROUNI 

 
 
 
 Este capítulo tem por objetivo discutir a proposta normativa institucional do Programa 

Universidade para Todos-ProUni, como uma das manifestações do projeto de expansão do 

ensino superior, a partir da imbricamento entre o público e o privado no contexto brasileiro. 

Compreende-se neste estudo que o ProUni é um dos desdobramentos governamentais para o 

processo de expansão do ensino superior no sentido de buscar atender a meta estipulada no 

PNE (2001), por que tem como prioridade o público na faixa etária de 18 a 24 anos, bem 

como, atende à Reforma da Educação Superior em curso, e visa ainda, fortalecer o setor 

privado em termos de oferta de vagas e alívio de despesas fiscais junto às IES particulares 

com fins lucrativos, por meio da renúncia fiscal a partir da utilização da parceria público e 

privado. E ao mesmo tempo, o programa é também uma estratégia de governo vinculada à 

discussão da democratização do ensino superior voltada a determinados segmentos 

populacionais, tais como: índios, negros, deficientes a partir do critério da renda per capita 

desses grupos.  

 Para este estudo, o ProUni é um exemplo que expressa em linhas gerais a síntese do 

ensino superior brasileiro, pois nele, estão contidas as expressões de filantropização, 

democratização e mercantilização, envolvidas entre o público e o privado que permeiam toda 

a sua estrutura nos âmbitos legal-jurídico e prático-operacional de forma histórica a partir do 

projeto de expansão do ensino superior.  

 O capítulo que se segue está constituído sob de três aspectos: primeiro, uma descrição 

do desenho institucional do programa, segundo, uma apreciação dos dados que caracterizam 

os ingressos e terceiro, análise dos resultados do ProUni, tomando como referência o período 

de 2005 a 2009 para fins deste estudo.  

 
6.1 MARCO LEGAL DO PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS-PROUNI 

 

O Programa Universidade para Todos-ProUni é uma estratégia da política educacional 

do âmbito governamental, voltada para a democratização do acesso ao ensino superior 

articulado a instituições privadas (com ou sem fins lucrativos), que atuam nessa modalidade 

educacional. 
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Para compreensão do ProUni em relação aos seus aspectos formais, o texto a seguir, 

realiza uma exposição mais sistematizada sobre os principais elementos jurídico-legais de 

criação e de desenvolvimento do programa e depois efetivará uma análise sobre seus dados 

como uma das estratégias de expansão do ensino superior no país. A primeira parte objetiva 

propiciar um reconhecimento sobre a estrutura organizativa do programa para compreensão 

sobre as possibilidades de democratização, diante dessa estratégia governamental e a segunda 

parte, procura-se apreender movimento no âmbito prático de desenvolvimento                  

dessa estratégia. 

O ProUni foi criado por meio de Medida Provisória, nº 213, de 10 de setembro de 

2004, que instituiu o programa e dispõe sobre a atuação de entidades educacionais 

beneficentes no âmbito do ensino superior, e dá outras providências. Logo, em seguida, a 

referida medida provisória foi regulamentada pelo Decreto nº 5.245, de 15 de outubro de 

2004, depois é pomulgada a Lei de nº 11.096 em 13 de Janeiro de 2005, a qual institui o 

Programa Universidade para Todos-ProUni, regula a atuação de entidades beneficentes de 

assistência social no ensino superior; altera a Lei no 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá outras 

providências. Já o Decreto nº 5. 493, de 18 de julho de 2005 sanciona o disposto na Lei n° 

11.096, de 13 de janeiro de 2005.  

O ProUni está vinculado à Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação-SESU, como um programa de concessão de bolsas de estudo integrais e parciais 

(50%/meia-bolsa) para cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em 

instituições privadas de ensino superior com ou sem fins lucrativos.  

O programa foi criado a partir de um projeto governamental, sem uma maior discussão 

com os órgãos e setores envolvidos com a política do ensino superior. Na ocasião de sua 

criação, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior-ANDES-SN 

apontou severas críticas ao ProUni, por expressar uma das ações da Reforma Universitária 

que estava em curso (sem ter sido aprovada pelo Senado), bem como, pelo programa reforçar 

o setor privado. Assim, como o ProUni, o governo criou outras iniciativas por medidas 

provisórias e decretos-leis sem ter sido ainda aprovada tal reforma da educação superior, 

procedimento comum nos governos brasileiros, e prática recorrente nos ditos              

governos democráticos. 

Outro fator sobre o delineamento institucional é que o programa em pouco tempo de 

funcionamento já conta com uma série de regulamentações legais que vêm determinando o 

seu arcabouço jurídico normativo. Esse arcabouço perpassa também outras legislações 
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pertinentes em relação às parcerias entre o público-privado, mediante os setores 

governamental, empresarial e o terceiro setor.  

Nesse caso, o ProUni é compreendido como uma síntese de múltiplos aspectos que 

constitui a imbricação entre o público e o privado sob organização de uma lógica mercantil 

que atende ao modelo de massificação pela via do mercado, muito embora, sua natureza 

política tenha cimentado a ideia de democratização e de inclusão social. Entretanto, este é o 

“verniz ideológico”, utilizado para sistematizar as políticas públicas, os programas e projetos 

sociais para o setor privado por meio da regulação e financiamento do setor público 

governamental. Todavia, não é preocupação deste estudo esmiuçar cada um dos documentos 

legais do programa, como as portarias de abertura de inscrição e de adesão que são publicadas 

a cada semestre ao público, por ter um caráter repetitivo e de praxe do programa; o objetivo é 

discutir, os principais instrumentos normativos inerentes ao seu desenho institucional. 

O marco legal do ProUni é constituído por instrumentos normativos, tais como: a) 

portarias, b) medidas provisórias, c) decretos-lei que subsidiam as suas ações, bem como, 

outras leis que respaldam a atividade de parceria público-privado; imunidade e as isenções 

fiscais. Mas diante da quantidade mais geral de documentos, podem-se enfatizar alguns dos 

principais documentos norteadores para se entender o aspecto jurídico-legal do programa, 

dentre as principais normativas pode-se destacar: 

 
a) Medida Provisória, nº 213, de 10 de setembro de 2004 que institui a criação do programa; 

b) Decreto nº 5.245, de 15 de Outubro de 2004 que regulamenta a Medida Provisória no 213, 

de 10 de setembro de 2004, que institui o Programa Universidade para Todos-ProUni, 

regula a atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino superior, e dá 

outras providências. Este Decreto foi revogado pelo Decreto nº 5493, de 2005;  

c) Instrução Normativa SRF nº 456, de 05 de outubro de 2004, que normatiza como se dão as 

isenções do imposto de renda e de contribuições aplicável às instituições educacionais que 

aderirem ao programa;  

d) Portaria nº 3.268, de 18 de outubro de 2004 que dispõe sobre os procedimentos para a 

adesão de instituições de ensino superior ao Programa;  

e) Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005 que lei de regulamentação da MP 213 de criação do 

Programa;  

f) Decreto nº 5.493, de 18 de Julho de 2005 que regulamenta o disposto na Lei no 11.096, de 

13 de janeiro de 2005;  
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g) Portaria nº 1861, de 01 de junho de 2005, foi revogada pela Portaria nº 2.729, de 08 de 

agosto de 2006 que dispõe sobre a política de oferta de financiamento no âmbito do Fundo 

de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior-FIES para o Programa;  

h) Portaria Normativa nº 0, de 31 de Março de 2008 que Institui o Programa Bolsa 

Complementar para os alunos do ProUni que têm dificuldades socioeconômicas para se 

manterem nas IES; 

j) Portaria nº 301, de 30 de janeiro de 2006: dispõe sobre a Comissão Nacional de 

Acompanhamento e Controle Social do Programa. 

 

Essas normativas, dentre outras, se constituem no principal marco legal do ProUni e 

que serão discutidos nos itens que se seguem sobre a análise institucional do programa, a 

partir da apresentação dos principais aspectos: população-alvo, critérios de elegibilidade, 

forma de adesão das instituições de ensino ao ProUni, financiamento, assistência ao 

educando, controle social. 

 

6.1.1 População-alvo do ProUni 

 

O programa tem como público-alvo, os egressos do ensino médio. Visa também 

atender às demandas específicas de dificuldade de acesso ao ensino superior da população 

negra e indígena, no sentido de permitir uma inclusão desses segmentos populacionais ao 

ensino superior. Assim, como a Lei de Cotas (n° da lei 10.558/2002), o ProUni atua em 

paralelo com a ideia de aceitação da diversidade cultural como expressão de inclusão social; 

apoia-se, nesse princípio como forma de proporcionar uma democratização de acesso, focada 

em determinados públicos, principalmente, os de camadas sociais mais subalternizadas, pois 

historicamente há uma desigualdade no acesso à educação, particularmente no âmbito da 

educação superior. Os indicadores sociais do Brasil demonstram essa realidade de exclusão 

socio-educacional, e por esse fator, as políticas de acesso são focalizadas, mediante o enfoque 

da equidade social. 

Entretanto, para além desses segmentos focalizados, o programa também tem critérios 

para a inserção dos alunos para o acesso às bolsas do ProUni, segundo o Art. 2o da MP n° 

213, devem ser:  
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I - Estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da 
rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; 
II - Estudante portador de necessidades especiais, nos termos da lei;      III -
 a professor da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura e 
pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica, 
independentemente da renda a que se refere os §§ 1o e 2o do art. 1o.   

 

De acordo com Parágrafo único da MP n° 213, a manutenção da bolsa pelo 

beneficiário, observado o prazo máximo para a conclusão do curso de graduação ou 

sequencial de formação específica, dependerá do cumprimento de requisitos de desempenho 

acadêmico, estabelecidos em normas expedidas pelo Ministério da Educação.  

Para que a população tenha acesso ao ProUni, o Ministério da Educação criou uma 

página na Internet que facilita a sua inscrição. O programa abre inscrições semestralmente por 

meio do portal eletrônico: <<http:www.mec.prouni>>, para as cinco regiões do país, conta 

com um sistema informatizado e impessoal que confere transparência e segurança ao processo 

de seleção dos candidatos, segundo MEC. 

 

6.1.2 Critérios de elegibilidade ao ProUni 
 

 Quanto aos critérios para elegibilidade ao programa, segundo o Art. 3o da MP n° 213, 

o candidato, deve ser pré-selecionado pela nota e pelo perfil socioeconômico estipulado no 

Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM, ou outros critérios a serem definidos pelo 

Ministério da Educação, e, na etapa final, selecionado pela instituição de ensino superior, 

segundo seus próprios critérios, às quais competirá, também, auferir as informações prestadas                 

pelo candidato.  

A concessão das bolsas de estudo tem o critério da renda como fator determinante, 

para a bolsa-integral, por exemplo, o usuário tem que ser brasileiro não portador de diploma 

de curso superior, cuja renda familiar per capita não exceda ao valor de até um salário 

mínimo e meio.  

Já a bolsa-parcial (de 50% do valor) será concedida a brasileiros não portadores de 

diploma de curso superior, cuja renda familiar per capita não ultrapasse o valor de até três 

salários mínimos.  

Entende-se que para o efeito da Medida Provisória nº 213, as bolsas de estudo têm um 

caráter semestral ou em anuidades escolares, fixadas com base na Lei nº 9.870, de 23 de 

novembro de 199969. 

                                                 
69 Lei  nº 9.870, de 23 de novembro de 1999: Dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras 
providências. Conversão da MP  nº 1.890-67, de 1999. 
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Para, o caso da bolsa-parcial, o aluno deve ter direito a todos os descontos regulares 

oferecidos pela instituição, inclusive aqueles dados em virtude do pagamento                

pontual das mensalidades.  

Os alunos selecionados pelo ProUni participam da instituição de ensino e são regidos 

pelas mesmas normas e regulamentos internos da instituição como qualquer outro            

aluno matriculado.  

Observa-se que o programa procura produzir um conjunto de critérios e de elementos 

articulados em torno da população-alvo, tais como: critério por raça; critério por escolaridade 

público-estatal ou privado (filantrópico/com bolsa integral); a renda; inclusão por deficiência 

e ainda subsidiar a formação de professores da rede pública. São demandas múltiplas que o 

programa, em seu desenho, tenta abarcar para produzir um caráter de política de equidade 

social com a focalização em determinadas segmentos e situações para a ação da            

política social.  

Esse é um dos traços das políticas segmentadas e voltadas para uma assistência com 

horizontes focais que determinam a direção da política pública mais atual.  

 

6.1.3 Forma de adesão das instituições de ensino ao ProUni 

 

        Segundo o Art. 5º da MP n° 213, a instituição privada de ensino superior, com fins 

lucrativos ou sem fins lucrativos não beneficentes também podem aderir ao ProUni, mediante 

assinatura de termo de adesão, cumprindo-lhe oferecer, no mínimo, uma bolsa integral para 

cada nove estudantes pagantes regularmente matriculados em cursos efetivamente     

instalados na instituição.  

A Portaria nº 3.268, de 18 de outubro de 2004, dispõe sobre os procedimentos para a 

adesão de instituições de ensino superior ao programa, regulando as formas e mecanismos, 

documentos necessários para assinatura do termo de adesão. O termo de adesão também está 

amparado pela Lei n° 9.870, de 23 de novembro de 1999, que rege as mensalidades das IES 

privadas, portanto, para efetivação da parceria com as instituições privadas, o governo utiliza 

procedimentos legais que estão em vigor, e que efetivamente cumprem a função de 

regularizar ou normatizar as relações entre o público e o privado. 

Em relação ao termo de adesão, este tem prazo de vigência de dez anos, contado da 

data de sua assinatura, renovável por iguais períodos e observados os dispostos pelo governo, 

e prevê a permuta de bolsas entre cursos e turnos, restrita a um quinto das bolsas oferecidas 

para cada curso e cada turno e também prever que até metade das bolsas integrais oferecidas 
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pela instituição poderá ser convertido em bolsas parciais à razão de duas bolsas parciais para 

cada bolsa integral, observado o disposto nos § 1o e 3o da Medida Portaria n° 213/2004. 

Por outro lado, a desvinculação do termo de adesão, por iniciativa da instituição 

privada, não implicará ônus para o Poder Público, nem prejuízo para o estudante beneficiado 

pelo ProUni, que gozará do benefício concedido até a conclusão do curso, respeitado as 

normas internas da instituição, inclusive disciplinares, e observado o disposto no art. 4o da  

MP n° 213/2004. Esse critério é muito importante, pois assegura ao aluno-ProUni o gozo total 

de seu curso, independente do fim da adesão por parte da instituição. 

As obrigações a serem cumpridas pela instituição de ensino superior previstas no 

termo de adesão ao ProUni, no qual deverão constar as seguintes cláusulas necessárias, 

segundo a MP nº 213: 

 

I - proporção de bolsas de estudo oferecidas por curso, turno e unidade, 
respeitados os parâmetros estabelecidos no art. 5o; II - percentual de bolsas 
de estudo destinado à implementação de políticas afirmativas de acesso ao 
ensino superior de autodeclarados negros e indígenas. (BRASIL,     
2004b, p. 2). 
 

 

As instituições são obrigadas a respeitar a quantidade de negros e índios no cálculo das 

vagas para o ProUni. Outro fator previsto na MP n° 213 é o cancelamento do convênio por 

parte do governo, se o curso escolhido pelo aluno do ProUni for considerado insuficiente, 

segundo os critérios de desempenho do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

– SINAES por três avaliações consecutivas, situação em que as bolsas de estudo do curso 

desvinculado, nos processos seletivos seguintes, deverão ser redistribuídas proporcionalmente 

pelos demais cursos da instituição, respeitado o disposto no art. 5o da supracitada Portaria. 

A instituição que aderir ao programa fica isenta dos seguintes impostos e contribuições 

no período de vigência do termo de adesão de acordo com Instrução Normativa SRF nº 456, 

de 05 de outubro de 2004, que disciplina como se dão as isenções do imposto de renda e de 

contribuições aplicáveis às instituições educacionais que aderirem ao programa. São 

renunciados pelo governo, os seguintes impostos e contribuições: Imposto de Renda das 

Pessoas Jurídicas; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; Contribuição Social para 

Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o Programa de Integração Social. 

A isenção que a entidade de ensino recebe é calculada sobre o valor da receita auferida 

pela instituição, em decorrência da realização de atividades de ensino superior, provenientes 

de cursos de graduação ou cursos sequenciais de formação específica de acordo com a         
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Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988 que regula a isenção da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido que dispõe sobre as organizações sem fins lucrativos.  

Esse tipo de isenção atinge especialmente as instituições mercantis, porque a partir da 

adesão ao ProUni, recebem as isenções, porém, as entidades filantrópicas não são afetadas 

radicalmente, pois elas no geral estão imunes, situação mais ampla do que isentas, como 

discutido no capítulo três deste estudo.  

Já a Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, dispõe sobre a isenção da 

Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social para as organizações 

prestadoras de serviço sociais, tais como, a educação. Considerando que as organizações 

educacionais sem fins lucrativos de caráter filantrópico já se enquadram nesta normativa, 

independente do ProUni. Desse modo, as isenções e  imunidades concedidas pelo Estado a 

partir da adesão ao programa são relevantes, principalmente para as instituições de ensino 

superior de caráter privado com fins lucrativos, pois estas pagam todos os tipos de impostos e 

contribuições sociais. 

A Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei 

Complementar nº 7, de 07 de setembro de 1970, é a taxação mais antiga, e que beneficia mais 

uma vez as empresas privadas com fins lucrativos, pois as ditas instituições filantrópicas não 

pagavam este tipo de contribuição. 

Para selar a adesão ao programa as instituições terão que se enquadrar em 

determinados aspectos exigidos, tais como: 

 

I - oferecer vinte por cento, em gratuidade, de sua receita anual 
efetivamente recebida nos termos da Lei no 9.870, de 1999, ficando 
dispensada do cumprimento da exigência do § 1o do art. 10, desde que 
sejam respeitadas, quando couber, as normas que disciplinam a atuação das 
entidades beneficentes de assistência social na área da saúde (BRASIL, 
2004b, p. 4). 
 

 E para o cumprimento do inciso I, tem ainda, segundo a MP n° 213/2004: 

 
(a) oferecer, no mínimo, uma bolsa de estudo integral para estudante de 
curso de graduação ou sequencial de formação específica, sem diploma de 
curso superior, com renda familiar per capita que não exceda o valor da 
mensalidade do curso pretendido, limitada a três salários mínimos, para 
cada nove estudantes pagantes de curso de graduação ou sequencial de 
formação específica regulares da instituição, matriculados em cursos 
efetivamente instalados, observados o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 10; 
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(b) destinar até dois por cento da receita, auferida nos termos da Lei no 
9.870, de 1999, à concessão de bolsas de estudo integral ou parcial em 
decorrência de acordo coletivo de trabalho; 
c) contabilizar os valores gastos em bolsas integrais e parciais de  cinquenta 
por cento e o montante direcionado para a assistência social em programas 
extracurriculares. (BRASIL, 2004b, p. 4). 
 
 

      E para gozar do benefício previsto no § 3o do art. 7° da MP nº 213/2004, estabelece que: 

 

§ 1o  Durante o prazo de vigência do termo de adesão, fica a instituição 
sujeita exclusivamente à fiscalização do Ministério da Educação para efeito 
da verificação das exigências, bem como da manutenção da isenção, de que 
trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal70·,  ouvido, quando for o 
caso, o Ministério da Saúde. 

§ 2o  As entidades beneficentes de assistência social que adotarem as regras 
do ProUni, nos termos do caput, poderão, mediante pedido expresso, 
solicitar ao Ministro de Estado da Previdência Social o reexame de seus 
processos, com a eventual restauração do certificado de entidade 
beneficente de assistência social e restabelecimento da isenção de 
contribuições sociais, desde que o indeferimento ou o cancelamento da 
isenção, ocorridos nos últimos dois triênios, não tenha sido em razão do 
descumprimento dos requisitos previstos nos incisos III, IV e V do art. 55 
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 199171·.  (BRASIL, 2004b, p. 3). 

 

Esse é um fator importante porque a partir da adesão das instituições de ensino 

superior ao programa, este possibilita que o setor privado mercantil possa atuar no campo da 

assistência à educação, aumentando ainda mais a abrangência do terceiro setor, nessa área, o 

que não modifica em essência a relação das instituições com a população pagante dos            

seus cursos; altera apenas a sua relação com o setor governamental, pois passa a receber 

isenções e imunidades, tais como, as organizações filantrópico-confessionais/confessionais/ 

comunitárias que recebem a imunidade de cobranças asseguradas pela Constituição Federal 

1988 que dá essas concessões, pois em nível constitucional qualquer instituição educacional 

pode solicitar tais mecanismos de imunidade e isenções ao Estado. 

                                                 
70 Segundo a Medida Provisóiria nº213/2004, parágrafo 7º: “São isentas de contribuição para a seguridade social 
as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.” (BRASIL, 
2004b, p. 4).  
71 Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991: Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui o Plano de 
Custeio, e dá outras providências. 
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 De outra forma também, o programa permite que as instituições sem fins lucrativos 

que desejarem modificar sua pessoa jurídica, podem fazê-lo e recebem um prazo mais 

alargado para ajustar contribuir com a previdência social, como se vê na MP n° 213/2004: 

 
Art. 12.  As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de 
instituições de ensino superior, sem fins lucrativos, que estejam no gozo da 
isenção da contribuição para a seguridade social de que trata o § 7º do art. 
195 da Constituição Federal,  que optarem, a partir da data de publicação 
desta Medida Provisória, por transformar sua natureza jurídica em 
sociedade de fins econômicos, na forma facultada pelo art. 7ºA da Lei no 
9.131, de 1995, passarão a pagar a quota patronal para a previdência social 
de forma gradual, durante o prazo de cinco anos, na razão de vinte por cento 
do valor devido a cada ano, cumulativamente, até atingir o valor integral das 
contribuições devidas (BRASIL, 2004b, p. 5). 
 

  

Dessa forma, o programa permite as duas formas de relação com ou sem fins 

lucrativos, e em ambas as situações as instituições de ensino receberam imunidades e 

isenções, sem prejuízo para suas práticas econômicas.  

Assim, tanto, podem-se ter instituições modificando-se em seu caráter jurídico para 

privado com fins lucrativos e/ou privados sem fins lucrativos. 

 

6.1.4 Financiamento  

 

         Os recursos que se destinam ao programa são oriundos da inversão de impostos e 

contribuições das empresas educacionais que o governo deixa de arrecadar. Portanto, é um 

programa que atua numa perspectiva de imposto negativo, muito semelhante à proposta de 

renda mínima de Milton Fridman (1992), quando sugeria ao governo norte-americano que 

invertesse a cobrança de imposto de renda da pessoa física de acordo com nível de renda de 

cada um, a partir de uma estratificação na distribuição até o limite da linha de pobreza. Nesses 

termos, as pessoas que pagam imposto de renda seriam beneficiadas em percentuais 

diferentes, mas aquelas que não pagavam ficavam de fora praticamente desse mecanismo de 

distribuição de renda, sendo, que o governo poderia focar em outras políticas sociais no 

sistema de proteção social.  

Assim, o mercado seria o indutor de todas as políticas sociais, nas quais, cada 

indivíduo poderia ter acesso a bens e serviços de acordo com o seu nível de renda. E o Estado 

(mínimo) se voltaria a atender apenas aos mais necessitados e improdutivos do sistema para 

evitar o caos social. A partir da década de 1990, ficou mais notória a utilização do mecanismo 
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da renda mínima no contexto brasileiro como uma política social de caráter intersetorial 

articulada às demais políticas públicas para alcançar os pontos e objetivos estratégicos de cada 

uma delas, principalmente vinculada à educação. A renda mínima funciona a partir da 

transferência de recursos por parte do governo a indivíduos e/ou famílias. A renda mínima 

tem várias concepções teóricas e políticas diferentes, dentre elas, a proposta liberal de renda 

mínima apresentada por Milton Friedman72 que é baseada na dispensação de bônus (vochers) 

para os alunos pudessem cursar os estudos na rede pública e/ou privada nos EUA, 

promovendo a livre-escolha dos indivíduos e aquecendo a competição no mercado 

educacional. Segundo Ramos (2003), de acordo com a perspectiva de Friedman a 

desestatização do sistema educacional como um todo, apresentaria certas vantagens,        

dentre elas: 

O aumento da competetividade no setor educacional e estímulo a maior 
eficiência, abrindo-se um imenso mercado, que poderia atrair um sem-
número de principiantes, sendo que um bom número de novas escolas seria 
criado por grupos sem finalidade lucrativa enquanto outras teriam por 
móvel o lucro não havendo meio de prever a composição da indústria 
escolar. Isso seria estabelecido pela concorrência, sendo que a única 
previsão possível seria que apenas as escolas que satisfazessem a seus 
clientes sobreviveriam – da mesma forma como acontece com restaurantes e 
bares. (RAMOS, 2003, p. 61). 

 

Nesse modelo, o Estado asseguraria os princípios de financiamento e de 

controle/regulação da educação, mais quem executaria os serviços educacionais seriam as 

empresas de educação e as instituições de filantropia em parceria com o poder público.  

Em análise pode se considerar que o financiamento do ProUni em alguns aspectos é 

semelhante à proposta de Friedman, em dois aspectos relevantes: – primeiro, são programas 

de renúncia fiscal por parte do Estado; segundo, se voltam para o mercado quanto ao âmbito 

da execução da política social, principalmente para o setor privado. A diferença entre ambas 

propostas se refere que uma age no aspecto diretamente individual/familiar (a proposta liberal 

de renda mínima de Milton Frideman) e o ProUni, no âmbito da pessoa jurídica, a empresa 

educacional é que recebe do governo um valor por cada aluno em troca de renúncia fiscal por 

parte do Estado. Mas, ambos são programas de distribuição de renda, um diretamente e o 

outro indiretamente (ProUni); – segundo, atuam na lógica da competição e                     

aderem ao mercado. 

                                                 
72 Nota do autor: o pensamento de Friedman é um dos principais para o desenvolvimento da Reforma do Estado, 
o modelo propalado de Reforma do Estado brasileiro segue vários princípios da vertente que segue este autor, e 
na nessa visão é recorrente no pensamento bresseriano, um dos instrutores da Reforma do Estado na    
experiência brasileira. 
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Apesar de se considerar sob a forma da lei como um programa de bolsa de estudo, 

como se descreve na Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, mas na prática, o programa não 

se caracteriza como tal, pois, o indivíduo não recebe um bônus ou valor, e nem paga a 

entidade de ensino; ao contrário, todo processo organizativo do programa é dirigido 

centralmente pelo governo federal, portanto, é um programa de caráter centralizado quanto à 

organização administrativa e descentralizado na execução final.  

A liberdade do indivíduo conta apenas quanto à escolha de qual curso e instituição que 

pretende estudar e os demais aspectos do processo ficam por conta do governo e da 

instituição. Isso implica na diminuição de dois graves problemas no ensino superior privado: a 

rotatividade e inadimplência, pois com essa medida, praticamente, o aluno fica sem condições 

de alterar sua situação, quando muito, pode trocar de curso na mesma instituição, porém, 

muito mais difícil é mudar de instituição, pois nem todas estão cadastradas no ProUni. 

Por outro lado, considera-se o caráter inovador do ProUni, pois remete 

necessariamente a uma intervenção social por meio de mecanismos jurídico-legais presentes 

na própria Constituição de 1988. Na verdade, o governo está aplicando de forma discriminada 

o que constitucionalmente fora decidido quanto ao provimento da educação. Nesse sentido, o 

governo compartilha o seu poder público de legislar e executar medidas que atendam a sua 

própria lei, que é a execução da política de educação como dever de todos, neste aspecto, ele 

se utiliza da ferramenta administrativa e aplica as imunidades e isenções para ampliar o 

acesso ao ensino superior.  

É uma estratégia de governo que outorga uma legitimidade política a sociedade, pois a 

ação do governo deveria ser um bem público, por sua vez, beneficiaria a todos. Considerando 

que a concepção de política pública abarca duas principais funções: a de concretizar direitos 

conquistados pela sociedade e incorporados nas leis; e alocar e distribuir bens públicos que, 

por sua vez, apresentam os seguintes aspectos: 

 

São indivisíveis, isto é, devem ser usufrutos por inteiro por todos os 
membros de uma comunidade nacional. É o que se chama de usufruto não 
rival porque todos, por uma questão de direito, devem ter acesso a ele de 
forma igual e gratuita. Desse modo, entende-se que é função dos poderes 
políticos não só prover esses bens, mas também garanti-los de forma 
universal. Exemplo: a educação pública; se são públicos, isto é, devem visar 
o interesse geral e, por isso, não podem se pautar pelo mérito nem regido 
pela lógica do mercado; São fáceis de acessar, isto é, devem estar 
disponíveis, já que cada cidadão tem direito a eles. (PEREIRA,              
2009, p. 99). 
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Situação diferente do ProUni, que volta a sua ação para os setores privados da 

educação, enquanto empresas deveriam pagar todos os impostos e contribuições constitutivos 

de uma empresa, conforme legislação vigente, para que o Estado, assim, tivesse uma melhor 

condição fiscal para beneficiar o ensino superior público-estatal, que de fato é um bem 

público para todos, que na prática precisa-se ampliar e consolidar-se. 

Desse modo, qualquer empresa que queira abater parte de suas contribuições e 

impostos pode utilizar-se do ProUni como veículo. Essa estratégia é uma marca incontestável 

da relação imbricada entre o público e o privado, posta na Reforma do Estado quando incita 

que setores sociais devem ficar por conta de entidades do setor privado mercantil e sem fins 

lucrativos como propõe Bresser-Pereira (2008). 

Em paralelo a isso, o ProUni estabelece as instituições e aos alunos de bolsa-parcial, a 

oportunidade de aderirem ao Financiamento ao Estudante do Ensino superior-FIES, por meio 

da Portaria nº 1861, de 01 de junho de 2005, que foi revogada pela Portaria nº 2.729, de 08 de 

agosto de 2006 que dispõe sobre a política de oferta de financiamento no âmbito do FIES.  

É mais um programa de financiamento (empréstimo) aos estudantes que foram 

beneficiados pelo ProUni com a bolsa parcial, e por não ter condições econômicas de custear 

a outra metade as despesas do curso, podem solicitar o empréstimo bancário pelo FIES.  É 

mais uma estratégia do governo em partilhar diretamente com o indivíduo os custos de sua 

formação, e garantindo a empresa educacional receber mensalmente, sem ônus de prejuízo, o 

montante do custo de formação do aluno, diminuindo assim, a inadimplência das IES, 

segundo artigo 13 da MP nº 213/2004: 

Terão prioridade na distribuição dos recursos disponíveis no Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, as instituições que 
aderirem ao PROUNI na forma do art. 5º ou adotarem as regras de seleção 
de estudantes bolsistas a que se refere o art. 11º.  

Percebe-se que mais uma vez recaem os custos do ensino superior para o indivíduo 

e/ou na população, pois em ambos os aspectos de financiamento do programa, o ente de 

financiamento é a própria sociedade, porque de alguma forma, os impostos e contribuições 

não arrecadados pelo Estado gera um custo que é de todos, e menos das empresas que estão se 

beneficiando desta imunidade e isenções, mas que por outro lado, também participam, quando 

aderem ao programa, e fortalecendo assim, o setor privado. 

Assim, o governo por meio do ProUni formaliza um acordo e parceria com o setor 

privado, beneficiando diretamente as empresas que estão individadas junto à Receita Federal e 

à Previdência Social, tendo em vista, que muitas das instituições de ensino estão convivendo 

com os mesmos elementos de concorrência de mercado, gerando um deficit de lucro dessas 

empresas, sendo, portanto, as isenções e imunidades concedidas pelo programa são oportunas.  



 299

6.1.5 Assistência ao educando 

 

Outra inovação do ProUni é o Programa Bolsa Complementar, criado pela Portaria 

Normativa nº 01/março de 2008 para dá assistência aos alunos que recebem bolsa integral 

e/ou parcial, que devido às carências sociais precisam de recursos econômicos para se 

manterem nas IES.  

Foi constatado pelo próprio programa, que um dos problemas é a permanência do  

aluno, tendo em vista, que ocorre uma evasão de ingressos, pois não conseguiam manter as 

despesas, tais como: transporte, alimentação, livros, material escolar, etc.. Como o nível de 

renda familiar é baixo dos alunos do Programa, o Bolsa Complementar vem como suporte 

institucional ao aluno. 

A questão da pobreza relacionada à fragilidade do acesso à educação é um grave 

problema social que deve ser enfrentado pelos governos, pois a ampliação do ensino superior 

perpassa também por essa discussão, pois o país tendo maior número de IES privadas 

dificulta a entrada de alunos de baixa renda, e ao mesmo tempo, que as IES públicas, a 

seleção por ser mais rigorosa do ponto de vista da competição ser mais afunilada, não permite 

que os mais pobres cheguem aos bancos universitários, pois quando chegam são poucos.  São 

justamente, os níveis salariais entre de 0,5 a 1 salário mínimo que se encontra um contingente 

de estudantes de mais de 30% que terminaram o ensino médio e não entram nas IES     

(NUNES, 2007). 

Como o principal critério do programa está praticamente concentrado na renda per 

capita familiar, o nível econômico dos alunos-ProUni é muito baixo. E ainda assim, o 

programa revela a falta de uma política mais ampla para o ensino superior, pois ao verificar e 

analisar os dados do ensino superior brasileiro é notório a quantidade de pessoas que ficam de 

fora do sistema de ensino, tanto no setor público, quanto no setor privado.  

Os próprios dados do ProUni, também revelam tal problema, pois se tem uma 

demanda de inscritos às vagas do programa e mais de 35% destas não foram preenchidas entre 

o período de 2005 a 2009, como será visto na análise dos dados. Isso, revela que o programa 

tem que atuar junto à própria ociosidade de vagas, que se dá por vários motivos, desde 

documentação incompleta; dados inconsistentes, irregularidades por parte das IES e dos 

inscritos, que depois comprovadas a não exatidão das informações concedidas ao 

SISPROUNI, gera-se cancelamentos de ingressos.  

Um fato que pode se analisado sobre a procura expressiva de pessoas que se cadastram 

pleiteando uma bolsa-ProUni, mas que não conseguem ser atendidas, demonstra a demanda 

por ensino superior e por outro lado, coloca o programa em um patamar de atendimento 
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compensatório, pois este procura lidar com a clientela a partir do conceito de seletividade 

social (BERHING; BOSCHETTI, 2007). 

Nesse sentido, o programa cumpre aquilo a que se propõem as políticas focalizadas, 

restringir os mecanismos de inserção, para assim, anunciar que está promovendo uma 

democratização do ensino superior como bem público, quando na verdade, está efetivando 

uma política de caráter residual numa concepção de Estado mínimo, diante de um contingente 

de necessidade. Por isso, o nome do Programa “Universidade para Todos” é uma estratégia de 

marketing político, pois versa sobre a possibilidade dos mais pobres ter acesso ao ensino 

superior, quando se percebe que as demais classes sociais têm mais acesso as IES públicas e/ 

ou privadas. 

Por outro lado, é também um programa regulador, pois tem um caráter de discriminar 

as formas de entrada ao ensino superior de acordo com a classe social. A situação abaixo não 

é exata, mas aproximativa da realidade brasileira, porque os alunos provenientes das classes 

sociais mais elevadas com maior poder econômico estão nas IES públicas e nas grandes 

instituições privadas de prestígio, principalmente, aquelas situadas no setor do público não-

estatal, onde tem as universidades mais antigas do país, como também, se localizam nos curso 

de maior concentração de recursos. 

Nesse sentido, apesar de ser um programa focalizado, mas de certa maneira, cumpri 

com um acesso “limitado” de indivíduos das classes mais pobres no ensino superior. Tendo 

como, principal meta atingir os egressos do ensino médio público por meio da seleção 

realizada pelo ENEN. Um dado a ressaltar, é que os ingressantes do ProUni, são avaliados 

pelo ENEN, e isso garante uma seleção de alunos para as IES privadas, considerando que em 

média, os testes de seleção do setor privado deixa muito a desejar em termos de rigor, 

aprofundamento avaliativo na inserção do aluno (com exceções a fazer) na entrada ao ensino 

superior. E nesse sentido, elimina os custos do setor privado no quisito de avaliação 

Ressalta-se que os alunos oriundos de classes sociais mais baixas que entram nas IES 

públicas são em número reduzido, geralmente são alunos que normalmente se destacam muito 

mais pelo incentivo pessoal do que pela qualidade de ensino básico, pois tiveram que vencer a 

barreira do vestibular para sua inserção na IES pública, e que, por vezes, pode resultar em 

várias tentativas até conseguir aprovação. Porém, as exceções estão presentes em todas as 

classes sociais, mas hegemonicamente, o quadro é bem real quando comparados os níveis de 

renda, os tipos de cursos e de IES, que revelam a existência de uma estratificação de classes 

sociais no ensino superior, que historicamente na sociedade brasileira é estruturado por uma 

visão elitista.  
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De acordo com OLIVEIRA, et al. (2008, p. 9), o sociólogo Simon Schwartzman, 

realizou um estudo em que constatou que o número de estudantes nas universidades cresceu 

76% entre 1992 a 1999, mas esse aumento não significou o ingresso, na mesma medida, dos 

menos favorecidos ao ensino superior. Conforme o estudo, “a proporção de alunos 

universitários procedentes da camada dos 20% mais ricos da população aumentou de 67% 

para 70% no período. Ao mesmo tempo em que a presença dos 20% mais pobres sofreu queda 

de 1,3% para 0,9%”, verifica-se, portanto, que a expansão ocorrida na última década, 

sobretudo por meio do setor privado, não tem aumentado a participação dos mais pobres no 

sistema.  

Outra pesquisa mais recente, realizada pela HOPER (2011) junto a 378 IES das cinco 

regiões do país, foi possível identificar os níveis de renda familiar do estudante universitário 

brasileiro no âmbito do ensino superior privado, como se observa os dados na Tabela 13: 

 
Tabela 13 – Perfil de Renda do Estudante do Ensino Superior Privado no Brasil 

 

 

Renda Familiar 
2004 2008  

Crescimento 
2004 /2008 % Total de Alunos % Total de Alunos 

Até 3 SM 13,6 406.015 19,7 749.228 84,5 

De 3 a 5 SM 21,2 632.906 25,4 966.009 52,6 

De 5 a 10 SM 24,3 725.453 24,1 916.568 26,3 

De 10 a 20 SM 24,9 743.366 19,1 730.212 -1,8 

De 20 a 30 SM 9,7 289.584 7,1 270.086 -6,8 

Acima de 30 SM 6,3 188.081 4,5 171.143 -9,0 

Total 100,0% 2.985.405 100,0% 3.803.187 27,4% 
 

               Fonte: HOPER. Brasil/2011. 
 
 Quando analisados os percentuais por faixa salarial, a situação revela a participação no 

ensino superior pelo nível de renda familiar como um dos aspectos que evidenciam a frágil 

presença das classes mais pobres, como se vê na faixa salarial de até 03 salários mínimos de 

renda familiar que em 2004, correspondeu a 13,6% do total de alunos ingressantes no ensino 

superior privado e em 2008, a participação foi de 19,7%, indicando um aumento na 

participação em relação ao cômputo geral de estudantes que tem renda familiar até                

03 salários. Considerando que esses dados apontam para um crescimento de 84,5% no acesso 

ao ensino superior pelo âmbito do setor privado de indivíduos com renda familiar até 03 

salários mínimos no período indicado de 2004 a 2008, em contrapartida, os alunos com maior 

nível de renda, acima de 10 salários mínimos houve uma queda no crescimento, de -1,8%, 

como se vê na Tabela 13. 
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Por outro lado, o percentual em relação aos números absolutos é relativamente baixo, 

quando comparado com o densidade demográfica de indivíduos (jovens  e adultos) que estão 

vinculados na faixa salarial de até 03 salários mínimos e que não tem acesso ao ensino 

superior, como afirma a própria HOPER (2011, p. 1): 

 

O quadro da renda nos mostra também que 70% do alunado do setor de 
ensino superior privado concentra‐se nas faixas de renda até 10 SM. 
Considerando que a média de comprometimento de renda familiar com o 
ensino superior está em torno de 13% da renda, podemos concluir facilmente 
onde está o maior obstáculo para ampliação da inserção de alunos de menor 
poder aquisitivo no ensino superior 

 

Confirmando que a situação de renda é uma das principais causas da dificuldade de 

acesso e permanência no ensino superior junto às classes mais pobres. Isso reflete a situação 

contraditória do ensino superior brasileiro, por dois motivos básicos: primeiro, os alunos com 

maior nível de renda estão historicamente no ensino superior público, por isso explica ser 

baixo o percentual de alunos na faixa de renda acima de 10 salários mínimos inseridos no 

âmbito privado (até mesmo, porque o nível salarial do país não é tão elevado assim para maior 

parte da população); segundo, o crescimento de alunos na faixa de renda até 03 salários tem 

como um dos reflexos, o acesso promovido pelo ProUni. 

A média de renda familiar, portanto, dos alunos do ensino superior privado revela que 

há necessidade de se criar políticas de acesso e permanência, tendo em vista a isso, que o 

ProUni se efetiva por ter essa abordagem assistencial, fruto do incentivo ocorrido no governo 

de Lula da Silva, quando promoveu uma abrangência maior de políticas de assistência social 

em todos os outros âmbitos das políticas públicas.  

E nesse sentido, o Programa Bolsa Complementar do ProUni é mais um mecanismo 

institucional para assegurar um mínimo social para um programa educacional que atua na 

perspectiva de inserção ao ensino superior, seguindo a mesma direção dos programas de renda 

mínima articulados à educação básica. Sendo que, nesse sentido, o ProUni cumpre mais uma 

função de política calcada na produção de mínimos sociais (PESSOA, 2003) induzindo que as 

diferenças de classe e de renda fiquem por conta do mercado como indutor de cidadania pela 

via do consumo.  

Cabe frisar que as carências da população são tão mais amplas, que o acesso ao ensino 

superior encontra uma série de empecilhos, que quando são tratados, é pela via da assistência 

segmentada, sem priorizar de fato o direito à educação. E isso atinge principalmente os alunos 

de classes sociais menos favorecidas, tanto do  setor público quanto do setor privado. Até 
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mesmo aqueles alunos que conseguem ter acesso ao ensino superior público têm dificuldades 

de permanecerem nas IES, ainda que consigam contar com algum apoio assistencial do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Ou seja, ainda que o acesso ao ensino 

superior seja público e conte com programas de assistência, muitas vezes esses mecanismos 

são insuficientes para manter o aluno na IES, e isso reflete nos dados de evasão, reprovação e 

no atraso na conclusão dos cursos, os próprios dados de conclusão são sempre inferiores aos 

de ingressos, tanto no setor público, quanto do setor privado.  

Sendo que algumas iniciativas surgem no próprio setor público quando promove uma 

“assistência privada”, organizada pelos próprios alunos, a experiência da Fundação 

Universitária Mendes Pimentel, da Universidade Federal de Minas Gerais é um exemplo 

disso, pois criou um programa de “Assistência Estudantil” como uma forma de atender as 

necessidades sociais dos alunos desta Universidade, por meio de contribuições voluntárias 

arrecadadas para manutenção de bolsas para os estudantes mais carentes, o que comprova que 

mesmo no setor público as carências dos alunos das classes sociais mais baixas se tornam em 

obstáculos para a permanência no ensino superior. E nesse sentido, a referida fundação aponta 

uma série dados que só confirma o tipo ensino superior que o país tem: 

 

o acesso é restrito, pois 11% dos jovens entre 18 e 24 anos têm acesso ao 
ensino superior no Brasil. Na América Latina e Caribe, o índice é em torno 
de 32%. 4,6 milhões de alunos brasileiros estão matriculados na graduação e 
apenas 1,2 milhões (26%) estão no ensino superior público. A evasão e a 
retenção atrasam o sistema educacional e o tornam mais dispendioso, quando 
14% dos estudantes universitários vivenciam dificuldades socioeconômicas 
que são uma das principais causas de evasão (abandono do curso) e retenção 
(ocupação da vaga por tempo superior ao período regular). E cada 100 
alunos que ingressam nas universidades públicas, 64 chegam ao final do 
curso. R$ 486 milhões é o gasto anual com evasão no sistema de ensino 
superior federal. Em comparação, R$ 265 milhões foi o recurso necessário 
para incluir 139 mil jovens pelo Prouni em 2006. A composição do alunado 
evidencia a necessidade de promover a inclusão. E 46% dos gastos do 
Governo Federal com o ensino superior beneficiam indivíduos que se 
encontram entre os 10% mais ricos da população (FUNDAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA MENDES PIMENTEL, 2011, p. 1). 

 

 

Nesse sentido, o programa Bolsa Complementar do ProUni, representa a precariedade 

de renda dos ingressos do ProUni, tendo assim, um duplo aspecto: um negativo e outro 

positivo. Negativo pelo caráter restritivo, pois em sua concepção ele não foi planejado para 

lidar com as necessidades de renda de todos os ingressantes do ProUni, pois atua focalizado 

por meio de critérios na inserção dos alunos; positivo, porque cria uma intersetorialidade entre 
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a assistência e à educação, como forma de favorecer a permanência do aluno na IES do setor 

privado. Ou seja, o Bolsa complementar e o ProUni são programas de assistência social para o 

acesso e permanência do estudante no ensino superior com renda de até 03 salários mínimos. 

Esse tipo de ação gera uma expectativa de democratização do ensino superior junto 

aos mais pobres, mesmo sem o governo ter rompido com as orientações da macropolítica 

econômica no que refere às políticas sociais, ao contrário, o ProUni é um exemplo de 

programas sociais que o Banco Mundial recomenda. Nesse sentido, a argumentação de Freitas 

(2007, p. 66), aponta que o governo de Lula produziu 

 

[...] esperança de que o governo Lula se comprometesse com um amplo e 
consistente sistema de atenção e proteção, no âmbito das necessidades 
humanas e sociais; de que contemplasse todas as áreas sociais, educacionais 
e político-culturais; e de que promovesse, enfim, o incentivo e o 
protagonismo dos indivíduos e grupos sociais para o encaminhamento de 
soluções dos problemas brasileiros. 

 

O que se vê desde a década de 1990 até os idos atuais é uma direção voltada para o 

mercado e a refilantropização no campo de muitas políticas sociais por meio da atuação do 

terceiro setor, que não atendem ao fortalecimento dos direitos de cidadania, como é o caso do 

ensino superior que atua na transição entre o social e o mercado, precarizando o significado 

de bem público (LIMA, 2007). Assim, sendo necessário utilizar políticas compensatórias 

agregadas às políticas sociais para se aproximarem aos direitos conquistados, pois o contexto 

socioeconômico ainda é marcado pelas iniquidades sociais que aviltam a ter mesmo o acesso 

àquilo que é básico, como, a educação.  

Disso, se evidencia que para fazer educação, tem que se fazer primeiro, a assistência 

social, quando anterior a ambas, deveria ter mais incentivos de políticas de emprego e renda 

suficientes para que o Estado tivesse mais recursos para dar conta das políticas públicas, pois 

as instituições estão confundindo intersetorialidade com subsidiariedade. Desse modo, o que 

vem ocorrendo na educação em todos os níveis são mecanismos de subsidiariedade da 

assistência social para manter o aluno na escola e na universidade, independentemente da 

qualidade da educação e dessa assistência, e do significado de direito expresso em ambas 

políticas sociais. 

Nesses termos, o programa Bolsa Complementar representa a própria fragilidade do 

ProUni, mesmo que em nível de orientação governamental é uma expressão de ampliação de 

equidade que é complexa de realizá-la, pois se volta para o ingresso em situação vulnerável. 

Por outro lado, revela que a iniquidade socioeconômica é muito mais grave em relação ao 
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acesso ao ensino superior no país, pois evidencia que pela falta de política pública ampliada 

de acesso, os alunos têm que recorrer ao setor privado que devido à comercialização, nem 

todos podem ter acesso ao ensino superior por esta via, restando até mesmo para o programa 

promover formas de assistência ao educando, pois no setor privado, tudo fica por conta do 

aluno e/ou de sua família, o governo não se responsabiliza nem por criar um crédito 

estudantil73 como forma de contribuir para a formação do aluno. Desse modo, questiona-se, 

em relação aos outros alunos que não estão inseridos no ProUni, mas que também pertencem 

à faixa salarial de até 03 salários mínimos, eles não necessitam de uma Bolsa      

Complementar de Estudos?  

Dessa constatação, parte a afirmação de que o ProUni é um programa focalista e que 

não imprime direitos, ao contrário, fragmenta as formas de acesso ao ensino superior. 

 

6.1.6 Controle social 

 

O ProUni, apresenta proposituras inovadoras no campo das políticas sociais, uma 

delas é o mecanismo de envolvimento da sociedade civil na sua operacionalização, quando 

criou por meio da Portaria nº 301, de 30 de janeiro de 2006, a Comissão Nacional de 

Acompanhamento e Controle Social do Programa-CONAP. É um órgão colegiado com 

atribuições consultivas, vinculado à Secretaria de Educação Superior-SESU do          

Ministério da Educação.   

Essa comissão tem a competência de exercer o acompanhamento e o controle social 

dos procedimentos operacionais de concessão de bolsas dos estudantes, visando o seu 

aperfeiçoamento e a sua consolidação; interagir com a sociedade civil, recebendo queixas, 

denúncias, críticas e sugestões para apresentação a SESU; propor diretrizes para organização 

de comissões de acompanhamento local; elaborar seu regimento a ser aprovado em ato do 

Ministério de Estado da Educação e realizar reuniões ordinárias e extraordinárias     

(BRASIL, 2006).   

A comissão é formada por 2 representantes de alunos do ensino superior, sendo pelo 

menos um deles bolsista do programa, designados pela União Nacional dos Estudantes;          

2 representantes dos estudantes do ensino médio público, designados pela União Brasileira 

dos Estudantes Secundaristas; 2 representantes do corpo docente das instituições privadas do 

ensino superior, sendo ambos os professores em regime de tempo integral designados pela 

                                                 
73 Por que o FIES por exemplo não é um crédito é na verdade um débito estudantil, sem ter nem previsão de 
inserção ao mercado de trabalho, o indivíduo sai da faculdade já endividado. 
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Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino; 2 representantes dos dirigentes das instituições 

privadas de ensino superior designados pela Associação Brasileira de Mantenedoras de 

Ensino Superior; 2 representantes da sociedade civil designados pelo Ministro de Estado da 

Educação; e 2 representantes do Ministério da Educação (BRASIL, 2006). 

Os membros do CONAP exercem suas funções sem remuneração e têm por dois anos 

a validade do mandato, vedado a recondução. Tem como presidente um dos seus membros 

votado pelo colegiado por um ano de mandato. As reuniões ordinárias seguem o cronograma 

de trabalho definido pelo colegiado e as reuniões extraordinárias sempre que houver 

convocação pelo Ministro de Estado da Educação ou por metade de seus membros. São 

registrados os conteúdos das reuniões em atas assinadas pelos presentes e serão 

disponibilizadas no sítio oficial do Ministério da educação. 

Essa comissão tem um papel fundamental porque serve como mediadora entre os 

interesses do governo e do setor privado, bem como dos usuários do ProUni, e evidencia um 

grau de maturidade na consecução da política, pois permite em paralelo um controle social, 

mesmo diante da existência do Conselho Nacional de Educação, que já deveria realizar essa 

função. A comissão também deve intermediar deliberações junto ao Conselho Nacional de 

Educação para alargar a discussão sobre o ensino superior e o ProUni para outros            

níveis institucionais. 

A Comissão Nacional se vincula às Comissões Locais que foram instituídas pela 

Portaria nº 1.132 em 02 de Dezembro de 2009. Segundo o Ministério da Educação (BRASIL, 

2009), elas veem com a finalidade de aprimorar as relações acadêmicas entre os bolsistas 

ProUni e as Instituições de Ensino Superior – IES. Devem ser instaladas em cada endereço de 

oferta de bolsas das IES participantes do ProUni, próximas à realidade acadêmica de cada 

IES, podendo atender aos questionamentos da comunidade sobre o ProUni por meio de 

reclamações, denúncias, críticas e sugestões inerentes ao programa e dirigidas a Comissão, 

compete às Comissões Locais de acordo com o artigo 2° da Portaria n° 1.132/2009: 

I - exercer o acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação 
do PROUNI nas Instituições de Ensino Superior (IES) participantes do 
Programa; II – interagir com a comunidade acadêmica e com as 
organizações da sociedade civil, recebendo reclamações, denúncias, críticas 
e sugestões para apresentação, se for o caso, à Comissão Nacional de 
Acompanhamento e Controle Social do PROUNI – CONAP; III – emitir, a 
cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do PROUNI; e IV – 
fornecer informações sobre o PROUNI à CONAP (BRASIL, 2009, p. 1). 
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Assim, todas as Instituições de Ensino Superior – IES que têm convênio firmado com 

o Programa Universidade para Todos, devem instalar uma Comissão Local de 

Acompanhamento e Controle Social do ProUni em sua sede de funcionamento de aulas, 

independentes se ofertam a modalidade presencial e ou a distância.  As comissões Locais 

devem ser instituídas em cada Instituição de Ensino Superior – IES, fornecendo instalações 

físicas adequadas para o seu funcionamento das Comissões Locais (Art. 9º da Portaria nº 

1.132/2009). A composição desse tipo de comissão deve seguir as recomendações da referida 

Portaria, conforme o seu art. 3° que considera para formação que tenham: 1 representante do 

corpo discente das instituições privadas de ensino superior, que deve ser bolsista ProUni;       

1 representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior, que deve ser 

professor em regime de dedicação mínima de 20 (vinte) horas semanais; 1 representante da 

direção das instituições privadas de ensino superior, que deve ser o coordenador ou um dos 

representantes do ProUni na IES; e 1 representante da sociedade civil.  

Quando houver as eleições dos membros da comissão local, deve ser formalizada 

junto à CONAP, por meio do e-mail conap@mec.gov.br, indicando a data da eleição, nome 

dos componentes e suplentes, suas respectivas representações e demais informações que por 

ventura for necessário. A formação das comissões locais deve ser instituída desde a 

publicação da referida portaria supracitada. 

As comissões locais têm recebido casos de denúncias por parte da população e em 

casos que fica comprovado que as IES participaram de alguma forma para beneficiar de 

maneira a burlar as informações de alunos, ela é descredenciada do programa, bem como 

pode ocorrer processos na justiça contra pessoas físicas e jurídicas. 

 

 6.1.7 Considerações sobre o marco legal do ProUni 

 

Esses aspectos jurídico-legais apresentados caracterizam o desenho institucional e 

normativo do programa, e em certo sentido, evidenciam os contornos das iniciativas 

governamentais para a expansão do ensino superior, e principalmente, a forma presente de 

imbricação entre o público e privado, a partir do ProUni.  

Dentre os programas governamentais mais recentes, o ProUni, de fato representa um 

eixo articulado de caminhos possíveis de como o governo/setor público se ajusta à iniciativa 

privada, ofertando renúncias fiscais, que ao final é um mecanismo de subsidiariedade do 

Estado; focalizando atendimento a uma demanda específica, pois pelo valor da renda do 

candidato deve está em torno de um salário mínimo e meio até no máximo três salários 
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mínimos, desse modo, tem um público preferencial, não se destina a todos, mas se efetiva a 

partir das finalidades de políticas compensatórias.  

Por outro lado, não se pode perder de vista, o significado que esse tipo de iniciativa 

pode provocar, pois ele, pode se tornar uma orientação mais ampla para a política de expansão 

do ensino superior brasileiro, expressando a fragilidade, e ao mesmo tempo, a manutenção do 

setor privado em detrimento do público-estatal, mas também, em certo sentido, o ProUni é 

uma forma de atendimento “público” que não é estatal, ou melhor, uma forma de gestão 

social, pois é o estatal provendo a partir do privado, um bem público, o acesso ao           

ensino superior. 

Por isso, que se define como uma estratégia política balizada nos preceitos mais 

flexíveis da administração pública gerencial que incorpora conceitos expressos no terceiro 

setor, pois atua na interface entre o público e o privado. Outro aspecto é a diversificação 

institucional embutida em sua proposta, pois a renúncia fiscal é uma alternativa concedida 

pelo Estado às organizações que prestam serviços ao governo e, ao mesmo tempo em que 

valida o processo de mercadorização, mercantilização por apoiar o setor privado sob o manto 

do discurso da democratização da universidade para todos.   

No aspecto normativo, o Programa Universidade para Todos visa contribuir para o 

cumprimento de uma das metas do Plano Nacional de Educação, que prevê a oferta de 

educação superior até 2010 para pelo menos, 30% dos jovens de 18 a 24 anos, sendo agora a 

meta de 35% para o novo PNE que está em discussão. Esse é um dos objetivos principais do 

programa em nível governamental, pois segundo dados do INEP, essa população atinge 

apenas 13,9% na avaliação mais recente com acesso ao ensino superior em 2010; e segundo 

dados de Nunes (2007), apenas 11% da população entre 25 a 60 anos têm formação superior. 

Assim, é um problema que deve ser enfrentado pelas políticas governamentais, a 

democratização do ensino superior como etapa necessária à educação superior. 

Compreende-se, portanto, o ProUni a partir de uma visão de contrários, pois enquanto 

um programa do setor público, mesmo tendo as suas limitações, tem uma relevante 

contribuição a ser dada à sociedade no acesso ao ensino superior em relação à população mais 

pobre, mesmo que o seu caráter normativo/jurídico-legal seja compensatório e focalista. Mas, 

por outro lado, requer, deste, uma ampliação na discussão sobre a democratização do ensino 

superior, pois ele não cumpre com este objetivo, porém, contribui para expansão privatista.  

Disso resulta, a imbricação entre o público e o privado do ProUni, desde a sua 

concepção normativa até os resultados alcançados na expansão do ensino superior brasileiro a 

partir de sua implementação. 
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6.2 CARACTERIZAÇÃO DOS BOLSISTAS DO PROUNI: ANÁLISE A PARTIR DE 2005 

A 2009 

  

 Partindo da necessidade de discutir o ProUni, como estratégia de democratização      

do ensino superior, considerou-se que apresentação dos dados sobre as características         

dos bolsistas seria uma forma de contextualizar alguns aspectos relacionados ao público-alvo, 

tais como: sexo, raça, tipos de ingressantes, modalidades de curso e horário de escolha dos 

cursos em relação ao período de 2005 a 2009, a partir do total de 595.992 ingressos do 

programa, ressaltando que todos dados a apresentados foram coletados diretamente no 

SISPROUNI. 

Em relação ao sexo dos bolsistas, do total, 52,5% são homens e 47,5% são mulheres, 

no período indicado, como se observa no Gráfico 7, diferentemente, do cômputo mais geral 

do ensino superior em que a mulher predomina. 

                              

47,5%
52,5%

Homens

Mulheres

Fonte: SISPROUNI/2009.

Gráfico 7– Sexo dos Bolsistas do ProUni no Período 2005/2009. Brasil/2011.

 
No que se refere ao sexo dos alunos-ProUni, não há uma diferença significativa entre 

homens e mulheres, mas ressalta-se que a mulher, como tendência, ocupa um maior número 

de vagas nas IES públicas e privadas, como um fenômeno de gênero, na busca de um espaço 

social e de trabalho e, portanto, de participação na esfera pública. A possibilidade para esse 

número de ingressos de homens, no ProUni ser maior do que de mulheres, pode está 

relacionada ao fato de maior parte das vagas ofertadas está no ensino noturno o que facilita a 

presença masculina, devido às condições de horário de trabalho. 

Outro aspecto importante do programa refere-se à ação afirmativa a que se propõe, 

tendo em vista, a inserção do grupo étnico afro-brasileiro por meio da política de cotas 

estabelecida para o acesso às IES. A inserção desse grupo é ainda frágil, pois atinge apenas 

12,6%, como se vê no Gráfico 8, a seguir: 
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Não-informado

Fonte: SISPROUNI/2009

Gráfico 8 – Raça dos Bolsistas do ProUni no Período 2005/2009. Brasil/2011.

 

Entretanto, nesse aspecto, em contraposição, 47,5% de bolsas são destinadas aos 

brancos, diferentemente, do enfoque do programa, permanecendo o foco para população, 

historicamente, que tem mais acesso ao ensino superior. Em contrapartida, segundo dados do 

IPEA (2001), utilizados por Faceira (2008), dá conta de que menos de 2% de estudantes 

negros estão matriculados nas universidades públicas e privadas e, dentre essas pessoas, 

apenas 15% concluem o ensino superior. Ainda de acordo com esse instituto, caso a educação 

brasileira continue progredindo no mesmo ritmo de hoje, em 13 anos, as pessoas brancas 

devem alcançar a média de oito anos de estudos, sendo que as negras só atingirão a mesma 

meta daqui a 32 anos (FACEIRA, 2008, p. 5).  

Assim, a situação do indígena é mais grave ainda, pois a inserção dele atinge 0,2%, no 

ProUni, é percentual muito pequeno. Isso reflete que a condição de escolaridade do índio fica 

mais distante dos interesses governamentais. 

A situação de políticas de inclusão ou de ações afirmativas, como se propõe, o ProUni 

se traduz, portanto, pouco eficientes no país, ainda que sejam necessárias para um contigente 

de segmentos que ficou, historicamente, excluídos no campo cultural e social, como é a 

população negra. Entretanto, o debate: 

 
 

[...] sobre as ações afirmativas é extremamente antagônico e complexo, no 
sentido de alguns autores considerarem as cotas e as políticas de ação 
afirmativa como medidas compensatórias, e outros reconhecerem nessas 
ações a possibilidade de políticas de inclusão social e a importância de 
colocarem a questão racial em foco. Uma das críticas mais comuns na 
temática das ações afirmativas se refere à ausência de clareza no Brasil da 
definição ‘afrodescendentes’, considerando que raça é uma construção 
social ideológica (FACEIRA, 2008, p. 6). 
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Desse modo, é esperado que os mais beneficiados no ProUni ainda sejam os 

considerados brancos, devido ao contexto e atraso na inserção educacional dos grupos 

afrodescentes, logrado, pela participação negada em tempos colonização que sujaz seus 

efeitos até os tempos mais contemporâneos. 

Outro enfoque do ProUni é o de incluir os segmentos de professores da rede pública e 

deficientes. Entretanto, esses dois segmentos têm tido pouca participação no programa, como 

se vê no Gráfico 9, a seguir: 

1,2% 0,6%

98,2%

Professores 

Deficientes

Egressos do Ensino Médio

Fonte: SISPROUNI/2009.

Gráfico 9 – Participação da População-alvo do ProUni no Período 2005-2009. Brasil/2011.

 

Como a proposta do programa é bastante ampla em seus objetivos, esperava-se que os 

professores tivessem maior participação, tendo em vista, a valorização profissional voltada 

para esta categoria, pois para esta não se aplica os critérios de renda elencados na inserção ao 

ProUni.  Isso pode ser devido à frágil divulgação desse dado do programa para os setores mais 

interessados. Outro aspecto, é que o país alcançou nas últimas duas décadas um percentual 

considerável de professores com a qualificação em nível superior com os incentivos de 

valorização profissional da política do Fundo Nacional de Educação Básica.  

O ProUni, portanto, atua praticamente com os egressos do ensino médio e alunos do 

ensino superior já inseridos nas IES com 98,2%.  

No que tange a modalidade de ensino, do total de ingressos no ProUni no período 

indicado, 90% escolheram a forma presencial nas IES de ensino regular, como pode ser 

observado no Gráfico 10. Isso é um dado importante, porque implica no montante maior de 

recursos, pois os custos do ensino presencial é mais elevado do que ensino a distância. E 

precisamente revela que mesmo a educação a distância sendo uma das estratégias de 

diversificação institucional mais discutidas nas últimas décadas como uma possibilidade para 

ampliar o ensino superior no país não conseguiu ascender como uma prática preferencial, 

sendo ainda muito forte o ensino presencial. 
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90,0%

10,0% Presencial 

EAD

Fonte: SISPROUNI/2009

Gráfico 10 – Modalidade de Curso Escolhida pelos Bolsistas do ProUni no 
Período 2005/2009. Brasil/2011.

                           
 

 Outro dado relevante refere-se à escolha do turno de estudos, é preferencial com 

73,2% pelo horário noturno, de acordo com o Gráfico 11. Essa recorrência se volta para uma 

questão central no ensino superior brasileiro, a necessidade de alargar vagas para esse turno, 

tendo em vista que parte da clientela seja no âmbito público e privado é formada por pessoas 

que no geral já estão no mercado de trabalho, e a formação, nesse caso, é útil do ponto de 

vista (re)qualificação profissional. 

 

73,2%

19,0%

4,0%
3,8% Noturno

Matutino

Vespertino

Tempo Integral

Fonte: SISPROUNI/2009

Gráfico 11– Modalidade de Turno Escolhido pelos Bolsistas ProUni no
Período 2005/2009. Brasil/2011.

 

O turno noturno é o período que poderia ter mais vagas no âmbito público, tendo em 

vista que é onde o setor privado mais investe com cursos de menores custos e que não exigem 

uma infraestrutura maior para a execução da formação. O que sugere um quadro preocupante 

para o desenvolvimento do país, os cursos não se voltam para a realidade dos nichos de 

desenvolvimento, como é o caso do Nordeste que detém polos dinâmicos convivendo com 
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áreas de baixo impacto econômico não são evocados, pois “os alunos matriculados nos cursos 

de Administração, Direito, Pedagogia e Comunicação Social perfazem 41,1% do total           

de bolsistas do Prouni, com 18,5%, 11%, 6,8% e 4,8%, respectivamente (BRASIL, 2009, p. 

70). Não significa que não sejam cursos importantes, mas estão distantes das áreas críticas de 

onde faltam profissionais capacitados. 

 Já os cursos de tempo integral, apenas 3,8% dos ingressos do ProUni estão nesse 

horário, que privilegia, os cursos mais necessários e de maior custos às IES privadas, 

conforme dados do Tribunal de Contas, os cursos prioritários pelo MEC não são atendidos 

pelas IES: Medicina 0,7%; Geologia 0,002%; Química 0,1%; Matemática 1,0%; Biologia 

2,0%; engenharias diversas 4,6% e cursos tecnológicos 9,9% (BRASIL, 2009, p.70). Esses 

dados do TC foram fruto da análise no período de 2005  a 2008. 

No geral, as IES privadas não se preocupam em fomentar cursos de formação 

específica à realidade local, ofertam cursos de baixo impacto de custos para as empresas, e 

maioria não prestam – e quando prestam atividades de pesquisa e de extensão –, são limitadas, 

principalmente, as faculdades, que são em maior número no país. 

Esses dados são fundamentais para percepção do público-alvo do ProUni no sentido de 

buscar identificar outras informações que são possíveis para realizar uma avaliação da entrada 

em relação das caracterísitca do ingresso e depois do egresso ProUni, tendo em vista, que os 

programas de avaliação do sistema da educação superior abordam apenas de forma geral os 

indicadores, e o SISPROUNI não utiliza de outros bancos de dados para produzir melhor o 

perfil socioeconômico do aluno ProUni.  

O Tribunal de Contas (2009) levantou algumas informações do alunado do ProUni por 

meio de pesquisa em relação há vários aspectos do programa, e em termos dos critérios de 

elegibilidade do programa procurou identificar se de fato estava sendo cumprindo tais 

critérios, encontrando irregularidades nos cadastros do programa e nas IES privadas, mas por 

outro lado, apontou que o rendimento do aluno-ProUni em média é melhor do que de outros 

segmentos do ensino superior. Como também, identificou abandono por parte dos alunos, que 

mesmo com o ProUni não permaneciam veiculados às IES. 

Nesse sentido, a análise dos dados sobre os ingressos ao ensino superior pela via do 

ProUni é relevante para avaliação dos indicadores do programa tanto no aspecto pedagógico 

quanto em relação ao alcance social no sentido da democratização do ensino superior. 
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6.3 PROUNI: ESTRATÉGIA DE DEMOCRATIZAÇÃO OU MERCANTILIZAÇÃO NO 
ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO? 

 

 

 Como já visto nos capítulos anteriores, o ensino superior brasileiro é perpassado por 

três grandes eixos: a filantropização, democratização e a mercantilização da educação que de 

forma combinada em contextos históricos distintos, independente do tipo de governo, esses 

eixos se transformam nos espaços para que os mecanismos de imbricação entre o público e o 

privado no acesso à educação se realize. 

 Desde a emergência e o processo de desenvolvimento o ensino superior, houve a 

imbricação entre o público e o privado de uma maneira constante. Pode-se, até considerar, que 

o ensino superior brasileiro tem essa característica emblemática de ser um sistema combinado 

entre o público e o privado em toda a sua trajetória política, tendo um predomínio do setor 

privado (com e/ou sem fins lucrativos).  

 O ProUni expressa, nesse sentido, o grau de articulação entre os elementos da 

filantropização, democratização e mercantilização em um mesmo projeto educacional, 

permeando-se, portanto, entre os interesses do Estado, mercado e o terceiro setor no ensino 

superior. É um programa de governo que tem como estratégia colaborar no processo de 

expansão do ensino superior rumos a uma pretensa massificação a partir da inserção de 

segmentos populacionais mais vulneráveis à exclusão socioeducacional do país. Porém, cabe 

analisar que: 

A implantação do ProUni não foi calcada em um plano articulado para a 
educação superior, mas na oportunidade relacionada ao contexto de alta 
ociosidade de vagas nas IES privadas e a impossibilidade de ampliação de 
vagas nas IES públicas que contemplasse a demanda por esse nível de ensino 
(BRASIL, TC, 2009, p.14). 

 

 Nesse sentido, os dados do ProUni ajudam a caracterizar o desenvolvimento de sua 

política e colaboram para exemplificar a imbricação entre o público e o privado, mediante a 

parceria governamental com o setor privado (com ou sem fins lucrativos). 

Ressalta-se que os dados do ProUni a serem analisados são provinientes dos 

SISPROUNI e de outras fontes. Em relação ao desenvolvimento do programa, toma-se alguns 

aspectos, tais como: número de inscritos no processo seletivo; número de bolsas ofertadas em 

relação às efetivamente ocupadas, quantidade de bolsas integral e parcial por região; tipos de 

instituições de ensino com parceria com programa; dados da renúncia fiscal; número de 

bolsistas contemplados com bolsa permanência, dentre outros. 
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 Um primeiro aspecto a ser analisado é a capacidade de resposta do ProUni em relação 

aos seus objetivos, mediante a análise sobre seus dados/resultados alcançados com vistas a 

verificar a relevância desse programa para a expansão do ensino superior via a imbricação 

entre o público e o privado. 

 Inicialmente, os dados indicam que há uma diferença entre o número de bolsas 

ofertadas e o número de ingressos (bolsistas). De acordo com o SISPROUNI, no período de 

2005 a 2009, o programa teve um total de inscritos de 4.138.490 (quatro milhões, centro e 

trinta e oito mil e quatrocentos e noventas pessoas), desse quantitativo, apenas 595.992 

(quinhentos e noventa e cinco mil e novecentos e noventa duas pessoas) conseguiram 

ingressar no programa, como se vê na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Cruzamento Entre Inscritos, Bolsas Ofertadas e Total de  
Bolsistas (2005 a 2009)74– ProUni 

 

 
Ano 

Total de Inscritos nos 
Processos Seletivos 

do ProUni (A) 

Total de 
Bolsas 

Ofertadas (B) 

Coef. % 
(A e B) 

 

Total de  
Bolsistas (C) 

Coef. % 
(B e C) 

2005 – 2009  4.138.490 887.445 21,4 595.992 67,1 

 

              Fonte: SISPROUNI, 2010. 
 

 Esse dado evidencia a dificuldade do programa em fazer-se cumprir como uma 

estratégia de expansão, pois apresentou no período destacado uma cobertura de apenas 21,4% 

em relação à quantidade do número de inscritos. O que revela também, que existe uma busca 

elevada pelo programa, mas ele não absorve toda a demanda que se canditata, evidenciando a 

necessidade de ampliação do total de bolsas ofertadas. Considera-se esse aspecto, como parte 

de uma demanda reprimida pelo acesso ao ensino superior, que não tem oportunidade de 

inserção no setor público, e outra parte, está em busca de financiamento para se inserir no 

setor privado. Outro aspecto é aumento considerável da importância que se atribui ao ensino 

superior, sendo um bem cultural desejável à sociedade. Ressalta-se que os ingressos do ensino 

superior privado também podem pleitear uma bolsa do ProUni, desde que estejam de acordo 

com os critérios do programa. 

 Outro dado relevante, registrado na mesma Tabela 14, refere-se à diferença entre 

bolsas ofertadas e o total de bolsistas. Houve no período de 2005 a 2009 uma oferta de 

887.447 bolsas para o país e apenas 595.992 bolsistas, ou seja, 67,1% conseguiram se inserir 

                                                 
74 Esse dado foi montado a partir das indicações disponíveis no banco de dados do Sistema de Informação do 
ProUni em relação ao período de 13/10/2009 e coletado em Nov./2010. 
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no programa, sobrando 291.455 bolsas, ou seja, 32,9% não foram aproveitadas. Isso se deve 

aos critérios de elegibilidade que dificultam a entrada dos alunos, bem como, aos problemas 

relacionados à documentação exigida, dentre outros fatores. Mas esses dados demonstram que 

a situação de ociosidade de vagas do setor privado persiste apesar do ProUni, ter se dirigido 

para atender tal problema do setor privado, de certa forma, e em si, apresenta o mesmo 

problema, não sendo capaz de inserir 100% de alunos junto ao total de bolsas ofertadas.  

 Ressalta-se também que recursos da renúncia fiscal deixam de vir para os cofres 

públicos, pois as IES realizam o cálculo da renúnica sobre o valor total de bolsas ofertadas e 

não sobre as que de fato foram preenchidas. Diante dessa situação, o Tribunal de Contas 

sugere um maior controle dos recursos públicos, considera que para 

[...] melhorar a operacionalização do programa sugerida na auditoria seria a 
existência de um critério de proporcionalidade em relação à ocupação das 
vagas e/ou qualidade dos cursos oferecidos. Levando-se em consideração 
apenas o critério relativo ao percentual de bolsas efetivamente ocupadas e 
não as ofertadas, e supondo uma taxa de ocupação de 80% das bolsas 
ofertadas a cada ano, esse método de cálculo conduziria a uma renúncia 
fiscal nos anos de 2005 e 2006 de R$ 84,8 milhões e R$ 212,5 milhões, ao 
invés de R$ 106,7 milhões e R$ 265,7 milhões, como efetivamente 
ocorreram, ou seja, deveriam ser recolhidos aos cofres públicos R$ 74,5 
milhões nesses dois anos do programa pela não ocupação das vagas 
(BRASIL, 2009, p. 59). 

 

Desse modo, o programa não consegue inserir em seu quadro de bolsistas nem o 

número total de bolsas ofertadas, o que revela uma frágil efetividade desse no âmbito de 

produzir uma democratização e/ou levar Universidade para Todos em torno das próprias 

oportunidades, geradas a partir de sua gestão/execução, fragilizando a proposta de expansão. 

Diante disso, utiliza-se a análise do Tribunal de Contas que corrobora com essa ideia quando 

afirma que o 

[...] número de bolsas ofertadas nesses processos seletivos, à contribuição 
máxima do ProUni para o ingresso no ensino superior é de 8% e 10%, 
respectivamente, caso todas as bolsas fossem preenchidas e as vagas não 
fossem destinadas àqueles que já estão cursando graduação. Assim, ao longo 
desse período, cresceu a participação de matrículas novas no ensino superior 
devido ao ProUni, porém esse quantitativo é limitado pelo não 
preenchimento de todas as vagas em cada processo seletivo, apesar da 
grande quantidade de inscritos a cada ano, superior ao número de bolsas 
ofertadas (BRASIL, 2009, p. 16). 

Outro aspecto problemático do ProUni diz respeito à renúncia de receita e o 

quantitativo de bolsas que cada IES deve autorizar: 
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Verifica-se que o ProUni é um importante instrumento para o acesso e 
permanência dos estudantes à graduação, porém o número de vagas que 
sobram após os processos seletivos limitam o alcance do programa, além de 
gerar para as instituições de ensino superior um desnivelamento entre a 
renúncia de receita e o quantitativo de bolsas a serem ofertadas por cada uma 
delas, e de ter um impacto na majoração do custo médio bolsista. (BRASIL, 
2009, p. 17). 

 
 Por outro lado, pode-se observar a partir de dados sobre a oferta total de bolsas do 

ProUni que a distribuição se manifesta em torno das demandas das regiões do país, mas de 

forma desigual em relação à democratização do acesso, pois a maior quantidade de bolsas é 

destinada às regiões mais desenvolvidas do país, quando poderia se voltar para as áreas menos 

desenvolvidas em que a precariedade de recursos familiares para custear o ensino superior dos 

filhos a partir do setor privado se torna em um problema econômico para tais grupos, tendo 

em vista, que a renda familiar, de modo geral, é mais baixa. Os dados apresentados na Tabela 

15 e Gráfico 12, exemplificam a focalização da distribuição de bolsas do ProUni, como se 

pode visualizar. 

 
Tabela 15 – Bolsas (todos os tipos) do ProUni Ofertadas por 

Regiões do Brasil/Período de 2005 a 2009 
 
            

                                 
    
 
                    
     
      
        
     
                                                                          
 
              Fonte: SISPROUNI/2010. 
 
 
 A região Sudeste mantém-se quase como o mesmo percentual de participação, visto 

que detinha 59.365 bolsas em 2005 e em 2009, chegou a ofertar 128.310 bolsas. Nesse 

sentido, durante o período de 2005 a 2009, a região apresentou em relação ao total de bolsas 

ofertas (todos os tipos) um índice de crescimento bastante positivo de 116,1%, como se pode 

visualizar na Tabela 15.  

 Mas, o fator mais relevante é que a região Sudeste consegue deter mais de 50% do 

total de bolsas do programa, como se vê no Gráfico 12, pois inicia em 2005 com 52,8% e 

chega em 2009, com 52,0%, tendo tido pequenas variações em relação aos outras regiões 

durante o período compreendido. 

 Observa-se por esses dados que a região Sudeste tem sido a mais beneficiada pelo 

ProUni em relação a outras regiões. Considera-se que esse dado tem relação com alguns 

Total Geral de Bolsas Ofertadas 
Regiões 2005 2006 2007 2008 2009 % Índice de 

Crescimento 
Sudeste  59.365 69.084 80.635 116.839 128.310 116,1% 
Sul 19.521 30.343 36.083 46.632 48.582 148,8% 
Nordeste 18.282 18.540 25.034 31.627 35.905 96,3% 
Centro-Oeste 9.334 13.480 15.145 19.835 22.473 140,7% 
Norte 5.773 7.221 6.957 10.072 12.373 114,3% 
Total-ProUni 112.275 138.668 163.854 225.005 247.643 120,5% 
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indicadores sociais e educacionais visíveis que vão ao encontro dessa região, por ter um maior 

número de estudantes aptos a ingressar no âmbito do ensino superior, pois a defasagem entre 

o ensino médio em relação ao superior é menor do que o de outras regiões; tem uma maior 

busca pela qualificação profissional, por ser a região mais desenvolvida do país; detém o 

maior número de IES privadas e as mais relevantes, favorecendo a concentração do ProUni 

nessa região. 

 Em seguida, vem a região Sul, que em 2005 ofertou 19.521 bolsas (todos os tipos) e 

em 2009, alcançou o patamar de 48.582, conforme se vê na Tabela 15. Tendo um crescimento 

de 148,8%, no período correspondido. Sendo um crescimento maior do que o da região 

Sudeste, pois a sua participação gradualmente foi aumentando no cômputo geral de 

distribuição de bolsas diferentemente do que ocorreu na região Sudeste que praticamente se 

mantém com o mesmo nível de participação desde o início do programa. 

 Porém ao analisar a participação da região Sul por cada ano, ela seguiu em termos 

percentuais, como se vê no Gráfico 12 em relação a outras regiões, de forma regular e 

ascendente nos três primeiros anos do programa, pois em 2005, detinha 17,3%, em 2006 

aumentou para 21,8%, permanecendo em 2007, com 22,0%,  e a partir de 2008, diminuiu  

para 20,7% e ainda mais em 2009, quando atingiu 19,6% do número total de bolsas ofertadas 

pelo ProUni nesse ano. Sendo, portanto, a segunda região a receber um maior quantitativo de 

bolsas ofertadas, confirmando a tendência do programa em concentra-se nas regiões mais 

desenvolvidas do país.  

  

52,8% 49,8% 49,2%
52,0% 52,0%

17,3%
21,8% 22,0% 20,7% 19,6%

16,2%
13,3% 15,2% 14,0% 14,5%

8,5% 9,8% 9,3% 8,8%
9,0%

5,2% 5,3% 4,3% 4,5% 4,9%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2005 2006 2007 2008 2009

P
er

ce
n

tu
ai

s 
(%

)

Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte

Fonte: SISPROUNI/2009.

Gráfico 12 – Total de Bolsas (todos os tipos) do ProUni por Região Geográfica 
no Período de 2005 a 2009.  Brasil/2011.
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Já o Nordeste se caracteriza pela terceira região que mais recebeu bolsas do ProUni, 

pois em 2005, ofertou 18.282 e chegou em 2009, a atingir 35.905. Durante o período 

correspondido, teve um índice de crescimento de 96,3%, apesar de ser positivo, mas em 

relação as demais regiões, é o menor índice alcançado pelo programa no país, como se pode 

verificar a partir da Tabela 15.   

 Esse fato se deu pela oscilação na oferta de bolsas para essa região. Em 2005, detinha 

no cômputo geral apenas 16,2%, diminuiu em 2006 para 13,3% (quando em outras regiões 

houve um aumento na participação em relação ao total de bolsas ofertadas nesse ano). Em 

2007, retoma para 15,2%, mas ainda é um percentual menor do que os dos anos anteriores; 

depois diminuiu em 2008, para 14,0% de participação e aumenta um pouco, para 14,5% em 

2009. Todavia, cabe destacar que a sua participação em relação ao percentual de bolsas 

ofertadas pelo programa sofreu uma dimuinção quando comparado o ano inicial (2005) com o 

ano final (2009), como se pode vê no Gráfico 12. 

 Percebe-se que nessa região, de modo geral, a oferta de bolsas do ProUni não se 

efetivou de forma linear quando comparado com outras regiões. Por mais que o número 

absoluto tenha aumentado na região como se vê na Tabela 15, mas a participação do Nordeste 

foi bastante irregular, como se pode identificar no Gráfico 12 nos  anos de 2005 a 2009. 

 O Centro-oeste em relação ao ProUni é a quarta região no total de bolsas ofertadas no 

país. Em 2005, ofertou 9.334 e em 2009, alcançou o patamar de 22.473. Tendo um índice de 

crescimento de 140,7% durante o período de 2005 a 2009, de acordo com a Tabela 15. Apesar 

da região ser mais desenvolvida do que o Nordeste, mas como tem uma densidade 

populacional diluída em áreas de menor concentração, devido a estrutura geográfica e 

demográfica da região, a oferta quantitativa de bolsas do programa foi menor e por apresentar 

indicadores educacionais melhores, sendo possível evidenciar que a participação por ano em 

oferta de bolsas foi seguida com pouca variação nos percentuais, quando em 2005 ofertou 

8,5%; em 2006, aumentou sua oferta para 9,8%, mantendo-se em 2007 com 9,3%, diminuíndo 

um pouco em 2008, para 8,8% e em 2009, ofertou 9,0% . Como se vê no Gráfico 12, a 

participação anual na oferta de bolsas nessa região seguiu por linha quase linear, com 

pequenas alterações. 

 No que se refere à região Norte teve a menor oferta de bolsas do ProUni em relação às 

outras regiões do país. Em 2005, detinha a oferta de 5.773 bolsas e em 2009, atingiu 12.373, 

totalizando um índice de crescimento de 114,3% no período correspondido, de acordo com a 

Tabela 15. Quando analisados os dados de participação da região Norte, a sequência foi um 

pouco irregular, pois em 2005, ofertou 5,2%; 2006, segue com 5,3%; em 2007, diminuiu para 

4,3%,; em 2008 se mantém com 4,5% e em 2009, finaliza com 4,9%, como se observa no 

Gráfico 12.  
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 Apesar da região apresentar indicadores socioeconômicos e educacionais mais baixos, 

mas a participação do ProUni nessa região foi tímida, reforçando, a observação anterior de 

que as áreas mais pobres do país, tais como: Norte e Nordeste tiveram, proporcionalmente, 

uma participação menor do que as outras regiões, quando comparada com as necessidades da 

população no acesso ao ensino superior que são maiores.  

 Quanto ao ProUni no âmbito geral de oferta de bolsas (todos os tipos) obteve um 

índice de crescimento de 120,5% em relação à oferta de bolsas no país, no período de 2005 a 

2009, como se viu na Tabela 15. Apresentando variações e diferentes níveis de distribuição 

junto às regiões do país, precisamente nas áreas que deveriam ter um maior foco, devido à 

carência de recursos da população, tais como: as regiões Nordeste e Norte, contrariamente, 

são as regiões que menos receberam as bolsas do ProUni, e ainda apresentaram uma 

diminuição de percentual durante o período analisado que corresponde a 2005 até 2009.  

 Por outro lado, o foco do programa se concentra na região Sudeste, evidenciando, que 

politicamente o ProUni responde às demandas e reivindicações das principais IES privadas do 

país que estão concentradas nessa região. 

 Essa realidade de atuação revela como a escolha do ProUni não se estabelece nos 

critérios apenas sociais, mas substancialmente, nos econômicos. Isso indica que a 

democratização do ensino superior possivelmente fomentada pelo programa não segue 

simplesmente os parâmetros sociais, mas concentram nas mesmas respostas do mercado. 

 Na mesma sequência, segue uma análise em relação a oferta de bolsas por tipo 

(integral e parcial) por área regional, de acordo com a Tabela 16. Vale acrescentar, que a 

distribuição das bolsas do programa não é por meio de uma divisão igual para todos os 

municípios de cada região. Ao contrário, se opera de acordo com as demandas de inscritos, e, 

precisamente, pelo número de IES parceiras, significando, que o ProUni não atinge os 

municípios de pequeno porte, apenas os mais centrais de cada região. 

 Quanto aos índices de crescimento das bolsas do tipo integral e parcial no período de 

2005 a 2009, de acordo com os dados da Tabela 16, podemos considerar que em relação às 

regiões,  os percentuais se alteram distintamente. A região Sudeste no que se refere à bolsa do 

tipo integral teve um índice de 116,6% e do tipo parcial 115,3%, praticamente se mantém no 

mesmo ritmo, tendo em vista que seus valores de participação foram sempre constantes.  

 A região Sul teve um crecimento de 119,9% na oferta de bolsa integral e na parcial, 

204,1%, evidenciando que a prevalência da bolsa parcial, pode ser identificada pelo nível de 

renda dos possíveis ingressos do ProUni desta região que é melhor, conforme, se observa no 

Tabela 16.  

 No caso do Nordeste, o índice de crescimento da bolsa integral, contraditoriamente foi 

menor do que o de outras regiões, pois atingiu 89,2% e a do tipo parcial, 117,8%. Ou seja, é 
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das regiões que tem um menor poder aquisitivo no conjunto do país e teve um percentual de 

crescimento menor de bolsa integral. Isso pode ser explicado pela participação desta região no 

programa ter sido bastante oscilante no período de 2005 a 2009, de acordo com os            

dados da  Tabela 16. 

 Em números absolutos houve um aumento, mas a proporcionalidade desse aumento foi 

menor do que nas demais regiões. Já bolsa do tipo parcial cresceu mais, evidenciando o 

caráter contrário, pois se consideraria que se teria ingressos menos aptos para a bolsa parcial, 

decorrente do nível salarial no Nordeste ser um dos mais baixos do que o de outras         

regiões do país. 

 O Centro-oeste obteve um índice de crescimento elevado, tanto no que se refere à 

bolsa integral (116,6%) e a parcial (177,6%), considerando que houve maior expressão da 

oferta da bolsa do tipo parcial, confirmando a tendência de região, como anteriormente foi 

analisado, um ritmo regular de participação no programa de forma crescente, como se observa 

na Tabela 16. 

 Quanto à região Norte, o índice de crescimento da oferta da bolsa integral foi de 

129,8% e a do tipo parcial de 94,0%. Evidenciando uma lógica mais correta, por ser uma 

região mais pobre, a oferta da bolsa integral tem que ser maior do a oferta do tipo parcial. 

    
 

Tabela 16 – Bolsas Ofertadas do ProUni/Brasil- por Tipo e Região/ 
Período de 2005 a 2009. 

 

Bolsa Integral 2005 2006 2007 2008 2009 % Índice de 
Crescimento 

Sudeste  37.030 51.039 50.868 51.248 80.221 116,6% 

Sul 13.117 20.506 17.827 18.303 28.854 119,9% 

Nordeste 12.852 12.467 16.521 15.789 24.326 89,2% 

Centro-Oeste 5.637 8.837 8.147 8.277 12.210 116,6% 

Norte 3.269 5.849 4.268 5.878 7.515 129,8% 

Total de Bolsa-
Integral (Brasil) 

71.905 98.698 97.631 99.495 153.126 112,9% 

 

Bolsa Parcial 2005 2006 2007 2008 2009 % Índice de 
Crescimento 

Sudeste  22.335 18.045 29.767 65.591 48.089 115,3% 

Sul 6.404 9.837 18.256 21.100 19.476 204,1% 

Nordeste 5.430 6.073 8.513 23.067 11.831 117,8% 

Centro-Oeste 3.697 4.643 6.998 11.558 10.263 177,6% 

Norte 2.504 1.372 2.689 4.194 4.858 94,0% 

Total de Bolsa-
Parcial (Brasil) 

40.370 39.970 66.223 125.510 94.517 134,1% 

             

               Fonte: SISPROUNI, 2010.  
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 Os dados de índice de crescimento do ProUni em relação à oferta de bolsas por tipo 

seguiu um ritmo positivo, a bolsa do tipo integral alcançou 112,9% e a do tipo parcial, 

134,1%, considerando o período de 2005 a 2009, segundo os dados da Tabela 16.   

 Ressalta-se que essa evolução maior da bolsa parcial em relação à integral, decorre do 

fato da diferença em percentual ter sido mais elevada, pois em 2005, foram ofertadas 40.370 

quando comparada a 2009, que foram 94.517 bolsas. Mesmo que em números absolutos, a 

oferta de bolsa do tipo integral tenha valores mais elevados, pois em 2005, destinou 71.905 

bolsas e em 2009, conseguiu ofertar 153.126 bolsas, mas a diferença em percentual é menor, 

considerando assim, que a bolsa do tipo parcial cresceu mais do que a integral.  

 Isso colabora para confirmar com a linha de explicação de que o ProUni dividi cada 

vez mais com seus ingressos os custos da formação no ensino superior, tendo em vista, que a 

bolsa parcial, o aluno pode ter até uma renda familiar de até 03 salários, correspondendo um 

pouco mais de que R$ 1.500,00 mensais. Ou seja, dependendo da renda familiar per capita, o 

valor a ser pago pelo ingresso a IES pode ser ainda elevado para os rendimentos da família, 

pois ele tem que custear 50% do valor do curso, e dependendo do curso escolhido, pode 

interferir ainda mais na dinâmica familiar, tendo em vista que os valores dos cursos do ensino 

superior são variados de acordo com a área e a expressão social/econômica da IES, ou seja, o 

seu status. Considerando ainda que as despesas com a formação não diz respeito apenas as 

mensalidades do curso, mas outras despesas diretamente, tais como: livros, cópias, transporte, 

etc., e outras pessoais. Devido a esses fatores, dentre outros, que pode ser explicada a evasão 

dos alunos do ProUni. E para atender a essa fragilidade, foi criado o programa Bolsa 

Complementar dirigida para os alunos de bolsa integral do ProUni, sem atender a maioria dos 

alunos de bolsa parcial, a não ser quando se enquadra nos critérios.  

 Por essa lógica, os critérios de renda para concessão da bolsa integral ou parcial do 

programa revelam a situação do tipo de democratização do ensino superior que é alicerçada 

pelo ProUni, vinculada a uma perspectiva economicista de política social.  

 E quando analisados os dados em relação à oferta das bolsas do programa por tipo 

(integral e parcial) para identificação da participação de cada região por ano, foi possível 

verificar que praticamente segue com os mesmos percentuais dos quantitativos mais gerais 

analisados em gráficos anteriores. Observando que a participação das regiões oscila a cada 

ano, mas mantém um mesmo nível quando analisados os quantitativos no cômputo geral. 

 Sendo a região Sudeste  a que se mantém com mais de 50% do total de bolsas tipo 

integral do ProUni como se vê no Gráfico 13.  Em 2005, detinha 52% e chega em 2009 com 

52,4%, confirmando a tendência de concentração nessa região, e realçando, que mesmo a 
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região sendo uma das mais desenvolvidas do país, o nível baixo de renda dos alunos revela o 

quanto ainda é precária a condição de vida de uma parte da população brasileira, e por outro 

lado, servindo também para mostrar a própria precariedade do acesso ao ensino superior no 

país, quando metade dos bolsas do programa fica concentrada em apenas uma única região. 

Relevando também, que existe uma demanda social em relação à democratização do ensino 

superior, pois o acesso depende da condição econômica dos indivíduos, caracterizando assim, 

a fragilidade do Estado brasileiro em conceber e assegurar políticas de redistribuição de renda 

e de serviços sociais.  

 Ou seja, o próprio ProUni foi criado para atender a essa demanda social e ele mesmo 

revela a dimensão desta e a contradição de sua resposta. 

 

52,1% 51,7% 52,1% 51,5% 52,4%

18,4% 20,8%
18,3% 18,4% 18,8%

18,1% 12,6% 16,9% 15,9% 15,9%
7,9% 9,0% 8,3% 8,3% 8,0%

3,5% 5,9% 4,4% 5,9% 4,9%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2005 2006 2007 2008 2009

P
er

ce
nt

u
a

is
 (

%
)

Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte

Fonte: SISPROUNI/2009.

Gráfico 13 – Bolsa Tipo Integral do ProUni por Região Geográfica no 
Período de 2005 /2009.  Brasil/2011.

  

 Na região Sul detinha 18,4% em 2005 de bolsas do tipo integral e em 2009,  passa a 

ter 18,8%, representando, portanto, uma pesquena variação no período. Esse mesmo 

comportamento pode ser verificado na região Centro-oeste em 2005, ficou com 7,9% de 

bolsas integral e passou para 8,0% em 2009. Nessas duas regiões, praticamente a alteração no 

período é mínima em termos percentuais em relação ao total de bolsas do tipo integral 

ofertadas no cômputo geral do ProUni, como pode ser observado no Gráfico 13. 

 Já a região Norte teve um pequeno aumento de bolsa integral, pois partiu com 3,5% 

em 2005, de bolsas ofertadas e chega a 4,9% em 2009, mesmo sendo a região que recebe um 
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menor quantitativo de bolsas no cômputo geral de distribuição do ProUni. Entretanto, a região 

Nordeste é que a mais oscilou durante o período correspondido, pois em 2005, tinha 18,4% de 

bolsas do tipo integral, diminui para 12,6% em 2006, aumenta novamente em 2007, para 

18,3% e se mantém nesta faixa até 2009, chegando a 18,8%, conforme o Gráfico 13. 

 No que se refere à participação da bolsa do tipo parcial, os dados apontam um 

movimento mais distinto na distribuição entre as regiões do país e em cada uma delas no 

período de 2005 a 2009,  como se pode vê no Gráfico 14.  

 A região Sudeste no que se refere à bolsa do tipo parcial do ProUni apresentou uma 

variação maior, pois em 2005, tinha 55,3%, diminui nos anos de 2006, (45,1%) e 2007, 

(44,9%) e volta a ter uma quantidade maior em 2008, com 52,3%, e novamente diminuiu em 

2009, chegando a 50,9%, conforme se observa no Gráfico 14.  

 Ou seja, no cômputo geral houve uma diminuição de participação do Sudeste em 

relação à bolsa parcial no período de 2005-2009. Mas ainda assim, é a região que no geral 

recebe maior número de bolsas, tanto a do tipo integral quanto à parcial. 
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Gráfico 14 – Bolsas Parciais do ProUni por região geográfica 
no período de 2005/2009.  Brasil/2011.

 

 A região Sul partiu em 2005 com 15,8% de participação no número de bolsas parciais 

distribuidas pelo programa, aumenta para 24,6% em 2006, segue na mesma tendência em 

2007 com 27,6%, e em 2008, diminuiu a sua participação, fica apenas com 16,8% e 

novamente aumenta em 2009, chegando a 20,6%, de acordo com o Gráfico 14. 
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 No que refere à região Nordeste em 2005, obteve 13,4% de participação de bolsas 

ofertadas, diminuindo em 2009 para 12,5%, evidenciando a mesma tendência de variação já 

apresentada nessa região. O Centro-oeste detinha em 2005, um percentual 9,2% de bolsas 

parcias e aumenta para 10,9% em 2009, tendo uma participação maior do que a inicial. 

 Na região Norte, ocorre um movimento inverso, inicia em 2005 com a participação de 

6,3% e conclui em 2009 com 5,1%, diminuindo o quantitativo de bolsas ofertadas do tipo 

parcial,como pode se conferir no Gráfico 14. 

 Todas as regiões em 2006 cresceram o número de bolsas parciais, com exceção do 

Sudeste e Norte. Já no ano de 2007, o programa não apresentou bons resultados de forma 

geral, houve uma diminuição no total de bolsas ofertadas, provocando uma distribuição 

flutuante entre as regiões. As regiões Norte (4,0%) e Sul (27,6%) tiveram um ligeiro aumento, 

e as regiões Nordeste (12,9%,); Centro-Oeste (10,6%) e Sudeste (44,9%) tiveram uma 

pequena diminuição de participação em relação ao ano anterior, como se pode identificar      

no Gráfico 14. 

 Em 2009, no cômputo geral de participação das regiões na oferta de bolsa do tipo 

parcial houve movimento distintos. As regiões do Sul (20,6%), Centro-oeste (10,9%), e o 

Norte (5,1%) aumentaram a oferta de bolsa parcial e as regiões Nordeste (12,5%) e Sudeste 

(50,9%) diminuiram a oferta em relação ao ano anterior. 

 O programa não apresenta em seu corpo normativo os percentuais destinados para 

cada região, ao contrário, ocorre uma oscilação maior entre as regiões do Nordeste, Norte, 

Sul, Centro-Oeste, mantendo-se, no geral, um quadro de bolsas mais normalizado no sudeste.  

Dessa forma, o programa numa visão geral divide a quantidade de bolsas disponíveis de 

acordo com as áreas estratégicas do país, onde ocorre também maior solicitação                    

de IES parceiras.  

 Todavia, é valido ressaltar que quanto maior for o número de bolsas do tipo integral, 

mais pessoas com renda per capita mais baixa tem acesso ao programa. E nesse sentido, os 

dados em relação ao percurso da oferta de bolsas (integral e parcial) no total de bolsas do 

ProUni no período de 2005 a 2009, como pode ser identificado no Gráfico 15, revela o 

movimento de participação de cada um desses tipos de bolsas, pois isso é relevante para 

identificação em termos aproximativos quanto à inserção de ingressos com menor poder 

aquisitivo no ensino superior  por meio desse programa. 
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Gráfico 15 – Participação por Ano das Bolsas  do Tipo Integral e Parcial 
do ProUni no Período de 2005/2009.  Brasil/2011.

 
  

 De modo geral, a bolsa do tipo integral do ProUni teve uma diminuição na 

participação entre o período de 2005 a 2009. No entanto, no movimento interno apresenta 

oscilações, partiu em 2005 com 65,3% do total de bolsas ofertadas pelo ProUni, aumentou 

para 71,2% em 2006, diminui em 2007 para 59,6%, e ainda mais em 2008, para 44,2% e 

aumenta em 2009, para 61,8%, como se observa no Gráfico 15.  

 Nesse sentido, corresponde à expectativa de que o programa atende uma média 61,8% 

da população de possível ingressos que ganham em torno de 1 salário e meio. 

 Em relação à bolsa do tipo parcial, no período compreendido, partiu em 2005 com  

34,7% de bolsas ofertadas; 2006 diminuiu para 28,8%, depois em 2007, aumentou para 

40,4%, continuou nesta mesma tendência em 2008, chegando a 55,8% e em 2009, diminuiu 

novamente para 38,2%, como se verifica os dados do Gráfico 15. Mas em relação à bolsa 

parcial teve um aumento em sua participação quando comparado com  o ano inicial (2005) 

com o final desta análise (2009). 

 Portanto, não é significativo dizer que o ProUni aumentou a oferta da bolsa integral, 

pois como se viu isso não ocorreu. O programa trabalha com um patamar de distribuição, 

ocorrendo uma administração quanto aos percentuais de oferta por tipo de bolsa, em tonro de 

60% de bolsas integrais e 40% de bolsas parciais. Sendo que isso de forma oscilante no que se 

refere à participação de cada região.  

 Vale ressaltar que o número de bolsas ofertadas é somativa, mas podendo diminuir ou 

aumentar a cada ano, esse tipo de estratégia é muito utilizada em programas focalizados. 

Mesmo assim, ainda tem a questão da quantidade de ingressos que não compreende o total de 

bolsas ofertadas, ou seja, é menor do que o número de bolsas, como já visto na Tabela 8.  
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 Como banco de dados  do SISPROUNI no site do MEC, não oferece a quantidade de 

ingressos do programa anualmente, não especificando quais os tipos de bolsas mais 

preenchidas, não  se tem como identificar se há uma quantidade maior de ociosidade em que 

tipo de bolsa, e também, não permite evidenciar o ritmo de crescimento de ingressos por ano.  

 Quando analisado o índice de crescimento do programa por meio das bolsas ofertadas 

comparando-o com a região Nordeste, percebe-se que nessa região vem se apresentando em 

um ritmo oscilante de expansão do ProUni, como se pode ver na Tabela 17. Não se verifica 

um crescimento semelhante entre Brasil e Nordeste durante o período de 2005 a 2009.  

 O índice de bolsas ofertadas do programa seguiu por um ritmo oscilante, em 2006, o 

Brasil teve 23,5% de crescimento em relação ao total de bolsas ofertadas distribuídas e o 

Nordeste apenas 1,41%. O índice mais significativo do Nordeste se deu em 2007, quando 

alcançou 35,0% e em 2009 com 14,3%. E no geral, a maior oferta de bolsas se deu em 2008, 

quando atingiu 37,3% e o ano de menor índice de crescimento do ProUni se deu em 2009, 

com 10,0%em relação ao indicador no Brasil.  

 
Tabela 17 – Índice de Crescimento das Bolsas Ofertadas –  

ProUni – Brasil e Nordeste/2005 a 2009 

 

          Fonte: Sisprouni, 2009. 

              

Quando se refere ao período de 2005 a 2009, o ProUni no Brasil cresceu 120,5% em 

bolsas ofertadas e o Nordeste, 97,7%. Como se observa foram dados positivos, mas quando 

analisada a região Nordeste em termos de necessidade de expansão do programa, requer um 

maior foco nesta região do país, pois existem pólos dinâmicos da economia brasileira que 

exigem uma maior qualificação profissional para a mão de obra. O estado da Bahia é um dos 

representantes dos nichos de desenvolvimento que se destaca na região por conter 

investimentos petrolíferos de extração, projetos agroindustriais e políticas de incentivo ao 

turismo, como áreas de crescimento consideráveis, apresentado uma taxa absoluta de PIB per 

capita (1985 a 2004) numa média de mais 60.000 milhões, diferentemente do que acontece 

em outros estados.  

Ano Total de bolsas ofertadas 
no Brasil-ProUni 

∆% Total de bolsas ofertadas 
no Nordeste-ProUni 

∆% 

2005 112.275 --- 18.282 --- 

2006 138.668 23,5 18.540 1,41 

2007 163.854 18,1 25.034 35,0 

2008 225.005 37,3 31.627 26,3 

2009  
 

247.643 10,0 36.157 14,3 

 ∆% 2005 a 2009 120,5 % --- 97,7% --- 
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O Piauí apresenta uma taxa média anual de crescimento do PIB (1985 a 2004) de 3,5% 

ao ano, mas contrapartida tem indicadores sociais conflitantes com o ritmo de crescimento 

econômico. E o RN se destaca pela média de crescimento contínua, como um estado de porte 

intermediário, com uma taxa média anual de crescimento de 3,0 (TEIXEIRA; PEQUENO; 

DANTAS, 2007).  

Assim, compreender a lógica econômica é fundamental para se localizar quais os 

municípios desses estados do Nordeste em que o ProUni apresenta uma maior cobertura de 

vagas. Essa relação é considerada relevante por dois ângulos: primeiro, se o ensino superior 

vem se voltando para as áreas de interesse econômico nas regiões75 e se o ProUni acompanha 

essa tendência (se houver) de se voltar para municípios focais e quais os cursos mais 

concorridos do ingressante do programa, eles se destacam pela necessidade do mercado? 

Segundo, se atinge apenas um dos mercados, o educacional, ofertando as IES privadas formas 

de incentivo aos seus negócios.  

Interessa pontuar essas relações, pois  se destaca neste estudo a relação do público e do 

privado como mecanismos de imbricação como resposta governamental para aliviar as 

tensões sociais em torno do acesso ao ensino superior, visando atingir as necessidades   de 

cada região.  

Na Tabela 18 a seguir, uma tendência se confirma em relação ao primeiro aspecto 

levantado, de que o ProUni se volta para as regiões com maior indicador econômico na região 

Nordeste, a Bahia fica com quase a metade (28%) das bolsas atribuídas pelo programa na 

região Nordeste. 

Tabela 18 – Bolsas Ofertadas para os Estados do  
Nordeste por ano de 2005 a 2009 

 

Bolsas ofertadas-
Estados do Nordeste 

2005-
2º/2009 

Coef.% 

1-Bahia 37.458 28,8 

2-Pernambuco 10.537 8,1 

3-Rio Grande do Norte 8.242 6,2 

4-Maranhão 7.358 5,6 

5-Ceará 7.134 5,5 

6-Sergipe 4.812 3,7 

7-Piauí 4.640 3,5 

8-Paraíba 4.262 3,2 

9-Alagoas 2.107 1,6 

Total 129.640 100% 
            

                                                  Fonte: SISPROUNI/2010 

                                                 
75 Na Bahia, os municípios considerados polos dinâmicos da economia: Barreiras, Camaçari, Ilhéus, Itabuna e 
Juazeiro. O ProUni, ofertou vagas nos municípios de: 
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Quando se compara com o quadro apresentado por Teixeira, Pequeno e Dantas (2007) 

sobre o PIB em valores absolutos – média de (1985 a 2004), os estados de maior concentração 

de PIB são os mesmo que recebem maior número de bolsas do ProUni. Dessa maneira, a 

atuação do programa está mais voltada para as áreas que indicadores econômicos mais 

elevados, conforme se pode verificar na Tabela 19, os estados de maior PIB no Nordeste. 

  
Tabela 19 – Valores Absolutos do PIB dos Estados do Nordeste  

entre 1985-2004 
 

Valores   Abs.  
em milhão (R$)  
do PIB 
 

Estados do Nordeste 

60.000 +BA         

40.000  -PE        

20.000   +CE       

10.000    +MA +PB +RN AL SE -PI 
         
                    Fonte: Teixeira, Pequeno e Dantas (2007) 

 

Como se observa na Tabela 19, os estado do Nordeste numa análise a partir de uma 

escala em termos do montante de valores do PIB, apresenta uma divisão em grande, médio e 

pequeno estados onde estão concentrados os valores (do maior ao menor PIB) na região, 

respectivamente se aplica para os estados da Bahia, Pernambuco e o Rio Grande do Norte 

representam tal configuração. Esse dado é relevante para demonstrar que o ProUni segue a 

lógica de concentração de recursos em sua ação, se identifica com os estados/cidades de maior 

poder aquisitivo.  

Por outro lado, quanto ao discurso de inclusão do ProUni visa democratizar o acesso 

de alunos de baixa renda ao ensino superior, mas quando confrontados com os dados 

regionais, percebe-se que a concentração de bolsas está justamente nas áreas de maior 

impacto econômico, como visto o estado da Bahia que concentra maior parte das bolsas do 

programa76 na região Nordeste. Em particular, visa atingir as necessidades do próprio 

crescimento econômico.  

 Desse quadro resulta uma demanda ainda elevada da população por ensino superior, 

que encontra dois entraves fundamentais: primeiro, o setor público não absorve a demanda e o 

                                                 
76 Infelizmente, o SISPROUNI não publica a faixa de renda dos bolsistas do programa. Isso serviria como 
elemento de análise, mas entende-se que se o programa cumpre com os critérios de elegibilidade, os alunos 
inseridos devem possuir renda <igual ou inferior> a três salários mínimos, portanto, o programa deve dispensar 
as bolsas para os mais pobres no universo dos estados;cidades com maior poder econômico. 
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setor privado, o valor-custo da formação para o aluno é elevado diante da faixa-média salarial 

do país, mesmo tendo vagas sobrantes. 

 A partir desses dois fatores, tem-se um processo em evidência, como promover uma 

democratização do ensino superior? Quando o setor público conta de forma histórica com 

processos seletivos que mais excluem do que incluem mediante o quantitativo de oferta 

inferior a demanda 

Um desafio permanente para as IES, sobretudo públicas, continua a ser o de 
construir processos seletivos que contribuam para essa democratização do 
acesso e para a melhoria da qualidade de ensino. No entanto, como 
vislumbrar essa mudança quando os princípios de igualdade de 
oportunidade, de demonstração das capacidades e de livre concorrência 
continuam a ser claramente indicados como balizadores [...]. (OLIVEIRA et 
al. 2008, p. 10). 
 

 Já a via do mercado que é uma alternativa aplicada no país, mas também acontece de 

forma desqualificada, pois o próprio mercado privado se vê diante de uma situação de elevada 

competitividade entre as IES para formar seus quadros de alunos, isso está gerando um 

afunilamento de IES com maior estrutura convivendo em paralelo com IES de menor porte e 

frágil qualidade, provocando uma heterogeneidade de perspectivas de educação que se 

diferenciam de um projeto governamental que deveria existir. O privado para atuar deveria 

está em consonância com as necessidades do país e as potencialidades locais. 

 Por outro lado, de certo modo, o governo não se opõe a tese de que é necessário 

mercadorizar o ensino superior como uma das alternativas escolhidas pelo sistema nacional 

para produzir uma expansão com vistas à massificação, pois iniciativas como o ProUni é 

considerada uma ação inteligente e lucrativa aos olhos do capital, segundo as agências 

internacionais, tais como: o Banco Mundial, o principal fomentador da política educacional 

no contexto latino-americano e, principalmente, no Brasil (TOMMASI;WARDE;   

HADDAD, 1996).  

 Muito embora, que para isso tenha que produzir um processo quantitativo de forma a 

desqualificar o preço-médio da mercadoria (ensino superior), para assim, produzir a 

democracia da ‘oferta para o acesso’ e não, o direito.  

 Isso já vem sendo realizado pelas variadas formas de flexibilização do processo de 

ensino-aprendizagem, tais como, as propostas alternativas de semipresencial, educação à 

distância, cursos modulares, encurtados, etc. Isso porque todas essas formas têm como critério 

principal, diminuir os custos do ensino superior, que recai contra a força de trabalho do 

professor. Como parte de uma das estratégias utilizadas para fomentar uma educação 

autônoma e mecanizada, sem reflexão e troca de experiências e vivências acadêmicas, como 

se vê na maior parte dos cursos aligeirados do mercado educacional, o que é válido para o 
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mercado não é o esforço intelectual empreendido na formação em si, mas o quanto se pode 

encurtar esse processo para produzir uma massificação, ou seja, consolidar a mercadoria e o 

mercado (do ensino superior).  

 E para responder a essa situação do mercado, o setor público governamental pode 

colaborar com iniciativas do tipo ProUni, que enquanto política social é criada na contradição 

entre o direito social e a necessidade econômica do capital, criando uma ideia de 

democratização do acesso que: 

 
[...] implica, certamente, em nova fase de expansão do ensino superior 
público e gratuito no país, algo ainda distante para sua concretização, 
levando-se em conta que o governo FHC vetou – e o atual governo não 
alterou em nada tal veto - o artigo do Plano Nacional de Educação (PNE), 
aprovado pela Lei no 10.172/01, que visava “ampliar a oferta de ensino 
público de modo a assegurar uma proporção nunca inferior a 40% do total 
das vagas, prevendo inclusive a parceria da União com os Estados na 
criação de novos estabelecimentos de educação superior”. O governo vetou 
nove sub-itens do Plano que promoviam alterações ou ampliavam recursos 
financeiros para a educação, sendo que cinco deles se referiam à educação 
superior, indicando que não há intenção em incrementar substancialmente 
os recursos para a educação superior, em especial, para aquela mantida pela 
União. (OLIVEIRA et. al. 2008, p. 11). 

 

 Assim, a orientação pela via do mercado é notória, incluindo debates políticos que se 

dirimam contra a ideia de uma democratização do direito, criando formas alternativas de 

suplantar as diferenças de acesso ao ensino superior. 

 Um segundo aspecto, refere-se ao nível de desenvolvimento da região que exige um 

profissional mais habilitado, exercendo uma pressão maior para que os jovens se qualifiquem 

cada vez mais cedo, e um terceiro ponto, por conter um índice populacional crescente. Desses 

aspectos também resultam na necessidade de fluir cursos mais rápidos,                  

operacionais e flexíveis. 

Desse modo, o programa utiliza-se do enfoque de políticas sociais focalistas, 

justificado por uma perspectiva de valorização do capital humano; recorrendo aos princípios 

desta teoria que propiciaria uma ‘certa equidade’ quanto ao acesso ao ensino superior. 

Mas essa lógica tem despertado um amplo debate, entre o aspecto econômico e social 

das políticas sociais. Theodoro & Delgado (2003, p. 123), consideram que 

 
Ao eleger o argumento financeiro como principal norteador, ou como a 
restrição básica da ação governamental, o discurso da focalização faz toda a 
discussão da política social enveredar para o âmbito da ‘escolha pública 
eficiente’ em face de uma restrição absoluta, daí desenvolvendo quatro 
premissas, todas passíveis de questionamento: i) que os recursos 
governamentais destinados atualmente para a política social são suficientes 
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ou, antes, configuram uma espécie de restrição exógena indisputável, 
restando apenas serem bem direcionados (ou bem focalizados); ii) que, 
desse modo, essa política social deve ser concebida como basicamente uma 
política de focalização da pobreza; iii) que a formatação ou a reformatação 
da política social é um problema técnico de ajuste, associado à eficiência 
alocativa e à eficácia das ações, destituído do componente político e da 
concertação social; e iv) que a política social deve objetivar atuar nas franjas 
e/ou nos ‘subprodutos indesejáveis’ advindos do pleno funcionamento das 
leis de um mercado desregulamentado e ‘sem amarras’.  
 

 

Nesse sentido, concorda-se com a perspectiva dos autores de que a escolha por 

políticas focalistas pode ser questionada em todos esses aspectos apontados, e muito mais, 

quando se tem uma expressão da questão social (a dificuldade do acesso ao ensino superior). 

O que não é restrito a um segmento da sociedade, pois o ProUni tenta elencar, quando 

considera em seus critérios que a bolsa deve ser destinada a alunos negros, deficientes e de 

baixa renda, quando na verdade vários fracções de classes sociais no Brasil não têm        

acesso a tal política.  

Isso não invalida a ideia de que para os grupos mais vulneráveis não deva existir 

políticas focalistas associadas às políticas universais para garantir a equidade e justiça social. 

Entretanto, o ensino superior é uma política educacional que não deveria ser verticalizada por 

meio de medidas focalistas, como o ProUni, pois a carência do acesso ao ensino superior é 

uma questão pública, e não privativa a determinados grupos e segmentos da sociedade 

brasileira. Um aspecto importante que poderia colaborar para uma atuação mais ampla do 

próprio setor público no que se refere ao acesso e que pudesse ampliar a quantidade de vagas 

em turnos distintos, aproveitando melhor a infraestrutura local do setor público, 

principalmente, o horário noturno 

 

Dessa maneira, pode-se inferir que políticas públicas dirigidas a um melhor 
aproveitamento da infraestrutura já instalada podem ser vistas como uma 
forma pouco custosa de democratizar o acesso. Isto é, ocupar a 
infraestrutura ociosa no período noturno nos campi públicos (federais e 
estaduais) com cursos de graduação seria uma oportunidade de se oferecer 
educação superior gratuita para alunos que estão impossibilitados de 
frequentar cursos diurnos ou integrais. Tal política poderia contrariar os 
interesses das IES privadas, que têm seu nicho de mercado (mais de 2/3 do 
total) no período noturno. (OLIVEIRA et al. 2008, p. 5). 

 

Alternativa, são as escolas de ensino médio públicas, muitas delas apresentam 

melhores capacidades de infraestrutura do que muitas faculdades isoladas, e que esses espaços 

pudessem ser melhor canalizados para cursos também técnicos, como os sequencias.            
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Há escolas estaduais que têm horários disponíveis sem clientela de aluno. Quando por 

exemplo, o setor privado do ensino médio, prioriza o horário matutino e o setor público 

prioriza o noturno. Poderia inverter a lógica no setor público, as escolas de ensino médio (as 

de grande porte), poderiam funcionar pela manhã, à tarde e à noite disponibilizar cursos 

tecnológicos ou de menor investimento em estrutura, formando maior número de faculdades 

públicas ou até mesmo centros universitários.  

Assim, se o governo quisesse aproveitar seu parque institucional para alargar número 

de vagas na rede pública, teria que redimensionar uma divisão e organização pedagógica mais 

vinculada ao ensino médio. Da mesma forma que escolas do ensino fundamental ficam sem 

funcionamento, geralmente no horário noturno, quando poderiam servir para expandir o 

ensino médio ou a educação de jovens e adultos, e/ou ainda criar classes de educação a 

distância. Isso teria um custo muito mais de planejamento pedagógico no sentido macro do 

termo do que custos com recursos de construção de infraestrutura física.  

O setor privado de ensino superior funciona em estabelecimentos que, muitas vezes, 

não têm diferença de ambientes de ensino básico, e porque, o setor público que tem melhores 

instalações prediais não pode utilizar mais racionalmente a estrutura que tem de forma a 

expandir o ensino superior. Desse modo, proporia uma reforma de caráter organizativo em 

torno de todos os estabelecimentos públicos de acordo com a demanda de cada área 

educacional, tendo em vista, que atualmente está acontecendo um fenômeno de esvaziamento 

de escolas públicas estaduais, devido ao crescimento das escolas municipais, gerando um 

gasto desnecessário para o Estado, quando este, deveria assumir a própria proposta da 

Constituição Federal, no que se refere à descentralização, ou seja, que o munícipio assegure o 

ensino infantil e fundamental, o nível estadual, atue no ensino médio, tecnológico e superior, 

com o apoio dos institutos superiores, e o nível federal, com as universidades desenvolvendo 

a educação superior (graduação e pós-graduação), criando em cada região do país, os centros 

de pesquisa avançada de acordo com as potencialidades de cada região.  

Para assumir tal reforma estruturante, que também requeria um pensar curricular 

governamental, seria indispensável uma visão de conjunto da educação brasileira e, para isso, 

o setor público deveria garantir uma maior autonomia em sua função social e política, 

cabendo ao setor privado, suplementar a dificuldade, e não ser, o agente predominante da ação 

da educação, como bem público, porque nesse espaço, ela se torna uma mercadoria como 

qualquer outro produto no capitalismo, descaracterizando seu papel estratégico no 

desenvolvimento da nação, pois se volta para interesses específicos, barganhados               

com o mercado. 
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Ao pensar a expansão do ensino superior, como medida à massificação, deveria ser 

estendida por uma visão horizontal para produzir a médio e longo prazo a efetividade da 

universalização de tal política ao ponto de que qualquer indivíduo tivesse o direito e o pleno 

acesso a se formar, apenas na dependência de sua vontade e que tivessem nas IES, o critério 

do mérito para oferecer a sociedade uma qualidade atribuída ao valor da formação e do nível 

do aluno, que deveria ser bem acompanhado desde a educação básica. Mas o que se vê é uma 

massificação encetada a partir dos anos 1990 por um 

 
viés mercadorizante, via oferta de ensino superior pago, e visou atingir, 
majoritariamente, o trabalhador-estudante (ou o estudante trabalhador) que, 
em tempos de flexibilidade no mundo do trabalho e de incentivo às soluções 
individuais, buscou sua formação em nível superior na iniciativa privada. 
(OLIVEIRA et. al, 2008, p. 5). 

 

Assim, a política de focalização que está na base do ProUni se constitui enquanto uma 

política de governo e não de Estado. Diante disso, o discurso governamental de 

democratização mediante a inclusão social não é totalmente justificado, tendo em vista, que 

não são segmentos específicos que não têm acesso ao ensino superior, mas apenas 11,% da 

população brasileira (maiores de 23 anos) têm acesso à formação superior (NUNES, 2007), 

um percentual muito baixo para o “tamanho” do país, o que denota a urgência do setor 

público estatal em definir que horizontes pretende-se seguir para a educação superior.  

Desse modo, a análise do ProUni deve está circunscrita ao que consegue operar diante 

dos objetivos previstos no programa, delimitados enquanto uma política focalizada. Nesse 

sentido, mesmo sendo uma política focalista, o programa, representa uma vantagem para o 

aluno que está inserido nos grupos socioeconômicos mais vulneráveis, porque o acesso a uma 

bolsa integral ou parcial diminui as despesas da família e/ou do indivíduo em sua formação, e 

ainda tem a possibilidade de uma renda mínima, por meio do programa Bolsa Complementar 

que foi criado para subsidiar os alunos mais carentes do ProUni, e para aqueles que tiveram 

acesso à bolsa parcial pode também pleteiar o financiamento pelo FIES. 

 Um outro fator que se considera como mais um mecanismo de mercantilismo do 

programa, é que o aluno de bolsa parcial pode solicitar empréstimos ao FIES para custear o 

restante do saldo de sua formação, quando em contrapartida, para se inserir no ProUni pode 

apenas ter uma renda familiar de até três salários mínimos, se há um limite de inserção no 

programa por meio da renda baixa, como então, o aluno com esse tipo de renda pode ainda 

pedir empréstimos bancários para efetivar a sua formação? Outro aspecto de mercantilização, 

são que as IES de porte médio e baixo do setor privado de regra geral investem em cursos de 
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menor custos, fomentando áreas de pouca abertura ou saturadas no mercado de trabalho, 

sendo uma forma de economizar recursos e desenvolver um serviço com pouca qualidade e 

preocupação com a formação e desenvolvimento profissional do aluno. 

 
 
Pode-se concluir que a distribuição de bolsas pelo ProUni e de 
financiamentos pelo FIES não obedece a uma política de priorização de 
cursos, mas a uma oferta de mercado ou a uma preferência dos alunos 
preexistente na educação superior brasileira. Existe um cenário em que há 
excesso de estudantes em áreas como Administração e Direito e carência de 
estudantes em áreas como Engenharia e Geologia, por exemplo. A dinâmica 
de distribuição de bolsas do ProUni e de financiamentos do FIES é movida 
por motivos outros que não as prioridades e necessidades brasileiras de 
profissionais. (BRASIL, 2009, p.29). 

 

O que se pretende pontuar é que no geral, as famílias com uma renda de até 03 salários 

mínimos, dependendo do tamanho da família e das despesas, normalmente, não tem condição 

de manter um filho (quando muito) na faculdade privada sem que existam muitos sacrifícios, 

e isso é provado porque o número de empréstimos pelo FIES de bolsistas-parcial do ProUni é 

baixo, como afirma o Tribunal de Contas da União. 

 
Os beneficiários do ProUni tem prioridade na concessão do financiamento, 
inclusive com a realização de processo seletivo próprio, desde 2007. Existem 
4.413 contratos do FIES ativos para bolsistas do ProUni até o primeiro 
semestre de 2008. Considerando o número de bolsas parciais ativas nesse 
período, verifica-se que 3,8% optaram pelo financiamento, o que parece um 
número relativamente baixo. (BRASIL,  2009, p. 18). 
 

Esse tipo de resposta governamental penaliza a sociedade pela falta do setor público 

em consubstanciar o ensino superior, que por sinal, não é gratuito, pois a sociedade como um 

todo paga um conjunto de impostos, tributos e contribuições das mais caras do mundo ao 

Estado brasileiro para que o governo administre os bens públicos que deveriam ser voltados 

para todos (ou pelo menos para aqueles) em que as condições de desigualdades 

socioeeconômicas impostas pelo capitalismo são os mais afetados.  

 O perfil assistencial no governo Lula foi uma das emblemáticas formas de conceber 

as políticas públicas, todas elas de alguma forma passaram a incorporar esse mecanismo para 

fazer-se o exercício de uma determinada política. Isso tem gerado um debate ruidoso no 

âmbito da política nacional de assistência social e da categoria, criado um divisor de águas 

entre aqueles que concordam que a prática assistencial da política de assistência social 

dirigida a outras políticas como necessária para permitir uma oportunidade social e gerar 

assim, a equidade social, denominando isso, de intersetorialidade, quando de fato não é. 
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Por outro lado, percebe-se que essa prática vem se consolidando na medida em que 

ocorre o enfraquecimento das demais políticas públicas, dentre elas, a educação, que desde os 

anos noventa atravessa a inserção de mecanismos de renda mínima como política colaborativa 

para aumentar os indicadores de inserção e permanência de crianças e de adolescentes na 

escola (PESSOA, 2003) e a agora, o Bolsa-permanência para os jovens adultos que estão 

inseridos no ProUni, portanto, é a renda mínima ou vocheurs inseridos em todas as 

modalidades de ensino da educação brasileira. 

Os programas de renda mínina, ditos assistenciais, produzem ou colaboram 

contraditoriamente para um solapamento de valores, recursos e de respostas mais qualitativas 

à questão educacional, e como o sistema educacional se tornou refém das exigências 

quantitativas impostas pelos setores governamentais e transnacionais dos organismos 

multilaterais, como é caso do Banco Mundial, exigem-se assim, que as metas e objetivos 

sejam mais eficazes, mesmo que não evidenciem de fato um impacto na realidade educacional 

brasileira (SILVA, 2003). 

E, nesse sentido, os dados das avaliações da educação básica no âmbito das 

organizações internacionais são exemplos nítidos do grau de fragilidade da educação 

brasileira. Muito embora, que o foco no aspecto “quantitativo” da expansão do ensino 

superior está repetindo a mesma receita proposta de expandir sem qualidade; se antes, o 

ensino superior era considerado eletista, desigual, mas apresentava algum nível de qualidade, 

agora, a perspectiva e de se ampliar e, nesse processo, perdendo cada vez mais os parâmetros 

de qualidade. De modo, que o setor privado, mediante as políticas competitivas e restritas 

implantadas com mais rigor na década de 1990, provocando novos rearranjos de qualidade 

entre o público e o privado, e no recente contexto, principalmente,  com o “novo” ENADE 

tem servindo de base para produzir um ranking, particularmente entre as IES do setor privado 

(CABRAL NETO, 2009), sendo esse caminho de busca pela qualidade e de marketing 

utilizado pelas IES privadas. 

O SINAES, nesse sentido, apresenta-se como uma política de avaliação mais ampla 

que envolve o ENADE, como uma de suas partes, pode a vir auxiliar no maior controle sobre 

a qualidade das IES, no entanto, ainda tem elementos a ser considerados, tomando como 

referência o cruzamento de indicadores qualitativos e quantitativos, entre os elementos de 

diversificação e diferenciação institucional, pois tendo o país um sistema bifurcado entre o 

público e o privado, necessita aprimorar, ajustar cada vez os indicadores a serem analisados, 

pois o SINAES ainda está muito sustentado em indicadores quantitativos e se assemelha às 

ideias concebidas no modelo gerencial, focado na Reforma do Estado, restrigindo à avaliação 
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das IES aos indicadores de produtividade e competitividade (CABRAL NETO, 2009).           

E nesse sentido, também poderia avaliar os programas destinados à educação superior de 

forma mais especifícia, tais como, o próprio ProUni e o FIES, tendo em vista que 

Com efeito, esse atributo é uma incerteza. É merecedor de destaque o fato de 
34,6% dos cursos afetos ao ProUni e 18% ao Fies não terem sido objeto de 
qualquer espécie de avaliação. Dos que foram avaliados, 20,9% no ProUni e 
24,8% no Fies obtiveram avaliação inferior a três, o que, em relação ao Fies, 
é vedado pela legislação. (BRASIL, 2009, p. 72). 

 

Ainda em relação aos alunos que recebem a bolsa parcial, o SISPROUNI não tem 

divulgado o quantitativo destes que utilizam o FIES, mas segundo avaliação do Tribunal de 

Contas (2010), constatou que poucos alunos do ProUni aderem ao FIES. Isso tudo para 

evidenciar que não  se sabe quantos alunos do ProUni, mesmo recebendo a bolsa parcial 

também realizaram empréstimos no FIES; e quantos alunos, mesmo recebendo a bolsa 

integral do ProUni, ainda solicitaram a Bolsa-Permanência, pois esses dois dados revelariam 

qual o grau de carência econômica dos alunos-ProUni, e se de fato isso é um obstáculo até 

mesmo para o desenvolvimento do programa, e ainda poderia evidenciar a fragilidade da 

direção focalista do programa, pois mesmo que se dirija a grupos mais pobres, eles não têm 

condições efetivas de cursar o ensino superior, resultando na ideia, de que o ensino superior é 

uma mercadoria cara para a maioria da população brasileira, e quando tem que recorrer ao 

setor privado, ela se torna ainda mais distante.  

Todavia, segundo o Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2009), há casos de 

ingressos do ProUni com situação irregular, principalmente, no tocante a documentação 

exigida para comprovação dos dados junto às IES, que difere muito dos dados inicialmente 

enviados ao SISPROUNI quando o aluno se submeteu ao ENEM, bem como, os casos de 

irregularidade de recebimento de bolsa do ProUni, quando o ingresso já teve anteriormente 

cursado o ensino superior no setor público. De acordo com auditoria do referido Tribunal, 

constatou-se que 

No tocante à impossibilidade de acumulação de bolsa do Prouni com            
a realização de curso de graduação em instituição pública gratuita, bem 
como a concessão de bolsas a pessoas com curso de graduação superior 
completo, verificou-se por meio de cruzamento dos dados dos bolsistas com 
os dados de instituições públicas gratuitas na esfera estadual (Unicamp, 
USP, UECE e UERJ), além do PingIfes, sistema do Governo Federal que 
congrega dados sobre os estudantes das IFES que tem vínculo diretamente 
com o MEC, que 2.143 bolsistas do Prouni constavam nos cadastros dos 
sistemas, situação que aponta indício de irregularidade no programa. 
(BRASIL, 2009, p. 58). 
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E ainda que 

No decorrer dos trabalhos de auditoria, após conversas sobre a possibilidade 
desse tipo de ocorrência no programa, a própria SESu realizou o cruzamento 
de dados desses bolsistas com o PingIfes e constatou que cerca de 1.000 
bolsistas encontravam-se em situação de irregularidade com a acumulação 
de bolsas no Prouni e a realização de graduação em instituição pública e 
gratuita. (BRASIL, 2009, p. 58). 

 

Desse modo, termina que o ProUni se configura como mais um programa focalista, 

pouco eficiente, pouco eficaz e não produz uma efetividade, podendo ainda ser usado sem o 

compromisso de controle para aqueles a que de fato se destina, para que possam usufruí-lo.    

E por outro lado, apenas garante ao setor mercantil uma renúncia que é benéfica para a crise 

de competitividade entre as IES, ou seja, o programa com o discurso democratizador é na 

verdade uma válvula de escape para a crise das vagas ociosas do setor privado, e cumpre com 

a função de expandir o ensino superior pelo mercado, onerando recursos públicos que 

poderiam ser revertidos em vagas nas IES públicas e/ou no aumento do parque público.  

Assim, o programa não tem em sua funcionalidade as condições próprias para 

favorecer a democratização como assegura em discurso normativo, ele recorre a outros 

subsídios de políticas sociais para sua execução, o que mais uma vez caracteriza que o rigor 

do nível de renda exigido pelo programa deixa muitas pessoas de fora, mas que obviamente 

não têm como ter acesso ao ensino superior pela via pública pela pouca quantidade de vagas 

disponíveis a cada vestibular. 

Essa situação do ProUni assegura que é uma política de desenho institucional 

focalista, assim, como as demais políticas que se têm no cenário dos anos 1990, a recorrência 

ao combate à pobreza em foco, considerando que a democratização é contrária às formas 

focalistas de políticas públicas.  

Essa lógica é a expressão de políticas sociais pautadas no contexto da Terceira-Via, 

oportunizar o protagonismo da sociedade civil, aqui no caso, as empresas educacionais, a 

partir do critério da livre-escolha por parte dos indivíduos em relação à satisfação e utilização 

dos serviços sociais, como também reza a teoria do neoliberalismo (ANDERSON, 1995), pois 

os alunos a partir do ProUni têm acesso a um bem social que não é do Estado em todo o seu 

formato, mas ainda assim, é um bem público, segundo a lógica da nova direita. O Estado é 

assim transfigurado para o setor privado, substanciando a passagem de recursos públicos para 

o setor privado, assegurando um tipo de controle e de financiamento pelo alto, e deixa o 

mercado por conta da escolha do usuário.  

De fato, é o modelo bresseriano de gestão em políticas públicas aplicado para  acelerar 

a relação das parcerias com o setor privado e o terceiro setor, como medidas de enxugamento 
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governamental, mesmo que este não perca a sua centralidade, como diz Gentili (2001) é a 

falsificação do consenso e o simulacro, é a imposição da reforma neoliberal na educação. Em 

outras palavras, é um dos mecanismos da contrarreforma da educação superior (LIMA, 2007). 

Reside uma compreensão peculiar de que os recursos, nesse caso, não são retirados de 

empresas, mas de todos contribuintes, porque se deixa de receber impostos e ainda o Estado 

não oferta parte dos serviços educacionais que deveria. 

Isso é de fato uma minimização do público-estatal e o fortalecimento do terceiro setor 

e do Mercado em aspectos claros, tendo em vista de que as IES que se vinculam ao ProUni 

possuem caráter jurídico de empresas e/ou de entidades beneficentes (com ou sem fins 

lucrativos). Como se observa no Gráfico 16, há um predomínio das entidades com fins 

lucrativos com 49,4% e 21,9% são IES sem fins lucrativos e 28,7%, são IES beneficentes de 

assitência social. Somando as IES do público não-estatal (as entidades beneficentes e sem fins 

lucrativos não-beneficentes) respondem a 50,6%. 

49,4%

28,7%

21,9%

IES com Fins Lucrativos 

Ent. Beneficente de Assist. Social

Sem Fins lucrativos Não-Beneficente

Fonte: SISPROUNI/2009.

Gráfico 16 – Categorias Institucionais das IES vinculadas ao ProUni 
no Período de 2005/2009. Brasil/2011.

 

 E mais peculiar ainda é que são as unidades de ensino privado com fins lucrativos que 

mais se beneficiam do ProUni, quando elas teriam que pagar maior quantidade de impostos 

por ter caráter jurídico de empresa.  

 
Participam do ProUni três diferentes tipos de entidades privadas de      
ensino superior: com fins lucrativos, sem fins lucrativos e não beneficentes, 
e sem fins lucrativos e beneficentes. As entidades sem fins lucrativos 
aderentes ao programa deixaram de recolher o PIS e a COFINS, tendo em 
vista que já eram isentas do IRPJ e da CSLL. As entidades beneficentes 
participantes do ProUni deixaram de recolher apenas o PIS sobre a folha de 
pagamento, mas passaram a ser obrigadas a participar do programa para 
manter o título de beneficência. Nota-se que, primordialmente, as entidades 
mais beneficiadas com o ProUni foram aquelas com fins lucrativos, que 
antes pagavam os quatro tributos e passaram a não recolher nenhum deles 
(BRASIL, 2009, p. 69). 
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Desse modo, os alunos ingressantes no programa são os canditados potenciais      

desse segmento, ou seja, beneficia-se “em primeiro lugar, os alunos em potencial de seleção 

para ocupar essas vagas e, segundo, a esfera privada, que estaria aproveitando a ociosidade 

em sua estrutura e conquistando a renúncia fiscal.” (OLIVEIRA, 2008, p. 6).  

A partir da Constituição Federal de 1988, com a Lei de Seguridade Social (n° 

8212/91) assegura a entidade beneficente, a isenção das contribuições previdenciárias, 

entretanto exigia que praticasse pelo menos 20% (de acordo com os Decretos 752/93 e 

2.535/98) da receita bruta fosse destinadas a gratuidade no atendimento público, mas tal 

legislação: 

 
Tal legislação provocou reação imediata dos atores sociais vinculados aos 
interesses destas instituições e por meio de pressões políticas foi concedida 
liminar pelo Supremo Tribunal Federal à Ação Direta de 
Inconstitucionalidade impetrada pela Conferência Nacional de Saúde, 
Hospitais e Serviços. O resultado beneficiou todas as filantrópicas, que até o 
momento não são obrigadas a conceder bolsas de estudos integrais no 
montante correspondente à isenção. (CARVALHO, 2005, p. 3). 
 
 

Faceira (2008) percebe que a renúncia fiscal representou a redução nos custos fixo e 

variável do estabelecimento de ensino e, por outro lado, esse tipo de incentivo implicou no 

estreitamento da arrecadação tributária, o que poderia ser considerado como uma forma de 

transferência indireta de recursos financeiros do estado às instituições de ensino privado. 

Assim, pouco o ProUni modificou o que já era concedido às entidades filantrópicas 

assistências que já têm por lei uma série de concessões de impostos, o que mudou foi a 

exigência de fazê-las cumprir com a concessão de bolsas. Nesse aspecto, é positiva a ação do 

programa, porque, de certa forma força a s IES filantrópicas no cumprimento da dispensação 

das bolsas de estudos aos alunos mais carentes. 

Ressaltando que até 1996, praticamente todos os estabelecimentos particulares de 

ensino usufruíram de imunidade tributária sobre a renda, os serviços e o patrimônio. O artigo 

20 da Lei n.º 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), provocou uma 

mudança no setor privado, constituindo uma divisão entre instituições lucrativas e sem fins 

lucrativos (confessionais/comunitárias e filantrópicas) no âmbito da educação.  Desde então, 

as instituições consideradas privadas lucrativas perderam os benefícios dos recursos públicos 

e da renúncia fiscal do Estado, enquanto, as sem fins lucrativos permaneceram imunes e 
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isentas de impostos tributários. Essa medida permitiu ampliar a arrecadação da União e dos 

municípios e aumentou os custos operacionais dos estabelecimentos de ensino. 

Desse modo, o ProUni vem como uma benesse do Estado para os estabelecimentos 

privados e um punitivo para os ditos do terceiro setor, pois terão que aplicar as bolsas, e os 

privados se beneficia da legislação de renúncia fiscal do programa. Carvalho (2005) vai 

enfatizar que o ProUni, apesar de todo discurso de democratização, na verdade encobre: 

 
[...] a pressão das associações representativas dos interesses do segmento 
particular, justificada pelo alto grau de vagas ociosas. A expansão do ensino 
superior privado, principalmente, entre 1998 e 2002, resultou na criação de 
um número excessivo de vagas, que, segundo informações recentes do 
INEP, é superior ao número de formandos no ensino médio. Embora a 
demanda potencial por ensino superior não se restrinja ao número de 
concluintes do ensino médio, é muito difícil estimar o número de 
pleiteantes. (CARVALHO, 2005, p. 7). 

 

Desse modo, quem mais se beneficia da renúncia fiscal do programa são as 

organizações com fins lucrativos, e a partir do ProUni fica mais expressiva a articulação com 

o mercado, quando o programa poderia ser pelo menos mais voltado apenas para organizações 

sem fins lucrativos, ou seja, forçar para que elas assumissem o que já rezava à Constituição 

Federal de 1988. Assim, as instituições mais beneficiadas são aquelas com fins lucrativos que 

já ficam isentas a partir da adesão de praticamente todos os tributos que recolhiam ao 

governo, podendo permanecer vinculado por dez anos. Em contrapartida em número de bolsas 

a ser disponibilizada para o governo é ainda baixa, tendo em vista, o tamanho da renúncia, 

ressaltando que muitas IES estavam inadimplementos com o governo, principalmente, com 

endividamento na previdência social (BRASIL, 2009).  

Nesse sentido, podem permanecer com o mesmo status institucional (instituições 

privadas), mas sob manto do Estado, e por outro lado, continuam não se submetendo a 

fiscalização/regulação governamental no que se refere aos recursos. 

Já as organizações sem fins lucrativos no Brasil em sua maioria utiliza-se dos 

subterfúgios jurídicos expressos na Constituição e nas demais leis para beneficio particular, e 

cobram pelos seus serviços, tal como as organizações ditas lucrativas, tanto o privado quanto 

do público não-estatal foram beneficiadas. 

Vale ressaltar, conforme Faceira (2008) que as entidades de assistência social, que 

perderam tal status por não cumprirem o percentual mínimo de gratuidade exigido, poderão, 

com a adesão ao ProUni, solicitar a revisão dos processos e possível restabelecimento do 
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certificado junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e, posteriormente, 

requerer ao Ministério da Previdência Social o retorno da isenção das contribuições. Em 

outras palavras, a participação no programa permitiria retomar as condições anteriores à 

cassação, com cancelamento das dívidas anteriores.  

Dessa forma, o ProUni é bem aceito pelo setor privado, pois o organiza em torno dos 

próprios interesses destes, conforme Carvalho (2005, p. 10), pois 

 
As instituições sem fins lucrativos deixam de recolher a COFINS e o PIS.  
O impacto sobre a rentabilidade deve ser importante, uma vez que a isenção 
da COFINS estimula o aumento de matrículas, e, consequentemente, o 
crescimento da receita operacional bruta, já que não há ônus tributário sobre 
o incremento na prestação de serviços. A isenção do PIS para as 
confessionais/comunitárias tem impacto muito reduzido sobre a folha 
salarial. Já as entidades beneficentes, apenas se beneficiam da isenção do 
PIS, cujo ônus fiscal é pouco representativo. Este contexto permite 
compreender as alegações das filantrópicas em tornarem se lucrativas.        
A troca de imunidade por isenção por dez anos renováveis por iguais 
períodos não traz prejuízos significativos. Os tributos municipais podem ser 
barganhados com os poderes locais e as alíquotas variam muito entre os 
municípios. O INSS patronal, de acordo com o explicitado na legislação do 
PROUNI, pode ser suavemente parcelado nos cinco primeiros anos. 

 

Isso é exatamente o que aconteceu em relação aos dados de número de IES, que 

praticamente modificou-se uma tendência a partir de 2005, houve uma mudanca significativa 

entre IES filantrópicas para com fins lucrativos. Assim, o caráter jurídico das instituições se 

altera de acordo com a política de governo. 

Nesse sentido, fica clara, a imbricação entre o público e o privado, no subsídio de um 

serviço público em que o Estado não assume a função de executor, mas de financiador 

indireto e controlador da política de ensino superior. Essa conduta altera a política 

educacional pelo critério do direito social e fomenta o critério econômico na contrapartida da 

democratização da oferta, como discutido no segundo capítulo. 

Os dados a seguir revelam os quantitativos de recursos provinientes da renúncia fiscal 

do ProUni77 que o governo deixou de arrecadar em impostos e contribuições que foram 

concedidos às empresas educacionais, conforme se visualiza no Gráfico 17:  

                                                 
77 Os dados são estimativas do Tribunal de Contas da União, 2009. 
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Fonte: SISPROUNI/2009.

Gráfico 17 – Renúncia Fiscal do ProUni no Período 2005/2009 - Brasil/2011.

 

Percebe-se que o montante de recursos monetários da renúncia fiscal do ProUni no 

período de 2006 a 2009, teve um acumulado de R$ 1.327 (em milhões), não é um valor 

irrisório, ao contrário, é um valor considerado bastante elevado em termos de despesas apenas 

com a renúncia fiscal, mediante a dispensação de bolsas integrais e paricias aos alunos pelas 

IES. Considerando que nesse valor não está presente os gastos com a Bolsa Complementar. 

De acordo com o Gráfico 18, pode ser visto que os anos de maior renúncia fiscal 

foram em 2006 (R$ 265,7) milhões e em 2009 (R$ 502,6) milhões, decorrentes da expansão 

do ProUni, tendo uma relação direta com os processos eletivos para a presidência do país, 

quando em 2006, o governo Lula da Silva se canditava novamente ao pleito, sendo recorrente 

a utilização do ProUni na mídia de propaganda política, e novamente em 2009, quando, a 

então canditata do partido, utiliza-se desse recurso para enfatizar que não ocorreria mudanças 

substanciais na política de expansão do ensino superior. O ProUni foi de fato um programa de 

governo que tem como característica a prática da assistência conjugada com a função política. 

Quando analisado o percurso de crescimento da renúncia fiscal do ProUni concedida 

às IES, percebe-se que ocorreu uma diminuição sensível de valor do ano de 2007, como se vê 

no Gráfico 18, em relação aos períodos anteriores.  
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Gráfico 18 – Índice de Crescimento da Renúncia Fiscal 
do ProUni de 2005/2009.   Brasil/2011.

.

 
 Percebe-se que o programa teve um índice de crescimento em relação à renúncia fiscal 

bem elevado em 2006 com 149,0%, mas em 2007, não se mantém no mesmo ritmo, chegando 

a atingir um índice negativo de -52,5%, depois aumentou em 2008 para 158,5% e em 2009, 

permanecceu ascendente para 154,2%. Esses dados conferem com as indagações do Tribunal 

de Contas (2009) sobre a renúncia fiscal do programa que não segue um mesmo parâmetro de 

crescimento a cada ano e por outro lado, o montante da renúncia é maior do que o número de 

bolsas ofertadas pelo programa, não justificando assim, um gasto tão elevado. 

O Tribunal de Contas da União (2009) declara que pode conter erros nesses dados 

enviados pelo MEC, pois apresenta irregularidades entre o cálculo e a quantidade de bolsas 

ofertadas e as de fato ocupadas, sendo que a renúncia é realizada baseada na quantidade 

ofertada, o que pode ser verdadeiro esse fato, pois como já se viu, o número de ingressos é 

menor do que o número de bolsas ofertadas. 

Outro ponto de interligação do programa com as IES privadas se dá na própria 

assessoria às empresas, quando recomenda que elas permitam aos interessados que tenham o 

suporte da internet oferecida pela IES para que eles possam se inscrever no programa e 

diminuir as vagas de bolsas ociosas do próprio ProUni. A mídia do programa que está 

presente na página do ProUni (http://prouniportal.mec.gov.br) no item de parceiros coloca a 

ênfase em facilitar aos alunos o acesso à internet para realização da inscrição. Percebem-se 

como as informações de mídia são de uma natureza, mas a realidade estatística revela que o 

programa não tem problemas com a inscrição, a prova é a quantidade de inscritos superior e 

muito em relação à quantidade de bolsas ofertadas. Precisamente, os critérios de renda para 

inserção dos alunos devem ser os principais motivos do não aproveitamento das vagas que 

sobraram no período de 2005 a 2009.  
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Dessa forma, o programa promove um processo de exclusão e inclusão (interno e 

externamente). No aspecto interno, inclui, mesmo que sejam poucos em relação ao total de 

bolsas ofertadas que consegue operacionalizar, e externamente, incluem indivíduos que 

estavam excluídos da oportunidade, diante da demanda de ensino superior que é mais elevada 

do que a ação do programa, daí a necessidade de utilizar critérios de seletividade do acesso, 

daquilo que deveria ser direito, como forma de excluir. 

O ProUni, nesse sentido, cumpre com o direcionamento compensatório de demais 

políticas de governo, o de ofertar aos mais carentes um acesso ao ensino superior, sem de fato 

penetrar na questão fundamental, a democratização da educação para a população brasileira. 

Isso tem relação com o binômio: inclusão x exclusão, mediante envolvimento com a 

noção de cidadania burguesa, que as políticas públicas tendem a reproduzir 

 
O termo ‘inclusão social’ está relacionado a um discurso e dimensão 
política, uma vez que considera como “incluída” a pessoa juridicamente 
cidadã, isto é, com direitos e deveres frente ao contrato social.              
Nesse sentido, o conceito de inclusão social restringe-se ao acesso jurídico a 
direitos, atribuindo o ‘resgate à cidadania’ a um procedimento burocrático 
de matrícula ou a medidas de garantia do acesso à educação. Enquanto na 
realidade a concepção de exercício de cidadania relaciona-se ao processo 
emancipatório do indivíduo como histórico, político e social. (FACEIRA, 
2008, p. 6). 

 
 

Dito de outro modo, considerando a análise teórica empreendida anteriormente e os 

dados apresentados, visto que o ProUni se estabelece como política articulada 

imbricadamente no setor público e privado no ensino superior brasileiro, com dois sentidos:  

Primeiro, um sentido público, quando condiciona uma bolsa de estudos (integral ou 

parcial) ao candidato como forma de garantir minimamente o acesso ao ensino superior de 

forma focalizada pela via do setor privado. Nesse caso, o Estado é o ente financiador, 

portanto, respaldado na lógica da expansão com vistas a uma massificação desqualificada 

(PORTO; RÉGNIER, 2003), como resposta às expressões das problemáticas sociais da 

educação superior no mais geral. 

Segundo, um sentido privado, que opera a partir da lógica do consumidor, presente no 

conjunto dos ideais da Reforma do Estado, tendo em vista, um Estado gerenciador, que utiliza 

os subsídios do espaço privado para garantir duplamente, a sua legitimação política e os 

créditos econômicos ao mercado, que é o merecedor (nessa visão), calcado numa ótica 

neoliberal que pensa a partir de liberdade de escolha na execução das políticas sociais. Isso, 

mediante a prestação de serviços sociais, por meio da participação da sociedade civil como 
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protagonista direto, e nesse caso, na execução do ensino superior como um bem público, 

portanto de responsabilidade de todos e, principalmente, do mercado, sendo o Estado o ente 

facilitador de conceber os processos de interesses entre o “público” (geral); público-estatal 

para os interesses do privado, desconsiderando assim, o acesso ao ensino superior como um 

direito, e sim, considerando-o como um serviço, passível de ser mercantilizado. Dessa forma, 

o próprio Estado mercantiliza esta política pública quando desde sua gênese manteve sob a 

execução (predominantemente) por parte do setor privado, e o ProUni é uma síntese dessa 

totalidade que é o ensino superior brasileiro, disso deriva uma expansão com rumos a uma 

massificação pelo mercado (PORTO; RÉGNIER, 2003). 

 Compreendemo-lo como parte do processo de massificação pelo mercado combinada 

com os processos de massificação desqualificada que rege o sistema híbrido do ensino 

superior brasileiro que por sua natureza enquanto política social se firmou nesse paradoxo 

entre o discurso democratizador e a lógica do capital, e para se efetivar na prática, recorreu às 

estruturas de mercado privado para consubstanciar-se enquanto bem público. Assim, a defesa 

do ensino superior como um bem público no desenvolvimento brasileiro ficou muito mais 

arraigado a frágil interpretação do direito e se firmou como um bem de serviço.  

          Portanto, considera-se o ProUni como uma política que representa o próprio modelo de 

ensino superior brasileiro, imbricado entre o público e o privado. É uma espécie de caricatura 

da política de governo que se impregna na política de Estado. E pode se transformar na 

referência para o desenvolvimento do ensino superior, tendo em vista a expansão e 

massificação da educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo representou um esforço de compreender a dinâmica da expansão do ensino 

superior brasileiro, pondo em destaque com os setores público e privado historicamente se 

inserem e se articulam nesse processo. Dentre as principais conclusões podem-se destacar: 
 

� Não se tem, no país, uma política de Estado comprometida com a 

democratização do ensino superior; ao contrário o que tem prevalecido, são 

políticas de governo firmadas a partir de programas pontuais que não são 

capazes de propiciar o acesso de grande parte da população a esse nível 

educacional;  
 

� A expansão do ensino superior vem sendo balizada, historicamente, por uma 

relação de imbricamento entre o público e o privado, tendo ao longo de sua 

história, movimentos de fluxos e refluxos entre esses dois setores;  
 

� Nas últimas décadas, o setor privado tem assumido papel de destaque na 

expansão do ensino superior, no país, de modo que inicialmente a participação 

do setor privado sem fins lucrativos foi mais marcante, porém, nos últimos 

anos a setor privado com fins lucrativos assume a hegemonia nesse processo de 

expansão. Desse modo, os setores público estatal, privado com fins lucrativos e 

privado sem fins lucrativos têm contribuído para o processo de expansão do 

ensino superior, embora com níveis de participação diferenciados; 
 

� A expansão vem se materializando por um contínuo processo de diferenciação 

e diversificação institucional que se expressa nas orientações organizativo-

administrativas, pedagógicas e de financiamento; 

 

� A situação atual indica uma tendência privatista do ensino superior brasileiro, 

expressa tanto no aumento de investimentos de capital privado quanto na 

apropriação de parte do fundo público, viabilizado, dentre outras formas pelo 

isenção fiscal e pela renúncia de impostos devidos ao governo, o que pode ser 

indicativo de um extenso processo de mercantilização do ensino superior;  

 

� A ampliação do acesso ao ensino superior não se caracteriza, em essência, 

como um processo de democratização, pois está calçado em uma visão de 

educação como serviço e não como direito; 
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� O acesso ao ensino superior continua sendo elitizado porque depende, em 

grande parte, do poder de renda de indivíduos/famílias. Isso não significa dizer 

que apenas os indivíduos de classe social mais elevada têm acesso ao ensino 

superior, mas significa afirmar que o fator econômico é um critério relevante 

para que isso ocorra. Ele é elitizado porque não atinge a maioria da população 

brasileira, e especificamente, na faixa etária de 18 a 24 anos de idade (no ano 

de 2009, apenas 13,9% da população nessa faixa de idade teve acesso ao 

ensino superior no Brasil). O acesso ao setor público é bem mais difícil do que 

no setor privado tanto pela natureza dos processos seletivos quanto pelo nível 

da concorrência (a relação candidato vaga no setor público, em 2009, foi de 6,2 

e no setor privado foi de 1,3 candidatos por vaga);  

 

� O setor privado embora tenha aumentado, significativamente, a sua 

participação na expansão do ensino superior convive, também, com problemas 

de ociosidade visto que em 2009, apresentava alto índice de vagas não 

ocupadas (47,7%), expressando, dessa forma uma crise do setor privado. Como 

se observa, o consumo do ensino superior como um serviço é prática presente 

na sociedade brasileira, mas mesmo assim, parte da população não se apropria 

desse serviço em decorrência de das condições materiais, o que pode ser 

evidenciado pelo alto índice de ociosidade da iniciativa privada. Apesar de ter 

ocorrido uma diminuição de valores das mensalidades no setor privado, devido 

à grande concorrência entre as IES, elas permanecem altas, considerando a 

renda familiar de grande parte da população brasileira;  

 

� A demanda de inscritos (relação candidato/vaga) nas IES públicas é bem 

superior a verificada na iniciativa privadas, fato que pode ser motivado pela 

dificuldade do aluno de pagar as mensalidades nas instituições privadas, mas, 

essencialmente, pelo status social, que as IES públicas ainda detêm,  devido ao 

papel desempenhado pela concepção de universidade agregado à educação 

superior pública e pela gratuidade do setor público; 

 

� Na situação brasileira fica clara a incapacidade de o Estado promover a 

expansão do ensino superior como bem público, e, por isso, vem buscando 

formas de intervir na crise do setor privado, mediante iniciativas que vão 

configurar um regime de colaboração que expressa uma metamorfose à medida 

que transforma um “bem público” em um “bem de consumo”, quando assume, 
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por um lado, uma perspectiva de agente de regulação e por outro lado, quando 

atende parte das reivindicações do setor privado por meio de concessões, 

renúncias fiscais, empréstimos que permitem a consolidação do setor privado 

como agente principal de expansão do ensino superior. Isso está comprovado 

nos dados do ensino superior, no país, que, em 2009, das 1.121 instituições de 

ensino superior, 76,1% pertencem ao setor privado lucrativo; 10,5% ao setor 

público-estatal e 13,4% ao setor filantrópico (INEP, 2009). Essa situação fica, 

também, evidenciada nos dados relativos às matrículas, pois, em 2009, o setor 

privado lucrativo detinha 56,6%; o setor público ficou com 26,4% e o setor 

filantrópico com 16,9%;  

 

� Os governos brasileiros vêm adotando práticas que contribuem, diretamente,      

para que a educação superior brasileira assuma características voltadas à lógica 

de serviços, diferentemente, da prática do direito, outorgando assim,                           

uma “democratização” como expressão de privatização, alicerçada entre o 

setor público e o privado como parte constitutiva do que se denomina de 

“sistema” de ensino superior. Desse modo, a privatização como diretriz 

governamental possibilitou uma dualidade não apenas em relação ao acesso de 

ricos e pobres, mas, por outro lado, inverte o sentido de democracia social, pois 

à medida que se amplia o processo de democratização, no país, aumenta o 

predomínio do setor privado na oferta do ensino superior. Isso está claro, 

quando se analisou a série histórica do ensino superior de 1960 a 2009, 

demarcando os períodos antes e depois da ditadura militar;  

 

� A expansão do ensino superior se dá também por um processo de segmentação, 

mediante a composição de um “sistema” híbrido de ensino superior, sendo o 

setor público uma referência, como ente regulador, fiscalizador e avaliador e o 

setor privado como resposta à demanda do acesso no projeto de expansão por 

ora desenvolvido. Com o avanço desse último setor, passa a ser cada vez mais 

incorporado pela sociedade, tanto em relação ao aspecto quantitativo, quanto 

pelo ideológico de que o setor privado é o que responde com mais facilidade 

pelo acesso ao ensino superior. Não se percebe que com isso que está se 

desarticulando a educação como um direito e firmando-o como um serviço;  

 

� o Programa Universidade para Todos – ProUni – pode ser citado como uma 

das estratégias governamentais que expressa bem esse imbricamento entre o 
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público e o privado no processo de expansão do ensino superior. Ele expressa 

uma síntese desse movimento porque é concebido como mecanismo de 

renúncia fiscal por parte do estado em favor de organizações da sociedade civil 

de caráter privado com ou sem fins lucrativos. É uma estratégia, um 

mecanismo institucional para garantir ao setor privado uma “recompensa” por 

sua ação “pública”, ao mesmo tempo em que serve como forma de alívio, 

diante da crise de ociosidade de vagas no setor privado em decorrência da 

expansão da oferta. Ele se constitui, também, em uma resposta social, porque o 

governo, diante da incapacidade de ofertar educação superior pública, lança 

mão desses mecanismos de acesso para assumir “ares” de que está cumprindo 

o seu papel social no país. Isso porque o ProUni atende a indivíduos, que pelas 

condições econômicas, não teriam a oportunidade de inserção ao ensino 

superior. Esse programa está em consonância com as orientações da Reforma 

do Estado que pressupõem uma relação de parceria entre público e privado na 

execução das políticas sociais, distorcendo, assim, o significado de público, de 

direito e de democratização, e se alinhando a uma ação de caráter privado, pois 

serve aos interesses da mercantilização do ensino superior. 
 

  A partir dessas constatações, é possível reafirmar que, historicamente, a política para o 

ensino superior, no país, e a sua expansão estão eivadas por uma atuação de imbricamento 

entre os setores público e privado, que se expressa tanto nos regimes autoritários quanto nos 

períodos denominados de democráticos. Essa tendência de articulação entre o setor público e 

o setor privado na expansão do ensino superior encontra-se, inclusive, na defesa da oferta de 

ensino superior para todos que está na agenda política desde os anos 1990, no contexto 

internacional, com a conferência de Paris em 1998 e, reafirmada na conferência de 2009.  

No Brasil, constata-se a existência de um frágil projeto de expansão do ensino superior 

tanto pela debilidade do estado em ofertar o ensino público estatal quanto pela incapacidade 

de regular o processo de concorrência do setor privado que, também não tem um projeto 

único. A agenda do governo que coloca o setor privado como agente principal da expansão e 

não como ente complementar compromete sobremaneira o processo de democratização do 

ensino superior. Dessa política resulta uma situação em que ocorre uma expansão 

desqualificada, pela ineficiência do Estado em organizar tal processo, e por isso, permite que 

aconteça pela perspectiva da massificação de mercado, deixando ao setor privado maior 

encargo na sua execução. Essa lógica resulta em uma expansão do ensino superior, mediante 

uma proposição de massificação desqualificada e de mercado como alternativa à 

democratização.  
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Essa tendência vem se materializando mediante as medidas tomadas pelas “Reformas 

da Educação Superior” que vêm sendo implementadas desde a década de 1990, 

principalmente, no governo de FHC e, mais recentemente, no governo de Lula da Silva. As 

medidas viabilizadas por esses governos resultaram em um processo de expansão do ensino 

superior em que a iniciativa privada assumiu o papel de principal ator, configurando-se assim, 

nas últimas duas décadas do século XX uma indicação de um projeto governamental aliado à 

privatização e a mercantilização como orientações para expansão do ensino superior no país. 

 Essa política concebida, inicialmente, no governo de Fernando H. Cardoso, fundada 

na sua proposta de Reforma do Estado, trouxe um conjunto de medidas institucionais (todas 

por decretos) e tem continuidade no governo Lula da Silva, embora com alguns enfoques 

diferenciadores, mas sem mudar radicalmente o projeto anterior. Esse governo inicia a 

discussão da reforma universitária (ainda não concluída), e em paralelo implanta (também por 

medidas provisórias ou decretos) um conjunto expressivo de mudanças organizativas na 

educação superior, porém, redefinindo muitos dos programas já existentes, tais como: FIES, 

ENADE, SINAES, o ProUni que se enquadra na orientação da Lei de Parceria Público-

Privado que foi criada no governo de FHC, ou seja, o governo Lula da Silva incorpora as 

medidas da reforma educação superior e as aplicam de forma mais sutil.  

Portanto, constata-se um continuíssimo da proposta defendida no governo de Fernando 

Henrique Cardoso e encaminhada no governo de Lula da Silva, mesmo que neste ocorram 

algumas diferenças, principalmente, pela melhoria do setor público mediante novos 

investimentos nas IES estatais, mas, ao mesmo tempo, criou e ou ampliou programas 

governamentais que beneficiaram, sobremaneira, o setor privado, tais como o ProUni e a 

reorganização do FIES. 

O quadro resultante dessa política relativa ao ensino superior, e configurado nas 

páginas precedentes deste trabalho, permite constatar que vem ocorrendo, no país, um 

processo de expansão do ensino superior, marcado pela participação articulada dos setores 

público estatal, privado com fins lucrativos e privado sem fins lucrativos, mas com 

prevalência, notadamente, nos últimos anos, do setor privado com fins lucrativos. Em 

decorrência, conclui-se que esse processo de expansão não pode ser considerado como 

dimensão da democratização porque ocorre mediante mecanismos que se afastam da educação 

como direito para situar-se no âmbito do mercado, transfigurando o direito em um serviço que 

é apropriado por relações mercantis. 
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