
    UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL – ESS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL – PPGSSDR 

 

 

 

 

 

VIVIANE DE QUEIROZ 

 

 

 

 AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

BRASILEIRA: FIES, PROUNI E BNDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2014 



 

 

VIVIANE DE QUEIROZ 

 

 

 

 

 

AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA: 

FIES, PROUNI E BNDES 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial para 

obtenção do Título de Mestre, ao Programa de Pós-

graduação em Serviço Social e Desenvolvimento 

Regional, da Universidade Federal Fluminense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. FRANCINE HELFREICH COUTINHO DOS SANTOS 

Co-orientadora: Profa. Dra. ANDRÉA ARAUJO DO VALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2014 



 

VIVIANE DE QUEIROZ 

 

 

AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA: 

FIES, PROUNI E BNDES 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial para 

obtenção do Título de Mestre, ao Programa de Pós-

graduação em Serviço Social e Desenvolvimento 

Regional, da Universidade Federal Fluminense.  

 

 

 

Aprovada em setembro de 2014. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_______________________________________________________________ 

Profª. Dra. FRANCINE HELFREICH COUTINHO DOS SANTOS - Orientadora 

Escola de Serviço Social – UFF  

 

 

_______________________________________________________________ 

Profª. Dra. ANDRÉA ARAUJO DO VALE - Co-orientadora 

Escola de Serviço Social – UFF 

 

 

_______________________________________________________________ 

Profª. Dra. KÁTIA REGINA DE SOUZA LIMA  

Escola de Serviço Social – UFF 

 

 

_______________________________________________________________ 

Profª. Dra. DEISE MANCEBO 

Instituto de Psicologia – UERJ 

 

 



DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é 

grande o meu amor por você”. 

À minha querida mãezinha, Regina Queiroz, que sempre esteve ao 

meu lado, dando asas aos meus sonhos, compartilhando a vida com 

tanta doçura e ternura. É ela que me ensina a entender e a viver a 

verdadeira essência do amor incondicional em sua plenitude. Sem a 

sua parceria eu não teria chegado até aqui, obrigada minha linda! Essa 

conquista também é sua! 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 Chegou a hora mais esperada! É o momento de ficar com os olhos marejados, de 

relembrar e sintetizar a gratidão por todas e todos que participaram de alguma forma para a 

conclusão de mais uma etapa da minha formação. A generosidade e o incentivo de vocês me 

impulsionaram a chegar até aqui. 

 À Regina, querida mãezinha, que desde os meus primeiros momentos de vida me 

dedica muito carinho e amor. Suas palavras doces e sábias, mesmo diante de tantos desafios, 

sempre me incentivam a continuar seguindo com coragem, serenidade e humildade. Amo-te, 

minha eterna e melhor amiga! 

 Ao meu pequeno-grande João, filho amado, que com apenas 06 anos de idade me 

ensina a verdadeira essência da vida. Sua força, simplicidade e alegria de viver, “coloca óleo 

na máquina” – me fortalece a continuar lutando por uma sociedade mais justa e igualitária. 

Meu príncipe, você é um presente para nós! Sem o seu amor esse trabalho não teria sido 

concluído! 

 À Gabrielle Ferreira, minha companheira e eterna namorada, por todo amor e carinho 

que me dedica diariamente, por compreender a minha ausência perante os dias que me 

dediquei às leituras e a escrita desse trabalho. Sempre se dispõe a estar ao meu lado em todos 

os momentos. “Num passe de mágica a vida nos trás sonhos pra seguir” – foi você que 

renovou meu coração e que me faz viver cada dia mais amor. Obrigada, minha linda, sem a 

sua parceria não teria concluído mais essa etapa da vida! Amo-te! 

 Aos meus irmãos, João Vitor e Marcos Paulo, pelo carinho e afeto compartilhados, por 

sempre me estimular a seguir a minha caminhada profissional. Obrigada pelo apoio e torcida 

de sempre, amo vocês!  

 À Tatiana Figueiredo, grande incentivadora, que me estimulou a participar do 

processo de seleção do mestrado, e quem compartilhou de perto a intensidade do início dessa 

jornada. Obrigada por cada instante, cada palavra e pela compreensão. 

 À família Queiroz, gostaria que soubessem que guardo cada momento que 

compartilhei com aqueles que me apoiaram e que dedicam, aos meus amores e a mim, muito 

carinho e respeito, em especial, a tia Inês e a prima-irmã Rosana, que me ensinam que mesmo 

distantes podemos estar juntas. 

 À minha sogrinha, Rosangela Ferreira, por todo o carinho e respeito, que me encanta 

com seu jeito simples e generoso de viver a vida. Obrigada por fazer parte da minha história! 

  A todas amigas e amigos queridos, pelo companheirismo e por me enviar boas 

energias, que mesmo distantes se fazem presentes. Em especial, a minha amiga-irmã, 



Michelle Reis, que ao longo desses anos sempre esteve no primeiro banco da torcida por esta 

conquista, e ao queridíssimo Nelson Coelho, incentivador dessa etapa.   

 À minha turma de mestrado, pela parceria tão necessária, por toda troca de ideias e 

pelos desafios que dividimos nesse período, em especial, a Rosana Lopes, saudades das 

nossas conversas, risadas e principalmente da clássica saideira na Cantareira. 

 À Kátia Lima, amiga querida, que aceitou o desafio de compartilhar esse estudo, 

professora-orientadora desse trabalho até a etapa da qualificação, mas que infelizmente teve 

que se afastar de suas atividades profissionais.  Sua generosidade, sabedoria, humildade e 

bom-humor sempre tornou a minha vida acadêmica mais leve. Uma intelectual-militante 

comprometida com a defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, te admiro muito! 

Obrigada por compartilhar esse e tantos outros momentos comigo! 

 Ao professor José Rodrigues, que aceitou o convite para compor a banca do exame de 

qualificação desse trabalho, pela contribuição intelectual que deu suporte ao desenvolvimento 

da pesquisa. 

   À professora Andréa Vale, grande presente desse processo, que no primeiro momento 

aceitou o convite para compor a banca examinadora do exame de qualificação, e que depois 

acolheu a ideia de ser minha coorientadora. Queridíssima, suas ideias, dicas, 

comprometimento e generosidade me impulsionaram a dar corpo e vida a produção desse 

trabalho. Obrigada pela parceria, conversas, ensinamentos, respeito, companheirismo! Você 

se tornou uma amiga muito especial!  

 À professora-orientadora e amiga querida, Francine Helfreich, que aceitou o desafio de 

me orientar quando seria quase o final da jornada, se não fosse a prorrogação do prazo. 

Generosa e sensível por natureza, chegou antenada ao meu desânimo, de a cada dia correr 

contra o tempo que eu não tinha mais. E ela sacudiu a minha esperança e levantou a bandeira 

desse trabalho com muita ternura e conseguimos chegar até aqui. Obrigada por mais uma vez 

contribuir para minha formação acadêmica de forma tão comprometida!  

 À professora Deise Mancebo, por aceitar o convite para compor a banca examinadora 

dessa dissertação e pela contribuição intelectual-militante que nos inspira a continuar 

pesquisando sobre os dilemas da educação superior brasileira. 

 Às companheiras e companheiros do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação 

Superior (GEPES), pelos estudos e ideias compartilhadas, comprometidos com a produção do 

conhecimento crítico, e as ações intelectuais e políticas em defesa da universidade pública. 

Agradeço, especialmente, ao meu queridíssimo Matheus Castro, pela parceria e solidariedade, 

amigo querido – sua generosidade e comprometimento me encantam.  



 Às professoras e professores do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e 

Desenvolvimento Regional da Escola de Serviço Social da UFF, por terem contribuído com 

essa etapa da minha formação intelectual durante o curso. 

  Às funcionárias e funcionários do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e 

Desenvolvimento Regional da Escola de Serviço Social da UFF pela atenção e 

disponibilidade. 

  À Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense (ADUFF-SSIND), 

especialmente, ao grupo de pesquisadores da intitulada Pesquisa "Corpo docente da UFF e 

Condições de Trabalho", criado pelo Grupo de Trabalho de Política Educacional (GTPE), no 

qual estou inserida desde setembro de 2013. Obrigada pela interlocução sobre as condições de 

trabalho, pelos debates e ações políticas lançadas.   

  Às educadoras e educadores, movimentos sociais – sindicais e estudantis – que lutam 

diariamente pela educação pública, gratuita e de qualidade, que continuam defendendo a 

verba pública exclusivamente às instituições públicas. 

 Às classes trabalhadoras, que custeiam e sustentam a educação pública brasileira com 

o seu trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “O capitalismo tem que capturar a subjetividade do antagonista, isto é, tem 

que aprisionar os trabalhadores nas suas tramas. Ele não “engana”. Pior que 

isso: educa os trabalhadores na família, na escola, na vizinhança, no 

trabalho, nos sindicatos, nos partidos. O capitalismo é um permanente 

sistema educacional. Cabe a nós subtrairmo-nos desse processo e construir 

nosso projeto pedagógico”.  

Edmundo Dias 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

O objetivo desta dissertação é analisar a expansão da Educação Superior, no setor privado por 

meio das diversas modalidades de parcerias público-privadas, durante os governos do Partido 

dos Trabalhadores – PT – Luiz Inácio Lula da Silva (2003 - 2010) e governo Dilma Rousseff 

(2011 – em andamento). Nesse sentido, a hipótese construída é que ocorre, neste período, uma 

intensificação do empresariamento, privatização e mercadorização da Educação Superior 

brasileira, especificamente, a partir primeira década do século XXI. É apresentado um 

panorama de quanto o Estado deixa de arrecadar, por meio das isenções fiscais, com o 

PROUNI – Programa Universidade para todos (Lei nº 11.096/2005), bem como se 

problematiza a alocação de verbas públicas para IES privadas pelo FIES – Fundo de 

Financiamento Estudantil (Lei n
o
 10.260/2001) e pelas políticas elaboradas e implementadas 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), especialmente, o 

Programa de Recuperação e Ampliação dos Meios Físicos das Instituições de Ensino Superior 

(1997-2007) e o Programa de Melhoria do Ensino das Instituições de Educação Superior 

(2009-2014). É demonstrado como o Estado brasileiro está conduzindo as suas ações para a 

Educação Superior privada nesse período onde essas políticas materializam a contrarreforma 

do Estado e da Educação Superior brasileira e, as ações do governo federal que compartilham 

as principais diretrizes do Banco Mundial para Educação Superior na América Latina. Desta 

forma, o presente estudo realiza uma pesquisa documental com os principais documentos 

legislativos e governamentais (Projetos de Lei, Medidas Provisórias, Portarias, Leis e 

Decretos no período de 2003 a 2013), com os documentos do Banco Mundial para esse nível 

de ensino na América Latina a partir dos anos de 1990, e também os documentos elaborados 

pelas entidades representativas dos empresários da educação. O crescimento do setor privado 

na educação superior brasileira corresponde, historicamente, à participação do Estado burguês 

que compartilha as demandas apresentadas pelos empresários da educação superior por meio 

de suas entidades representativas, sujeitos coletivos do capital, legitimadas e defendidas pelos 

governos brasileiros, que incorporam as políticas educacionais do Banco Mundial à educação 

superior brasileira em plena consonância com o projeto neoliberal. 

 

Palavras-chave: Educação Superior; Financiamento; FIES; PROUNI; BNDES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this dissertation is to analyze the expansion of higher education, the private 

sector through various forms of public-private partnerships, during the governments of the 

Workers Party - PT - Luiz Inácio Lula da Silva (2003 -2010) and government Dilma Rousseff 

(2011 - ongoing). In this sense, the constructed hypothesis is occurring in this period an 

intensification of entrepreneurship, privatization and commodification of the Brazilian Higher 

Education, specifically, from the first decade of the XXI century. An overview of how the 

state fails to raise, through tax exemptions, with PROUNI appears - University Program for 

all (Law No. 11,096 / 2005), as well as discuss the allocation of public funds to private HEIs, 

the FIES - Fund Student Funding (Law 10,260 / 2001) and developed and implemented by the 

National Bank for Economic and Social Development (BNDES) policies, especially the 

Recovery Program and Expansion of Institutions Facilities Higher Education (1997-2007) and 

the Program for Improvement of Teaching of Institutions of Higher Education (2009-2014). It 

is shown how the Brazilian government is conducting its shares to private higher education in 

this period where these policies materialize contrarreforma of the Brazilian State and Higher 

Education, and the actions of the federal government share the main guidelines of the World 

Bank for Higher Education in America Latina. Thus, this study conducts a documentary 

research with key government documents (Bills, Provisional Measures, Ordinances, Laws and 

Decrees in the period from 2003 to 2013), with the World Bank documents for this level of 

education in Latin America from the 1990s, and also the documents prepared by the entities 

representing business education. The growth of the private sector in the Brazilian higher 

education corresponds historically to the participation of the bourgeois state which shares the 

demands presented by the entrepreneurs of higher education through their unions, collective 

subjects of capital, legitimized and defended by the Brazilian government, which incorporate 

the educational policies of the World Bank to the Brazilian higher education fully in line with 

the neoliberal project. 
 

Keywords: Higher Education; financing; FIES; PROUNI; BNDES. 
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APRESENTAÇÃO 

O objeto dessa dissertação são as formas de financiamento estatal da expansão do 

setor privado no período posterior a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/96) no bojo da expansão da Educação Superior brasileira. A análise 

inicial dos dados sobre as matrículas nas Instituições de Educação Superior (IES) revela que 

essas matrículas estão concentradas no ensino superior privado. Dados do Censo da Educação 

Superior de 2012 demonstram que dos 7.037.688 estudantes matriculados nos cursos de 

graduação presencial e a distância no Brasil, 5.140.312 (73,04%) dos estudantes brasileiros 

estão matriculados em IES privadas, enquanto 1.897.376 (26,96%) estavam nas IES públicas 

(BRASIL, MEC/INEP, 2012). 

O interesse por esse tema surgiu do trabalho de pesquisa realizado ainda na graduação, 

como bolsista do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior (GEPES), vinculado à 

Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense – UFF e ao Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da UFF. Os estudos e pesquisas 

alcançados sobre o processo de reforma neoliberal da educação superior nos países periféricos 

foram fundamentais no processo de investigação da referida temática, assim como na 

produção e apresentação de um conjunto de trabalhos em eventos científicos.  

O objetivo desta dissertação é analisar a expansão da Educação Superior, no setor 

privado por meio das diversas modalidades de parcerias público-privadas, durante os 

governos do Partido dos Trabalhadores – PT – Luiz Inácio Lula da Silva (2003 -2010) e 

governo Dilma Rousseff (2011 – em andamento).  

O objetivo geral da pesquisa, portanto, é apresentar e analisar o processo de expansão 

Educação Superior no setor privado por meio das variadas formas de parcerias público-

privadas. É demonstrado como o Estado brasileiro está conduzindo as suas ações para a 

Educação Superior privada nesse período onde essas políticas materializam a contrarreforma
1
 

do Estado e da Educação Superior brasileira, e as ações do governo federal compartilham as 

principais diretrizes do Banco Mundial para Educação Superior na América Latina. 

                                                             
1 Segundo Netto e Braz (2007, p. 227), os neoliberais apresentaram o Estado como “um trambolho anacrônico 

que deveria ser reformado – e, pela primeira vez na história do capitalismo, a palavra reforma perdeu o seu 

sentido tradicional de conjunto de mudanças para ampliar direitos; a partir dos anos oitenta do século XX, sob o 

rótulo de reforma(s) o que vem sendo conduzido pelo grande capital é um gigantesco processo de 

contrarreforma(s), destinado à supressão ou redução de direitos e garantias sociais”. 

 



19 

 

 

 

 Buscaremos também, apresentar um panorama de quanto o Estado deixa de arrecadar, 

por meio das isenções fiscais, com o PROUNI – Programa Universidade para todos (Lei nº 

11.096/2005), bem como problematizar a alocação de verbas públicas para IES privadas, pelo 

FIES – Fundo de Financiamento Estudantil (Lei n
o
 10.260/2001) e pelas políticas elaboradas e 

implementadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

especialmente, o Programa de Recuperação e Ampliação dos Meios Físicos das Instituições 

de Ensino Superior (1997-2007) e o Programa de Melhoria do Ensino das Instituições de 

Educação Superior (2009-2014), demonstrando com esses objetivos específicos, como o 

Estado brasileiro está conduzindo as suas ações para a Educação Superior privada nesse 

período. 

Nesse sentido, construímos, como hipótese de pesquisa, a percepção de que ocorre 

neste período uma intensificação do empresariamento, privatização e mercadorização
2
 da 

Educação Superior brasileira, especificamente, a partir da primeira década do século XXI. Um 

processo que se deu a partir de duas faces: como o estímulo à alocação indireta de verba 

pública para instituições privadas de ensino superior por ações como o PROUNI, e também de 

alocação direta, por meio do FIES, e do Programa de Melhoria do Ensino das Instituições de 

Educação Superior e o Programa de Melhoria do Ensino das Instituições de Educação 

Superior, elaborados e implementados pelo BNDES.  

A pesquisa que desenvolveremos será qualitativa e documental, buscando analisar as 

diretrizes da reformulação do papel do Estado e da Educação Superior brasileira, articuladas 

aos documentos elaborados e difundidos pelos Organismos Internacionais, especialmente, 

pelo Banco Mundial nos anos de 1990 e início do novo século. 

 Entendemos a metodologia como o caminho utilizado para produzir o conhecimento. 

Para Minayo (2007), a metodologia ocupa um lugar central no interior das teorias, e as duas 

caminham juntas. Segundo a autora, a metodologia “inclui as concepções teóricas da 

abordagem, articulando-se com a teoria, com a realidade empírica e com os pensamentos 

sobre a realidade” (MINAYO, 2007, p. 15). 

                                                             
2 Segundo (Avila, Léda e Vale, 2012), há três conceitos presentes no espaço educacional: mercadorização, 

privatização e empresariamento. As autoras apresentam a distinção entre esses conceitos e denominam a 

“mercadorização ao processo que transforma a educação superior em um bem comercializável, ou seja, um 

objeto de lucro ou acumulação, segundo Sguissardi (2008). Privatização é o processo que se refere à 

predominância de interesses particulares sobre interesses públicos em suas inúmeras facetas e não se reduz, de 

modo algum, à simples extensão do setor privado, embora essa seja uma de suas muitas manifestações. 

Empresariamento corresponde à concepção de Neves (2002) do processo pelo qual se espraia uma concepção 
empresarial de instituição educacional” (Avila, Léda e Vale, 2012, p. 148, grifos nossos). 
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Segundo as análises de Lefébvre (1975), entendemos que o conhecimento é um fato, 

sendo indispensável buscar novas formas para aumentar esse conhecimento e aprimorá-lo. 

Para o autor, o conhecimento é prático, social e histórico, havendo assim, uma interação 

dialética entre o sujeito e o objeto.  

A análise do objeto indicado nesse trabalho será organizada a partir do método 

marxista de análise da realidade, o que significa apreender o objeto em sua complexidade e 

totalidade, constitutivas da essência deste objeto. Segundo Netto (2011, p. 53), o método 

implica para Marx: “uma determinada posição (perspectiva) do sujeito que pesquisa: aquela 

em que se põe o pesquisador para, na sua relação com o objeto, extrair dele as suas múltiplas 

determinações”. 

Para analisar o objeto de pesquisa, buscaremos inscrevê-lo na totalidade da vida social, 

indo para além da aparência e do imediato, indicando a essência do fenômeno. Segundo Kosík 

(1976, p. 11) “a essência não se dá imediatamente; é mediata ao fenômeno e, portanto, se 

manifesta em algo diferente daquilo que é. (...) O fato de se manifestar no fenômeno revela 

seu movimento e demonstra que a essência não é inerte nem passiva”. Para conhecer a 

essência do objeto será necessária, portanto, a definição de categorias analíticas, tais como: 

Totalidade, Imperialismo, Capitalismo, Contradição, Estado, Mercadoria, Educação.  

Nesse contexto, devemos desvendar criticamente a essência do discurso hegemônico, 

que omite um projeto de dominação de uma classe sob outra. Ianni (2011) destaca que a 

reflexão dialética de Marx é fundamentalmente crítica em duplo sentido: “de que não toma a 

realidade como ela se apresenta imediatamente, mas sim a toma como misteriosa; e questiona 

esta realidade até descobrir os seus nexos internos, ou seja, a essência do real” (IANNI, 2011, 

p. 142). A aproximação com o nosso objeto de pesquisa e com a nossa base de fundamentação 

teórica nos levaram as principais questões norteadoras para a análise da nossa temática: qual o 

papel da Educação Superior na atual configuração do capitalismo, especialmente, em um país 

capitalista dependente como o Brasil? Quais são as diretrizes da reformulação da Educação 

Superior que está em curso nos países periféricos? Para atender a que projeto de 

sociabilidade? Qual o papel dos organismos internacionais do capital no processo de 

reformulação da Educação Superior na América Latina? Qual o lugar do Brasil no sistema 

capitalista? Como ocorre a ampliação do acesso da Educação Superior brasileira no setor no 

período de 2003-2013? Qual o papel do Estado brasileiro na implementação desta política?  

Para responder a essas questões, partimos da revisão literatura e do mapeamento das 

produções científicas sobre a Educação Superior brasileira, especialmente, no banco de teses e 
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dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

assim como, as análises dos documentos governamentais (Projetos de Lei, Medidas 

Provisórias, Portarias, Leis e Decretos no período de 2003 a 2013), e também os principais 

documentos do Banco Mundial para esse nível de ensino na América Latina a partir dos anos 

de 1990 e os documentos elaborados pelas entidades representativas das IES privadas com sua 

demandas de financiamento público e encaminhadas ao Ministério da Educação – MEC. 

O capítulo I tem como objetivo compreender as bases da institucionalidade capitalista 

examinando o papel do Estado burguês e o processo de reconfiguração das políticas sociais no 

contexto da crise estrutural do sistema capitalista a partir dos anos de 1970 nos países 

periféricos, analisando especificamente as particularidades do Brasil. Esta análise é 

fundamental para o desenvolvimento da relação entre a Educação Superior e o papel do 

Estado no fortalecimento do empresariamento, privatização e mercadorização da Educação 

Superior. Para compreender as particularidades da atual configuração do capitalismo no Brasil 

buscaremos recuperar alguns conceitos centrais da obra de Florestan Fernandes.  

No segundo capítulo, buscamos analisar as políticas do Banco Mundial (BM) para 

Educação Superior na América Latina, a partir das diretrizes da reformulação desse nível de 

ensino nos países da periferia do capital, a reforma neoliberal do Estado e da Educação 

Superior no Brasil no contexto da crise estrutural do sistema capitalista, e novas 

configurações do ensino superior privado brasileiro no século XXI. Apresenta também, como 

o governo brasileiro, a partir dos anos de 1990 compartilham das políticas educacionais 

elaboradas pelo BM, e as disputas entre os projetos antagônicos de educação superior dos 

sujeitos coletivos em defesa da educação pública e gratuita, defensa da verba pública 

exclusivamente para a educação pública – setores do movimento estudantil, movimento 

sindical e dos movimentos sociais, e as entidades representativas dos empresários do ensino 

que defendem a educação com mercadoria, demandando do governo federal recursos públicos 

para as IES privadas. 

No capítulo III apresenta como se dá a expansão da Educação Superior no Brasil nos 

governos do PT - Lula (2003 -2010) e governo Dilma (2011 – em andamento) e como esta 

expansão ocorre por meio das diversas modalidades de parcerias público-privadas. 

Analisaremos, especialmente, as seguintes ações do governo federal: FIES – Fundo de 

Financiamento Estudantil (Lei n
o
 10.260/2001); PROUNI – Programa Universidade para 

todos (Lei nº 11.096/2005); do Programa de Recuperação e Ampliação dos Meios Físicos das 

Instituições de Ensino Superior (1997-2007) ao Programa de Melhoria do Ensino das 
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Instituições de Educação Superior (2009-2014): elaborados e implementados pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

Certos de não esgotarmos a riqueza e complexidade da temática, objetivamos 

contribuir com os estudos e pesquisas realizados nas áreas de ciências sociais aplicadas e 

ciências humanas, bem como para a luta em defesa da educação pública e do uso dos recursos 

públicos, exclusivamente, para a educação pública. 
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CAPÍTULO I - A INSTITUCIONALIDADE CAPITALISTA E O PAPEL 

DO ESTADO BURGUÊS: PARTICULARIDADES DO BRASIL  

 

 

O Estado é o produto e a manifestação do antagonismo inconciliável 

das classes. O Estado aparece onde e na medida em que os 

antagonismos de classes não podem objetivamente ser conciliados. E, 

reciprocamente, a existência do Estado prova que as contradições de 

classes são inconciliáveis.  

V.I. Lênin 

 

 

Esse capítulo tem como objetivo compreender as bases da institucionalidade 

capitalista examinando o papel do Estado burguês e o processo de reconfiguração das 

políticas sociais no contexto da crise estrutural do sistema capitalista a partir dos anos de 1970 

nos países periféricos, analisando especificamente as particularidades do Brasil. Esta análise é 

fundamental para o desenvolvimento da relação entre a Educação Superior e o papel do 

Estado no fortalecimento do empresariamento, privatização e mercadorização da Educação 

Superior. Para compreender as particularidades da atual configuração do capitalismo no Brasil 

buscaremos recuperar alguns conceitos centrais da obra de Florestan Fernandes.  

Para compreender as particularidades da atual configuração do capitalismo no Brasil 

buscaremos recuperar alguns conceitos centrais da obra de Florestan Fernandes. Nesse 

sentido, utilizaremos os conceitos de “capitalismo dependente” e “padrão compósito de 

hegemonia burguesa” para fundamentar os elementos centrais sobre o padrão de 

desenvolvimento nos países da periferia do capitalismo, especificamente no Brasil, presentes 

nas análises do autor supracitado. 

Elencamos as principais questões norteadoras presentes neste capítulo: quais os 

principais elementos (determinantes) da atual configuração do capitalismo, especialmente em 

países capitalistas dependentes, como o Brasil? Como se constituiu a revolução Burguesa no 

Brasil? Qual o papel do Estado brasileiro na implementação da parceria público-privada? Para 

responder essas questões, a interlocução com Florestan Fernandes, será essencial para 

qualificar a reflexão sobre a relação de dependência na atualidade. 
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1.1.  Sistema capitalista e o projeto burguês de sociabilidade: Estado o comitê 

administrativo da burguesia
3
  

O sistema capitalista constitui-se como o modo de produção dominante apoiado no 

trabalho assalariado na Europa, transformando profundamente os fundamentos da sociedade 

feudal
4
. No século XIV inicia-se o processo de crise do feudalismo que se finda a partir do 

século XVIII, construindo-se assim, um movimento histórico que dirigirá para a sociedade 

moderna – a revolução burguesa
5
. 

 No processo de transição para o capitalismo, foram desenvolvidas diferentes 

concepções de Estado e sociedade civil no pensamento moderno. Segundo ACANDA (2006), 

historicamente, o conceito de modernidade indica um período que passa a existir formas de 

organização da vida social extremamente diversas das formas existentes anteriormente
6
.  Com 

base em Piotr Sztompka (1995) o autor destaca os princípios característicos da modernidade: 

(...) o princípio do individualismo (o indivíduo, e não a comunidade, a tribo, 

o grupo, a nação, passa a desempenhar o papel central na sociedade); o 
princípio da diferenciação (surgimento de uma grande variedade de posições 

e opções que são apresentadas ao indivíduo na produção, no consumo, na 

educação, nos estilos de vida etc.); o princípio da racionalidade (extensão do 

cálculo a todas as esferas sociais, levando à despersonalização do trabalho e 
à burocratização); o princípio do economicismo (toda a vida social passa a 

ser dominada pelas atividades econômicas, por fins econômicos e por 

critérios econômicos de aquisição); o princípio da expansão (a modernidade 
só pode existir ao expandir-se não apenas no espaço, incorporando áreas 

geográficas cada vez maiores, mas também em profundidade, alcançando as 

esferas mais privadas e íntimas da vida cotidiana). (ACANDA, 1996, p. 52, 
grifos meus). 

 ACANDA (1996) destaca que o liberalismo, mesmo sendo uma doutrina da 

modernidade a partir do século XVII, somente no início do século XIX assume um caráter 

                                                             
3 Definição de Marx e Engels apresentada na obra de 1984 “Manifesto Comunista”. 

4  O feudalismo estrutura-se na Europa no século XI, a sociedade era constituída entre senhores e servos. A 

nobreza, junto com a Igreja católica (clero), possuíam o poder de grandes extensões de terras, enquanto os servos 

eram submetidos a esse poder, “a propriedade de terra constituía o fundamento da estrutura social. (...) com suas 

características principais inteiramente definidas: uma classe de produtores diretos, os servos, que já então gerava 

um excedente agrícola significativo, expropriado pelos senhores feudais, classe parasitária dedicada 

especialmente à caça e à guerra. Mas, paralelamente, mantinha-se a produção para a troca (isto é, a produção de 

mercadorias)”. (NETTO e BRAZ, 2007, p. 69). 

5 Destacamos que com base nas análises de Fernandes (2005) a revolução burguesa no Brasil aconteceu de forma 

diferenciada da “revolução burguesa clássica”, conforme analisaremos neste capítulo. 

6 Para ACANDA (1996, p. 73) a ideologia moderna: “foi a primeira que ofereceu uma fundamentação não 

religiosa para o seu projeto social. Rompendo com a forma de pensamento existente até então. (...) Pela primeira 

vez, a liberdade do indivíduo foi entendida como norma natural e fundamento da convivência humana”. 
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político, em especial os termos “liberal” e “liberalismo”, sendo o segundo uma expressão 

ideológica da burguesia e a primeira grande ideologia revolucionária da era moderna, 

expressando a renúncia às formas políticas do feudalismo. 

 (...) o liberalismo se colocou a tarefa de descobrir certos princípios 

objetivamente existentes no social por meio dos quais pudesse criticar a 
ordem estabelecida (a feudal) e propor uma alternativa, que foi apresentada 

como legítima, dado que racional. Razão, indivíduo, liberdade, foram essas 

suas marcas de identidade e sua grande contribuição, porque, a partir de 
então, qualquer nova forma de ideologia que se quis pensar como 

revolucionária e libertadora teve de conceder a apresentar sua nova proposta 

baseando-a nesses três pilares. (...) Até 1848, o liberalismo foi – no essencial 

– radical, inovador e revolucionário. A partir das revoluções que se 
sucederam nesse ano, em vários países da Europa Ocidental e Central, e que 

consolidaram regimes liberais, bem como a chegada da burguesia ao 

governo, o liberalismo foi perdendo grande parte de sua capacidade 
transformadora e centrou sua atenção na conservação dos ganhos políticos, 

econômicos e sociais alcançados. A burguesia revolucionária convertera-se 

em conservadora. (ACANDA, 1996, p. 74) 

O liberalismo clássico instituiu uma estratégia ideológica da luta da burguesia contra o 

Estado absolutista e contra as instituições do Antigo Regime. A burguesia revolucionária 

criticava os favorecidos do feudalismo – a igreja e a nobreza fundiária. De acordo com a 

teoria liberal todos os homens são iguais, e Deus deu a todos a missão de trabalhar e o direito 

natural à propriedade privada. Sendo assim, os burgueses reconhecem ser também superiores 

social e moralmente aos trabalhadores que não possui propriedade privada são culpados pela 

sua condição inferior, e são caracterizados como pobres. 

 O discurso de culpabilização do sujeito e das capacidades humanas atravessa a história 

do sistema capitalista. As teorias políticas liberais, consideradas como ideologias contrárias ao 

absolutismo, organizam-se em torno dos interesses da burguesia. 

 A sociedade capitalista se compõe em duas classes fundamentais, sejam elas, a 

burguesia, a classe dominante e hegemônica, e o proletariado, ou classe trabalhadora, que é a 

classe dominada nesse processo. É importante fazer essa contextualização porquanto o modo 

de produção de existência dos homens não significa apenas a reprodução da sua existência 

física, e sim, um modo determinado de atividade deles, um determinado modo de vida. 

Assim, a burguesia, classe detentora dos meios de produção, e o proletariado, a classe 

trabalhadora, que, por não possuir os meios de produção, devem vender a sua força de 

trabalho para os burgueses e assim garantir a sua sobrevivência. Contudo, essas duas classes, 
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por sua maneira de produzir a vida oposta, acabam se tornando opostas também em seus 

interesses, como Marx e Engels (2008, p. 09) destacam que:  

“nossa época – a época da burguesia – caracteriza-se, contudo, por ter 
simplificado os antagonismos de classe. Toda a sociedade se divide, cada 

vez mais, em dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes 

diretamente opostas: a burguesia e o proletariado”. 

Para Marx (1969), no capitalismo todos os produtos se destinam ao mercado, todos se 

convertem em mercadoria, sobretudo a força de trabalho, sendo a mercadoria como forma 

efetiva da riqueza burguesa. O processo de produção capitalista é a unidade de dois processos: 

o de trabalho e o de valorização, transformando dinheiro em capital, dinheiro em mercadorias. 

Se considerarmos as sociedades de produção capitalista desenvolvida, vemos 

que a mercadoria nelas surge como condição de existência e pressuposto 

elementar do capital e simultaneamente como resultado imediato do modo 

de produção capitalista (MARX, 1969, p. 141). 

O desenvolvimento do capitalismo ocorre por períodos: no primeiro estágio temos o 

capitalismo comercial (século XVI a meados do século XVIII); o segundo estágio configura-

se o capitalismo concorrencial que se deu a partir da oitava década do século XVIII; e entre os 

fins do século XIX e os primeiros anos do século XX constitui-se o capitalismo monopolista 

até os dias atuais. 

De acordo com a tradição teórica marxista, o capitalismo, no final do século XIX, 

passou por grandes transformações econômicas, políticas e sociais, ocorrendo o período 

histórico de transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, conhecido 

como o estágio imperialista
7
. O imperialismo sofreu várias transformações ocorrendo três 

fases: 1) fase “clássica” que vai de 1890 a 1940; 2) os “anos dourados”, do fim da 2ª guerra 

mundial até o início dos anos da década de 1970; 3) capitalismo contemporâneo: de meados 

dos anos de 1970 aos dias atuais. E, segundo Lênin (2012), a história dos monopólios pode 

ser resumida da seguinte forma: 

 (...) 1) de 1860 a 1870, o grau superior, o ápice de desenvolvimento da livre 

concorrência. Os monopólios não constituem mais do que germes quase 

                                                             
7 O imperialismo, segundo Lênin (2012), é o estágio monopolista do capitalismo. “Essa definição compreenderia 

o principal, pois, por um lado, o capital financeiro é o capital bancário de alguns grandes bancos monopolistas 

fundido com o capital de grupos monopolistas de industriais, e, por outro, a partilha do mundo é a transição da 
política colonial, que se estende sem obstáculo às regiões ainda não apropriadas por nenhuma potência 

capitalista, para a política colonial de dominação monopolista dos territórios de um mundo já inteiramente 

repartido (p. 124). 
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imperceptíveis; 2) depois da crise de 1873, longo período de 

desenvolvimento dos cartéis, que ainda constituem apenas uma exceção, 

ainda não são sólidos, representando somente um fenômeno passageiro; 3) 
auge de fins do século XIX e crise de 1900 a 1903: os cartéis passam a ser 

uma das bases de toda a vida econômica. O capitalismo transformou-se em 

imperialismo (Lênin, 2012, p. 44). 

O capitalismo monopolista aumenta as contradições da ordem burguesa, reforça a 

exploração e a alienação constitutivas desse sistema. Segundo Netto (2007), vale destacar que 

a constituição da organização monopólica obedeceu à urgência de viabilizar o acréscimo dos 

lucros capitalistas por meio do controle dos mercados. O autor afirma que há um leque de 

fenômenos na organização monopólica introduzida na dinâmica da economia capitalista: a) há 

um aumento dos preços das mercadorias pelos monopólios; b) as taxas de lucro tendem a ser 

mais altas nos setores monopolizados; c) eleva-se a taxa de acumulação; d) concentra-se o 

investimento nos setores de maior concorrência; e) com a introdução de novas tecnologias, 

cresce a tendência a economizar o trabalho vivo; f) sobem os custos de venda de mercadorias.  

A fase do capitalismo monopolista atual é explicado por Lênin (2012), que dá a 

definição do Imperialismo em cinco principais características:  

1) a concentração da produção e do capital alcançou um grau tão levado de 

desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um papel 
decisivo na vida econômica; 2) a fusão do capital bancário com o capital 

industrial e a criação, baseada neste “capital financeiro”, da oligarquia 

financeira; 3) a exploração de capitais, diferentemente da exportação de 

mercadorias, adquire uma importância particularmente grande; 4) a 
formação de associações internacionais monopolistas de capitalistas, que 

partilham o mundo entre si; 5) o termo da partilha territorial do mundo entre 

as potências capitalistas mais importantes. O imperialismo é o capitalismo 
no estágio de desenvolvimento em que ganhou corpo a dominação dos 

monopólios e do capital financeiro; em que a exportação de capitais adquiriu 

marca importante; em que a partilha do mundo pelos trustes internacionais 
começou; em que a partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais 

importantes terminou (p. 124 e 125). 

Este modo de produção constitui o exército industrial de reserva como um produto da 

acumulação e também como uma das condições para que esta se efetive. A existência de uma 

superpopulação trabalhadora disponível, independente dos limites reais de crescimento da 

população, é condição fundamental para a vida do próprio regime do capital.  

Quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais se concentra capital e se torna mais 

profundo o abismo entre a burguesia e os milhões de trabalhadores explorados. Isso significa 

que a luta de classes entre o proletariado e a burguesia só pode se agravar, essa luta baseia-se, 

portanto, nos antagonismos de interesses entre ambas as classes (DIAS, 1999). 
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Para conter esse antagonismo e visando preservar a produção e a acumulação 

capitalista, o Estado burguês tem papel fundamental. Segundo Engels e Marx (2009, p. 112) 

“(...) o Estado é a forma em que os indivíduos de uma classe dominante fazem valer os seus 

interesses comuns (...)”. Esse apresenta-se como Estado para todos, e como estratégia de 

reafirmação desta ordem societária considerar o conjunto das reivindicações da classe 

trabalhadora, para enquadrá-las à ordem burguesa. 

Dias (1999) destaca, nesse sentido, que o Estado continuava atendendo os interesses 

do capital, porém passando a reconhecer a necessidade de incorporar de forma subalternizada 

as demandas da classe trabalhadora. Neste contexto, mesmo não efetivando a ruptura com o 

sistema capitalista a luta dos trabalhadores obtém conquistas significativas, que resultaram na 

ampliação dos direitos sociais e dos direitos políticos. 

O Estado burguês mantém as ações coercitivas, porém articuladas com ações de 

coesão social (busca de consenso) o qual configura um conjunto de ações para o 

disciplinamento do trabalhador no sentido de convencê-lo de que o projeto burguês de 

sociabilidade é o mais eficaz e insubstituível. Para Dias (1999), o Estado representa os 

interesses da burguesia, mas não devemos, entretanto, ter uma visão reduzida do Estado, 

como meramente repressor. Esse Estado burguês reconhece os direitos sociais, como 

alternativa para legitimar-se e conter o processo de organização da classe trabalhadora.  

O Estado capitalista não é, entretanto, monolítico como se pensa. Para maior 
eficácia e legitimidade, ele tem que se apresentar como Estado Nacional-

Popular, como Estado de todos, acima das classes. Tende a compor as 

diferenças existentes no interior do campo dos dominantes e, mesmo, as 
desigualdades estruturais em relação aos dominados. Ele, de algum modo, 

tem que levar em conta o conjunto das reivindicações destes. Ainda que para 

negá-las ou enquadrá-las à sua ordem (DIAS, 1999, p. 49). 

A partir da configuração histórica e espacial da luta de classes acontecerá o processo 

de intervenção do Estado na totalidade da vida social, por meio da implementação das 

políticas sociais. Este processo ocorre nos diferentes países de forma variada, dependendo da 

posição desses países na economia mundial e como cada Estado nacional reconfigura as 

políticas sociais. Behring e Boshetti (2007, p. 86) afirmam que ao keynesianismo
8
 agregou-se 

                                                             
8 Keynes preocupado em compreender a crise de 1929 e em encontrar respostas para ela, “defendeu a 

intervenção estatal com vista a reativar a produção. Ele se referia a uma maior intervenção do estado na 

economia, [...] propugnava a mudança da relação do Estado com o sistema produtivo e rompia parcialmente com 
os princípios do liberalismo. [...] Keynes defendeu a liberdade individual e a economia de mercado, mas dentro 

de uma lógica que rompia com a dogmática liberal-conservadora da época.” (BEHRING e BOSCHETTI, 2007, 

p. 83/84, grifos nossos). 
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o pacto fordista – “da produção em massa para o consumo de massa e dos acordos coletivos 

com os trabalhadores do setor monopolista em torno dos ganhos de produtividade do 

trabalho”.  

O capitalismo difunde um novo projeto de sociabilidade – consumo em massa – que 

não se constitui apenas em alteração econômica e política, e sim, na transformação de um 

novo homem (alteração ideocultural) pela incorporação que reforça a concepção de mundo 

burguesa, mantendo a sociedade capitalista, e que será consolidada, sobretudo, após a 

Segunda Guerra Mundial. 

Na perspectiva do liberalismo (no período que vai de meados do século XIX até 

terceira década do século XX – doutrina que defende a propriedade privada, o individualismo, 

liberdade de mercado; o princípio do trabalho como mercadoria e sua regulação pelo livre 

mercado), o papel do Estado é uma espécie de “mal necessário”, sendo essa doutrina 

sustentada por uma débil intervenção do Estado na garantia de direitos sociais.  

Nesse período, os elementos essenciais, fundamentados pelos princípios liberais para 

intervenção reduzida do Estado na forma de políticas sociais, são: o predomínio do 

individualismo; o bem-estar individual maximiza o bem-estar coletivo; predomínio da 

liberdade e competitividade; naturalização da miséria; predomínio da lei da necessidade-

manutenção de um Estado mínimo; as políticas sociais estimulam o ócio e o desperdício; a 

política social é concebida como um paliativo (BOSCHETTI, 2012). 

Segundo HARVEY (1989), a luta da classe trabalhadora, pautada nas ações pela 

emancipação humana, por uma nova ordem societária e o fim das desigualdades econômicas e 

sociais, foi fundamentalmente necessária para alterar o papel do Estado liberal – “liberalismo 

embutido” 
9
 (o Estado continuava atendendo os interesses do capital, porém o Estado passa a 

reconhecer a necessidade de incorporar as demandas da classe trabalhadora). 

 Na Conferência de Bretton Woods
10

 realizada nos Estados Unidos em 1944, quase ao 

fim da Segunda Guerra Mundial, foram criados o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) com o objetivo de reconstruir e recuperar os mercados dos países 

afetados pela guerra em curso.  

                                                             
9 HARVEY (2008, p. 20) define o “liberalismo embutido” como: “Os Estados intervieram ativamente na política 

industrial e passaram a estabelecer padrões para salário social, construindo uma variedade de sistemas de bem-

estar (cuidados de saúde, instrução etc.)”. 

10 Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas que aconteceu em julho de 1944, reunindo 160 

delegados oficiais e 44 países cujo objetivo era estabelecer as regras de uma nova ordem econômica 

internacional para o pós-guerra. Marcaram uma mudança no eixo político-econômico mundial. 
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(...) O acordo de Bretton Woods, de 1944, transformou o dólar na moeda 

reserva mundial e vinculou com firmeza o desenvolvimento econômico do 

mundo à política fiscal e monetária norte-americana. A América agia como 
banqueiro do mundo em troca de uma abertura dos mercados de capital e de 

mercadorias ao poder das grandes corporações. (...) a expansão internacional 

do fordismo ocorreu numa conjuntura particular de regulamentação político-
econômico mundial e uma configuração geopolítica em que os Estados 

Unidos dominavam por meio de um sistema bem distinto de alianças 

militares e relações de poder. (HARVEY, 1989, p. 131 e 132). 

É nesse contexto de Guerra Fria, período histórico de disputas estratégicas e conflitos 

entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre o final da 2ª 

Guerra Mundial (1945) e a extinção da URSS (1991), um conflito por áreas de influência 

entre o capitalismo e o comunismo, que o BM passa a conceder empréstimos aos países da 

periferia do capitalismo para difusão do projeto burguês de sociabilidade, garantindo a 

segurança do capitalismo e estabilidade econômica para reprodução da lucratividade do 

capital.  

Mesmo não efetivando a ruptura com o sistema capitalista a luta dos trabalhadores 

obteve conquistas significativas, que resultaram na ampliação dos direitos sociais e dos 

direitos políticos. 

(...) no âmbito dos países capitalistas, os sistemas de proteção social se 

originaram na Europa ocidental no contexto da Revolução Industrial e se 
ampliaram após a Segunda Guerra Mundial, constituindo-se em conquistas 

civilizatórias que não foram capazes de emancipar a humanidade do sistema 

capitalista, mas instituíram sistemas de direitos e deveres que alteram o 
padrão de desigualdade entre as classes sociais ao longo do século XX (...) 

(BOSCHETTI, 2012, p. 756). 

Para CHESNAIS (1998) é a partir do fim da Segunda Guerra Mundial até a entrada 

dos anos setenta do século passado, definida por alguns autores como “anos dourados” ou “as 

três décadas gloriosas”, nos quais o capitalismo monopolista obteve resultados econômicos 

com altas taxas de crescimento e aumento da produção industrial, repousava sobre três 

pilares: 

(...) a relação salarial “fordista”, que se traduziu por uma rápida e regular 

evolução dos salários, com base num compromisso capital-trabalho que 
organizou a divisão dos ganhos de produtividade provenientes da 

organização científica do trabalho; as políticas de estabilização 

macroeconômica, de inspiração keynesiana, destinadas a assegurar uma 

progressão regular da demanda direcionada às empresas; os sistemas 
financeiros administrados, que viabilizaram o financiamento da acumulação 

do capital por endividamento bancário a taxas de juros baixas e controladas 

pelas autoridades monetárias (CHESNAIS, 1998, p. 98). 
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 O Welfare State ou Estado de Bem-Estar Social
11

 foi concebido na década de 1940 nos 

países centrais. Nos países da periferia do capital sob a ideologia de desenvolvimentismo, 

estrategicamente para conciliação social e a contenção da classe trabalhadora, é difundida a 

ideologia da superação do subdesenvolvimento dos países periféricos que implementassem 

em seus países as políticas elaboradas pelos Estados Unidos da América – EUA. HARVEY 

(2008) destaca que todas as várias formas de Estado tinham em comum nesse período: 

(...) era a aceitação que o Estado deveria concentrar-se no pleno emprego, no 
crescimento econômico e no bem-estar de seus cidadãos, e de que o poder do 

Estado deveria ser livremente distribuído ao lado dos progressos de mercado 

– ou, se necessário, intervindo ou mesmo substituindo tais processos – para 
alcançar esses fins, e políticas fiscais e monetárias em geral caracterizadas 

como “keynesianas” foram implantadas extensamente para suavizar os ciclos 

de negócio e assegurar um nível de emprego razoavelmente pleno. Um 

“compromisso de classe” entre capital e o trabalho foi advogado geralmente 
como principal garante da paz e da tranquilidade doméstica (HARVEY, 

2008, p. 20). 

A partir da configuração histórica e espacial da luta de classes que vai acontecer o 

processo de intervenção do Estado na vida social, na implementação das políticas sociais. 

Acontece em alguns países de forma variada, dependendo do lugar desses países na economia 

mundial e como cada Estado local reconfigura as políticas sociais (BOSHETTI, 2012). A 

autora analisa que as políticas sociais no capitalismo, 

(...) na sua origem, processo de desenvolvimento, configuração e 

abrangência são diversos porque se erigem na história relação entre o grau 
de desenvolvimento das forças produtivas e o papel do Estado e das classes 

sociais em cada país. Essas condições nacionais atribuem aos sistemas de 

proteção social características e particularidades que os distinguem, sem, 
contudo, suprimir sua morfologia estruturalmente capitalista. (BOSHETTI, 

2012, p. 756). 

Com base nas análises de HARVEY (2008) e BOSCHETTI (2012), entendo que esses 

“anos dourados” das políticas sociais não inclui todos os trabalhadores, nem dos países 

                                                             
11 Segundo Behring e Boschetti (2007, p. 94/99) os princípios que estruturam o Welfare State citando (Mishra, 

1995) são: “1) responsabilidade estatal na manutenção das condições de vida dos cidadãos, por meio de um 

conjunto de ações em três direções: regulação da economia de mercado a fim de manter elevado nível de 

emprego; prestação pública de serviços sociais universais, como educação, segurança social, assistência médica 

e habitação; e um conjunto de serviços sociais pessoais; 2) universalidade dos serviços sociais; e 3) implantação 

de uma ‘rede de segurança’ de serviços de assistência social.” As autoras mencionam à analise feita por Esping-

Andersen (1991), que distingue três tipos de Welfare State: 1º) Liberal (nos EUA, Canadá e Austrália) políticas 

focalizadas de assistência, transferências reduzidas, benefícios restritos à população de baixa renda, entre outros; 
2º) Conservador e corporativista (na Áustria, França, Alemanha e Itália) concessão de direitos sociais, 

previdência privada tem papel secundário; e 3º) Social-democrata (no Norte da Europa: Suécia, Dinamarca , 

Escandinávia) instituíram políticas sócias universais e cujos direitos sociais foram estendidos às classes médias. 
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centrais, muito menos nos países da periferia do capital, esse período exige um Estado forte, 

atuando na economia para garantir os superlucros dos monopólios, preservando a produção e 

a acumulação capitalista. 

As estratégias – pleno emprego, direitos sociais amplos e universais, 

sustentação da demanda efetiva e do consumo – estiveram na base dos 
sistemas de proteção social na Europa ocidental até meados da década de 

1970, e se constituíram na principal política para debelar a crise de 1929 e 

assegurar forte crescimento econômico entre 1945 e 1975 (Palier, 2010ª e 
2010b). Também forneceram os pilares para a intervenção do Estado nas 

relações de produção na periferia do capitalismo, como nos países da 

América Latina, embora nessas paragens o pleno emprego e a 

universalização dos direitos sociais tenham sido uma realidade (Boschetti, 
2006 e 2008) (BOSCHETTI, 2012, p. 758 e 759). 

Segundo OLIVEIRA (1998), o crescimento do mercado nesse período, tem como um 

importante impulsionador o crescimento do salário indireto, via políticas sociais ou das 

despesas sociais públicas, as quais alimentam o consumo de massas. A presença dos fundos 

públicos, por meio dos gastos sociais públicos e da reprodução da força de trabalho, no 

capitalismo contemporâneo é estruturado e insubstituível. 

Segundo SANTOS JUNIOR (2010), o BM apoiou política e financeiramente os 

regimes antidemocráticos (Ditatoriais) da periferia do sistema capitalista, como no Brasil. O 

governo Reagan dos EUA se propôs, então, “a retomar peremptoriamente os programas de 

ajuda militar e a dar ênfase à assistência bilateral, porquanto afirmava que esse tipo de 

solução gerava políticas mais consistentes e aumentava a segurança e os interesses dos 

americanos no mundo” (SANTOS JUNIOR, 2010, p. 159). A cobertura dada pelo BM às 

ditaduras militares tornou-se uma de suas características entre o fim dos anos 1960 e 1970. 

 

1.2. Crise do capitalismo e a reforma neoliberal: formulação de um novo projeto 

burguês de sociabilidade 

No período de transição da década de 1960 a 1970, se deu o fim aos “anos dourados”, 

ocorrendo um conjunto de mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais, transformando 

assim, o cenário mundial. Há uma queda nas taxas de lucro e esgota-se a expansão 

econômica. Para CHESNAIS (1998) é nesse contexto que a mundialização financeira nasceu, 

no bojo do movimento de fortalecimento do capital privado (industrial e bancário): “embora 

ela tenha começado a se manifestar em fins da década de 60, (...) os marxistas descrevem como 
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ressurgimento, num contexto determinado, de contradições clássicas do modo de produção capitalista 

mundial, que haviam sido abafadas entre 1950 e a recessão de 1974” (CHESNAIS, 1998, p. 17). 

Iamamoto (2011, p. 108) explica que a mundialização da economia: 

(...) está ancorada nos grupos industriais transnacionais, resultantes de 

processos de fusões e aquisições de empresas em um contexto de 

desregulamentação e liberalização da economia. Esses grupos assumem 

formas cada vez mais concentradas e centralizadas do capital industrial e se 
encontram no centro da acumulação. As empresas industriais associam-se às 

instituições financeiras (bancos, companhias de seguros, fundos de pensão, 

sociedades financeiras de investimentos coletivos e fundos mútuos), que 
passam a comandar o conjunto da acumulação, configurando um modo 

específico de dominação social e política do capitalismo, com o suporte dos 

Estados Nacionais. 

 A partir da crise de 1970, o sistema capitalista passa por uma longa e profunda 

recessão, o discurso neoliberal ganha força com a contenção dos gastos sociais e a defesa de 

um amplo programa de privatização. É nesse contexto de acirramento das políticas neoliberais 

e de reordenamento do papel do Estado que está inserida a reformulação das políticas sociais 

nos países periféricos. Assim, a retomada do liberalismo reconfigurado, deixa de lado a 

ideologia do Estado de Bem-Estar Social nos países centrais e a ideologia do 

desenvolvimentismo nos países periféricos.  

(...) Os principais Estados capitalistas, para recuperar as taxas de lucro, em 

franco declínio nos anos 1970, e o ritmo de valorização do capital, adotaram 

políticas de orientação neoliberal, as quais têm como horizonte o “Estado 
mínimo”, o que efetivamente significa o Estado máximo para o capital 

(Netto, 2011). Evidências constitutivas dessas políticas: por um lado, 

liberalização e desregulamentação dos fluxos de capital, privatização das 
empresas estatais, instrumentos e medidas para reforçar a propriedade 

privada, política monetárias e fiscais restritivas etc., por outro lado, assalto à 

seguridade social, aos direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora 

no pós-guerra, flexibilização das leis trabalhistas etc., em outras palavras, 
liberalização para o aumento da taxa de exploração do trabalho pelo capital 

(LUPATINI, 2012, p. 60 e 61). 

 Para controlar a crise de acumulação capitalista – processo constitutivo do sistema 

capitalista – foram intensificadas algumas medidas que são constitutiva do capital, são 

consideradas, como: a reestruturação produtiva, o reordenamento do papel dos Estados 

nacionais e a formulação de um novo projeto burguês de sociabilidade, reconfigurando a 

participação dos Estados nacionais na implementação das políticas sociais. No pós 1970, 

temos um novo “regime de acumulação” que HARVEY (2008) denomina de flexível. 
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O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-

econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido 

liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no 
âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos a 

propriedade privada, livres mercados e livre comércio. (HARVEY, 2008, p. 

12). 

O autor afirma que o papel do Estado neoliberal é preservar e criar um arcabouço 

institucional adaptado a essas práticas, tendo como missão central criar condições favoráveis à 

acumulação lucrativa. Com o avanço do neoliberalismo nos países periféricos gera um 

profundo processo de mercantilização dos vários setores sociais, que são direcionados para os 

interesses mercadológicos e de lucratividade do capital nacional e internacional. Segundo 

Rodrigues (2012) esse o arcabouço ideológico não é transmitido automaticamente, 

O arcabouço ideológico metamórfico produzido pelas classes dominantes, 

por sua vez, não é transmitido automaticamente ao conjunto da sociedade. 
Ao contrário, é preciso um longo e molecular trabalho de convencimento das 

classes dominadas. Trabalho esse que passa pela escola e a ultrapassa em 

muito. Tal processo é denominado, por Antonio Gramsci (2000), de 
hegemonia. Nesse sentido, toda relação hegemônica é necessariamente uma 

relação pedagógica. Relação pedagógica essa que demanda a utilização de 

aparelhos de hegemonia, isto é, de instrumentos que organizem e difundam 
as ideias dominantes (RODRIGUES, 2012, p. 35). 

O sistema capitalista tem uma dinâmica de crises cíclicas e, para contê-las, as 

burguesias local e internacional criam novas formas de exploração do trabalho para fortalecer 

a ordem vigente. Nesse sentido, o campo das políticas sociais se intensifica como espaço 

mercantil mercadoria, do qual destacamos o campo da educação, alvo de mudanças para 

garantir a funcionalidade e a lucratividade das classes dominantes e que permite perceber que 

o uso do fundo público é central para o capital se reproduzir em momentos de crise. 

(...) O fundo público se forma a partir de uma punção compulsória – na 
forma de impostos, contribuições e taxas – da mais-valia socialmente 

produzida, ou seja, é parte do trabalho excedente que se metamorfoseou em 

lucro, juro ou renda da terra e que é apropriado pelo Estado para o 
desempenho de múltiplas funções. O fundo público atua na reprodução do 

capital, retornando, portanto, para seus segmentos especialmente nos 

momentos de crise; e na reprodução da força de trabalho, a exemplo da 

implementação de políticas sociais (...) (Behring, 2010, p. 20). 

Segundo a autora, o fundo público no capitalismo contemporâneo assume maiores 

proporções e tarefas. Há, a partir desse período, um redirecionamento do fundo público, pois 

os impostos diretos e indiretos pagos pelos trabalhadores ao Estado são usados para 

pagamento de juros ou da própria dívida pública. Os recursos públicos do fundo são aplicados 
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diretamente no mercado financeiro, e somente uma pequena parcela destes recursos são 

destinados às políticas públicas universais.  

Desde os anos de 1980, com a intensificação do neoliberalismo e da financeirização, 

vem se difundindo uma realidade de Estado mínimo para a social e máximo para o capital. 

“Basta observar a reação capitalista à crise de 2008/2009
12

, uma nítida crise estrutural do 

sistema, com a injeção de trilhões de dólares, euros e reais tendo em vista conter a espiral 

crise, numa imensa socialização de custos, tão ou mais ampla que aquela desencadeada em 

1929/1932” (Behring, 2010, p. 14).  

Nos anos de 1980 ocorre a crise do endividamento dos países periféricos, causada pelo 

aumento das taxas de juros dos empréstimos do BM e do FMI aos países devedores. E é 

quando, justamente, a ideologia neoliberal ganha força nos países da América Latina, busca-

se, portanto, arrancar riqueza desses países na forma principalmente de juros.  

O endurecimento das políticas monetárias desencadeou uma alta brutal das 

taxas de juros nominais em todo o mundo. Contrariamente ao previsto pela 
teoria ortodoxa, a desaceleração da inflação não produziu uma baixa paralela 

no nível das taxas de juros nominais, nos países industrializados. Isso 

resultou em altas taxas de juros dos anos 80, contrastando fortemente com a 

situação das décadas de 60 e 70 (...) (CHESNAIS, 1998, p. 101). 

De acordo com as análises dos intelectuais neoliberais, assim como o Banco Mundial 

– o Estado é o grande responsável pela crise fiscal e o capital na busca de estratégias para 

conter tal crise coloca como necessária a reformulação das relações entre Estado e sociedade 

civil, buscando obter um consenso dos interesses entre capital e trabalho para encobrir o 

antagonismo de classe. 

A partir desse contexto econômico e político, que esses organismos internacionais, 

sujeitos políticos do capital, elaboram, monitoram e implementam as contrarreformas nos 

países periféricos, no qual está inserido o Brasil e como estratégia desse processo temos o 

avanço da ideologia neoliberal, enquanto uma nova fase do capitalismo monopolista. 

                                                             
12 Segundo Boschetti (2010), a crise de 2008/2009, expressou inicialmente, nos Estados Unidos como uma bolha 

de especulação imobiliária – mera expressão da crise. “Desde 2008 os países capitalistas enfrentam uma crise de 

proporções comparáveis à crise de 1929 e cujas consequências ainda não são totalmente conhecidas. Apesar de o 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar que, no Brasil, a crise chegou sob a forma de “marolinha” (uma 

pequena onda, que não causa destruição), o que significa dizer que seus efeitos não seriam devastadores como 

ocorreu em outras partes do mundo, já temos elementos suficientes para atestar que tal afirmação foi, no mínimo, 

descontextualizada e desprovida de anteparo na realidade. Permanece um “otimismo” descabido em torno dos 

efeitos da crise no Brasil, que se alimenta em algumas medidas econômicas em curso no país, apontadas com 
precisão por Oliveira (2008, p. 38): o superávit elevado constitui abundante reserva cambial e superávit 

comercial; há um controle da dívida pública; o crescimento econômico está mantido em torno de 5% ao ano; há 

uma taxa de emprego crescente; e o Brasil possui uma robusta arrecadação tributária” (p. 64). 
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Voltando aos anos 1980, cabe mencionar um fato notório no histórico de 

altos e baixos do híbrido desenvolvimento brasileiro e da sua política social: 

paralelamente à recessão econômica, que também atingiu o Brasil –, 
acompanhada de inflação, endividamento do setor público e de baixas taxas 

de crescimento –, o país assistiu, em 1985, ao fim da ditadura e ao advento 

de um novo período de redemocratização; e, nesse período, a conquista de 
maior simbolismo foi a promulgação, em 1988, da Constituição da 

República (CF/88), conhecida como “cidadã”. Entretanto, apesar de essa 

Constituição conter avanços sociais formais inéditos na vida política 
nacional, já nasceu contestada pelas forças conservadoras que atuaram 

majoritariamente na Assembleia Nacional Constituinte (ANC) de 1987, 

então convocada para produzir o novo texto constitucional após 21 anos de 

ditadura militar (PEREIRA, 2012, p. 734 e735). 

 Entre os avanços aprovados na Assembleia Nacional Constituinte (ANC), “como a 

ampliação de direitos sociais, a universalização da cobertura destes e o compromisso do 

Estado com a garantia dos mesmos” (PEREIRA, 2012, p. 735) se configuram no período de 

intensificação do neoliberalismo no país, o qual tem como princípio negar a proteção social. 

Segundo a autora, com o colapso do socialismo real, 

(...) o neoliberalismo radicaliza a sua rejeição à proteção social pública e se 
projetaria mundialmente como uma ortodoxia sem alternativas, empunhando 

as seguintes consignas: do livre mercado; da privatização do patrimônio 

público; da flexibilização laboral; da negação dos direitos sociais; da 
substituição das políticas universais pelas focalizadas; da transformação da 

seguridade social em simples seguro, com descarte da assistência; e da 

primazia do mérito empreendedor dos indivíduos em detrimento dos direitos. 
(PEREIRA, 2012, p. 736 e 737). 

 A reconfiguração da esfera pública é a prioridade do projeto político neoliberal, o 

Estado destina recursos públicos para a iniciativa privada e a execução dos serviços públicos 

se dá por meio das parcerias público-privadas em instituições que impera a lógica do lucro, 

sob o discurso de que em muitos países, os monopólios públicos de infraestruturas, serviços 

sociais e outros bens e serviços tem poucas probabilidades de ser eficazes. O Estado é tido 

como um facilitador e parceiro dos mercados, SANTOS JUNIOR (2010), afirma que o Banco 

Mundial e a diplomacia econômica dos países centrais, principalmente dos Estados Unidos: 

(...) pressionaram os países em desenvolvimento por mudanças 

constitucionais e institucionais com o óbvio intuito de aumentar a 
“eficiência” do Estado e liberar firmemente o mercado da intervenção 

estatal.  A política passa a ser submetida a um cálculo realista de custo e 

benefício, que privilegiava mudanças orçamentárias, fiscal e comercial, com 
privatização de empresas públicas e desregulamentação da economia, do 

sistema financeiro e de corte dos investimentos sociais, num pacote de 

reformas macroeconômicas que tinha como meta estabelecer a disciplina 
econômica dos países em crise (SANTOS JUNIOR, 2010, p.153). 
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É nesse sentido, que se configura a reforma neoliberal da proteção social no sistema 

capitalista, especificamente, a contrarreforma das políticas sociais nos países periféricos, 

como uma importante estratégia de ampliação do campo de exploração lucrativa do capital em 

crise e de difusão do projeto de sociabilidade burguesa.  

Historicamente, os governos federais brasileiros compartilham com as políticas 

elaboradas e direcionadas pelos organismos internacionais, defendendo um Estado que 

consolide e represente as políticas sociais desses sujeitos políticos do capital. 

 

1.3. “Capitalismo dependente” e “Padrão compósito de hegemonia burguesa”: 

particularidades do Brasil e a Educação Superior  

Florestan Fernandes, ao longo de sua obra, analisa o papel de uma sociedade 

subdesenvolvida na economia mundial. Adverte que esta sociedade encontra-se no estágio do 

capitalismo dependente, possuindo uma economia de mercado capitalista, no sentido moderno 

e, sua própria ordem econômica é uma ordem capitalista, porém, sendo uma situação 

específica, será “destituída de autossuficiência e possuidora, no máximo, de uma autonomia 

limitada” (FERNANDES, 1968, p. 36), constituída para operar, estrutural e dinamicamente 

como: 

(...) uma entidade especializada, ao nível da integração do mercado 

capitalista mundial; como uma entidade subsidiária e dependente, ao nível 

das aplicações reprodutivas do excedente econômico das sociedades 
desenvolvidas; e como uma entidade tributária, ao nível do clico de 

apropriação capitalista internacional, no qual ela aparece como uma fonte de 

incrementação ou de multiplicação do excedente econômico das economias 
capitalistas hegemônicas (FERNANDES, 1968, p.36 e 37). 

 A articulação de estruturas arcaicas e modernas é, para o autor, um requisito do 

capitalismo dependente. “O setor arcaico mantém sua dependência diante do capital externo, e 

o setor moderno surge um clima de associação indireta com esse capital” (FERNANDES, 

1968, p. 66). A ordem econômica que assim se fundamenta, organiza a transferência do 

excedente econômico do setor arcaico para promover o financiamento da industrialização e 

expandir as tendências de consumo de massa, que possibilitam ao moderno as aparências do 

“capitalismo avançado”. 

 Nesse contexto, Florestan Fernandes (1968), analisa como se constitui, funciona e 

evolui o regime de classes sob o capitalismo dependente, desenvolvendo os conceitos como 



38 

 

 

 

os “possuidores de bens” e os “não possuidores de bens”, esse último dividem-se em duas 

categorias, o que se poderia se chamar de “condenados do sistema”: a) os que estão em 

estruturas arcaicas de sistemas econômicos e b) os que estão em via de proletarização ou se 

proletarizaram.  

As funções sociais construtivas do regime de classes são profundamente 

afetadas pelo grau de coesão e de continuidade das formações sociais 

anteriores à emergência e à consolidação do capitalismo (...). Em suma, 
embora o regime de classes não nivele os estratos sociais em presença, sob 

nenhum aspecto, ele dá origem a um mínimo de homogeneidade e de 

equidade na distribuição das probabilidades de valorizar no mercado “o 
poder de possessão de bens e de trabalho”, base na qual se poderá construir 

uma estratificação social de fundamentos univocamente econômicos 

(FERNANDES, 1968, p.80). 

 Analisando as particularidades do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, o autor 

evidencia que a industrialização brasileira se desenvolve de forma subordinada aos interesses 

políticos, econômicos e socioculturais à Europa, posteriormente, aos EUA, combinando 

formas modernas e arcaicas de produção. Sendo que, essa subordinação está articulada aos 

próprios interesses da burguesia brasileira em reproduzir relações de dominação e exploração 

de uma classe sob a outra. No caso brasileiro, representa o que o autor chama de “casos 

estratégicos”: 

(...) é que ele permite levar em conta, na caracterização do regime de classes 

no mundo subdesenvolvido, tanto os aspectos mais arcaicos quanto os 

aspectos mais modernos da estratificação social condicionada pelo 
capitalismo dependente. E, se ele não contém em si ‘o futuro das demais 

sociedades subdesenvolvidas’, pelo menos evidencia, com incomparável 

nitidez, que o regime de classes, como conexão dessa modalidade de 
capitalismo, concorre ao mesmo tempo para organizar internamente os 

interesses sócio-econômicos que produzem as classes e para dar 

continuidade à ‘exploração de fora para dentro’ (FERNADES, 1968, p. 62 e 
63). 

Quase todas as nações da América Latina durante pelo menos três séculos, 

experimentaram o sistema básico de colonização e de dominação externas. Em consequência, 

o tipo de capitalismo constituído na América Latina, que floresceu por meio da 

“modernização do arcaico” e “arcaização do moderno”, identificado por Florestan Fernandes, 

atinge a era da industrialização e o crescimento econômico no Brasil, a partir de dois tipos de 

dinamismo, “um que se impõe de fora para dentro, outro que se projeta de dentro para fora” 

(FERNANDES, 1975, p.53). 
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O desenvolvimento ocorre nos marcos do padrão dependente de desenvolvimento 

capitalista. Os países centrais investem no desenvolvimento do capitalismo nos países 

periféricos, na condição desses se manterem como periferia.  

Nesse sentido, o crescimento econômico e a dependência se formam a base do 

capitalismo dependente e, isso ocorre porque a os “adeptos mais ardorosos do 

‘desenvolvimentismo’ ignoram os laços que os prendem indissociavelmente aos dinamismos 

econômicos, socioculturais e políticos externos e trabalham por novas alternativas de 

incorporação dependente” (FERNANDES, 1975, p. 88 e 89), causando um imenso vazio 

histórico e político. 

Segundo o autor, somente a “revolução contra a ordem” que nega o capitalismo, a 

dependência e o subdesenvolvimento, oferece uma alternativa real ao padrão dependente de 

desenvolvimento capitalista. Esse conceito indica a superação do sistema capitalista e 

construção do socialismo, só será realizada através das lutas políticas da classe trabalhadora. 

 O padrão compósito de hegemonia burguesa permitiu a criação de novas estruturas de 

poder, a burguesia brasileira associa-se conscientemente à burguesia internacional para 

privilegiar os seus interesses comuns, econômicos, políticos e socioculturais, especificamente, 

limitar a participação da classe trabalhadora e impedir a construção de uma “revolução contra 

a ordem”. Neste processo, a burguesia inovará os seus controles sobre o Estado, “tornando-os 

mais efetivos e eficientes para o tipo de “revolução dentro da ordem”, que é aspirado por suas 

elites dirigentes” (FERNANDES, 1975, p. 110).  

Nesse contexto, Florestan Fernandes apresenta o conceito de Revolução Burguesa e 

analisa o papel da burguesia brasileira no cenário mundial. Segundo o autor, a Revolução 

Burguesa “denota um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais, 

psicoculturais e políticas que só se realizam quando o desenvolvimento capitalista atinge o 

clímax de sua evolução industrial” (FERNANDES, 2005, p. 239). 

A revolução burguesa no Brasil aconteceu de forma diferenciada da “revolução 

burguesa clássica”, o autor não acredita que houve uma crise no poder oligárquico, e sim 

“uma recomposição das estruturas do poder” que vai configurar, historicamente, a dominação 

e o poder burguês, dando início a modernidade no Brasil que separa a “era senhorial” da era 

“burguesa”. A burguesia não tem como objetivo promover a modernização na forma 

universal, ela se compromete com tudo que é vantajoso. 
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O efeito mais direto dessa situação é que a burguesia mantém múltiplas 

polarizações com as estruturas econômicas, sociais e políticas do país. Ela 

não assume o papel de paladina da civilização ou de instrumento da 
modernidade, pelo menos de forma universal e como decorrência imperiosa 

de seus interesses de classe. Ela se compromete, por igual, com tudo que lhe 

fosse vantajoso: e para ela era vantajoso tirar proveito dos tempos desiguais 
e da heterogeneidade da sociedade brasileira, mobilizando as vantagens que 

decorriam tanto do “atraso” quanto do “adiantamento” das populações 

(FERNANDES, 2005, p. 240 e 241). 

 Nesse sentido, consolida-se um projeto de desenvolvimento dependente com políticas 

de segurança viabilizadas pelo o Estado. Tendo como expressão a forte centralização do poder 

pelo Estado brasileiro, realizando acordos com a burguesia internacional, para: 1º) estabelecer 

alianças com o capitalismo financeiro internacional, interessada em ampliar seu capital; 2º) 

reprimir a participação e organização da classe trabalhadora; 3º) reconfigurar do papel do 

Estado como instrumento do poder burguês, para que o capital internacional circule no país 

com segurança. 

Os países centrais necessitam de parceiros fortes nos países periféricos para consolidar 

seu projeto de sociabilidade burguesa, sendo assim, a burguesia brasileira possuía certo grau 

de autonomia relativa para negociar os termos da dependência estabelecida. O avanço do 

socialismo no cenário mundial é um dos elementos fundamentais utilizados pela burguesia 

para negociar com os países centrais a incorporação do Brasil aos seus dinamismos. 

Quanto mais se aprofunda a transformação capitalista, mais as nações 

capitalistas centrais e hegemônicas necessitam de “parceiros sólidos” na 

periferia dependente e subdesenvolvida – não só de uma burguesia articulada 
internamente em bases nacionais, mas de uma burguesia bastante forte para 

saturar todas as funções políticas autodefensivas e repressivas da dominação 

burguesa. (...) depois da Segunda Guerra Mundial, ao entrar numa era de luta 

pela sobrevivência contra os regimes socialista, tais nações passaram a 
depender das burguesias nacionais das nações capitalistas dependentes e 

subdesenvolvidas para preservar ou consolidar o capitalismo na periferia 

(FERNANDES, 2005, p.342, grifos meus). 

Esse cenário demonstra as características da burguesia brasileira como uma burguesia 

forte para consolidar e preservar o projeto hegemônico, sendo esta, submissa ao capital 

internacional, aprofundando cada vez mais a nosso país à dependência em relação aos países 

centrais do capitalismo. A burguesia brasileira demonstra um perfil conservador, de 

exploração do trabalho, acirramento das desigualdades sociais, configurando o padrão 

burguês de hegemonia. 
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As análises de Florestan Fernandes (1980) demonstram que historicamente no Brasil a 

contrarrevolução é um processo permanente e prolongado. Em respostas as crises cíclicas o 

capitalismo cria e recria novas estratégias para manter a sua hegemonia, comprovando a 

capacidade do projeto burguês de sociabilidade de apresentar “o velho sob a aparência do 

novo”. O neoliberalismo caracteriza-se como uma das estratégias do sistema capitalista, em 

resposta à crise de 1970, criando novos campos de exploração lucrativa. 

 Para garantir o padrão compósito de hegemonia, os organismos internacionais têm um 

papel fundamental: cuidar para que se atenda os interesses da burguesia brasileira e 

internacional, apresentando novas estratégias de dominação e exploração capitalista, 

garantindo a segurança e legitimidade da ordem vigente. 

 As análises de Florestan Fernandes (1979) apresentam o debate na década de 1960, 

sobre a reforma universitária, tratava-se de um debate entre projetos antagônicos de 

universidade, como uma importante “reforma de base” ou “reforma estrutural”. 

 Para o autor os conservadores defendiam mudanças organizacionais para acelerar o 

desenvolvimento, porém mantendo o padrão dependente de desenvolvimento e de educação 

superior, nos marcos da “modernização conservadora”, em oposição, o movimento da classe 

trabalhadora - o movimento estudantil, dos professores, entre outros, defensores de uma 

universidade totalmente nova. 

Como expectativa universal, todos os círculos sociais mencionados querem 
universidades que concorram para diminuir ou para eliminar a dependência 

cultural extrema, em relação ao exterior, em que nos achamos. A essa 

expectativa junta-se a exigência especifica dos jovens e dos professores, 
educadores e intelectuais radicais, em prol da democratização interna da 

universidade. Para eles, reforma universitária é indissociável da destruição 

da monopolização do poder pelos estratos conservadores das classes altas e 
médias. Por isso, quando falam ou lutam pela reforma universitária não 

querem apenas “reorganizar” formalmente o ensino superior. Visam 

construir uma universidade totalmente nova – educacionalmente criadora, 

intelectualmente crítica e socialmente atuante, aberta ao povo e capaz de 
exprimir politicamente os seus anseios mais profundos (FERNANDES, 

1979, p. 64, grifos meus). 

Essa reconfiguração da universidade deveria se dar – segundo os movimentos sociais, 

sindical e estudantil – a partir do incentivo a criação intelectual e pesquisa crítica, e assim, 

combater o padrão dependente de educação superior. E diante das pressões para a reforma 

universitária, o governo militar organiza uma contrarrevolução conservadora, preservando os 

interesses da burguesia brasileira e internacional. 
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Segundo Florestan Fernandes (1995), o processo de resistência e o compromisso 

críticos dos intelectuais tem um papel importante para a transformação dessa realidade, na 

contribuição a “revolução contra ordem”. Ao repudiar a “neutralidade científica”, de 

responsabilidade política e de participação militante, “evidenciando que os critérios de 

verdade da ciência valem tanto para a explicação da realidade quanto para sua alteração” 

(FERNANDES, 1995, p. 161). 

O autor destaca a importância do movimento socialista nas áreas de trabalhos dos 

intelectuais integrada à transformação do real e ao processo de investigação a partir do 

pensamento crítico. Florestan (1995) caracteriza a existência de dois tipos de movimento 

socialista: “fraco ou firme”.  

No caso brasileiro, assim como a revolução burguesa, o autor caracteriza como um 

movimento socialista fraco e débil, “sob uma dominação de classe fortemente pró-imperialista 

e dissociada dos incentivos à crítica da sociedade que poderia nascer ou ser fomentados pelo 

nacionalismo revolucionário de tipo burguês” (FERNANDES, 1995, p. 161 e 162). Afirma 

que somente os intelectuais socialistas são capazes 

(...) de romper com o monolitismo cultural do pensamento conservador e 
com uma visão do mundo intrinsicamente contrarrevolucionária, que exclui 

a ciência do momento de vontade política, que tende a unir o inconformismo 

intelectual às propensões revolucionárias das classes despossuídas 

(FERNANDES, 1995, p. 162). 

A disputa entre projetos antagônicos de educação superior faz parte do processo 

histórico do Brasil, que se intensifica nos anos de 1990 com a contrarreforma da educação 

superior brasileira, no qual o governo federal compartilha das políticas educacionais 

elaboradas pelo BM. De um lado, os sujeitos coletivos lutam pela educação pública e gratuita, 

em defensa da verba pública exclusivamente para a educação pública – setores do movimento 

estudantil, movimento sindical e dos movimentos sociais, e do outro lado, as entidades 

representativas dos empresários do ensino que defendem a educação com mercadoria, 

demandando do governo federal recursos públicos para as IES privadas. Contudo, devemos 

estar atentos a todos os passos dos sujeitos políticos do capital. Fortalecendo o conjunto dos 

movimentos sociais comprometidos com a defesa e a luta pela educação pública, gratuita e de 

qualidade.  
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CAPÍTULO II – CONTRARREFORMA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR  

BRASILEIRA 

 

 

A razão para o fracasso de todos os esforços anteriores, e que se 

destinavam a instituir grandes mudanças na sociedade por meio de 

reformas educacionais lúcidas, reconciliadas com o ponto de vista do 

capital, consistia – e ainda consiste – no fato de as determinações 

fundamentais do sistema do capital serem irreformável. (...) o capital é 

irreformável porque pela sua própria natureza, como totalidade 

reguladora sistêmica, é totalmente incorrigível.  

István Mészáros 

 

 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar as políticas do Banco Mundial (BM) para 

Educação Superior na América Latina, a partir das diretrizes da reformulação desse nível de 

ensino nos países da periferia do capital, a reforma neoliberal do Estado e da Educação 

Superior no Brasil no contexto da crise estrutural do sistema capitalista, e novas 

configurações do ensino superior privado brasileiro no século XXI. 

Busca analisar, como o governo brasileiro a partir dos anos de 1990 compartilha das 

políticas educacionais elaboradas pelo BM, e as disputas entre os projetos antagônicos de 

educação superior dos sujeitos coletivos em por uma educação superior pública e gratuita, em 

defensa da verba pública exclusivamente para a educação pública – setores do movimento 

estudantil, movimento sindical e dos movimentos sociais, e as entidades representativas dos 

empresários do ensino que defendem a educação com mercadoria, demandando do governo 

federal recursos públicos para as IES privadas. 

Elencamos as seguintes questões centrais para investigar a problemática anunciada as 

seguintes questões: quais são as diretrizes da reformulação do Estado e da Educação Superior 

elaborada e difundida pelo Banco Mundial para os países periféricos pós 1990? Para atender a 

que projeto de sociabilidade? Como essas diretrizes foram incorporadas no Brasil, 

especialmente no período de 2003 a 2013? Quais os principais eixos de contrarreforma do 

Estado e de Educação Superior no Brasil, no período indicado? Como ocorre a expansão a 

Educação Superior brasileira e qual o papel do Estado na condução da política de expansão? 
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2.1 - As políticas do Banco Mundial para a Educação Superior na América Latina: 

documentos elaborados nos anos de 1990 e início do novo século 

 Com o objetivo de responder a crise estrutural do capital instaura-se no Brasil, na 

década de 1990, um conjunto de reformas neoliberais, nas quais estão inseridas as 

reformulações na política educacional e, especificamente, as reformulações na educação 

superior brasileira.  

Para Lima (2005), essas reformulações serão norteadas a partir do caráter atribuído à 

educação escolar pelos organismos internacionais. Tais organismos entendem a educação 

escolar como: i) “alívio da pobreza” nos países periféricos; ii) uma política internacional de 

segurança do capital; iii) uma nova e promissora área de investimento do capital em crise; e 

iv) uma forma de difusão da concepção de mundo burguesa.  

Conforme Ugá (2003), a partir dos anos de 1990, o conceito “pobreza” passa ser 

central tanto nos relatórios dos organismos internacionais, especialmente o Banco Mundial, 

que insere esse conceito na reformulação das políticas sociais dos países periféricos. Seguindo 

o direcionamento da ideologia neoliberal, e assumindo um caráter de políticas focalizadas e 

compensatórias, o BM retira a concepção de política social como um direito, transformando 

essa em mercadoria. Esse processo gera um profundo processo de mercantilização dos vários 

setores sociais, especialmente a educação, a política de educação superior direciona-se para e 

pelos interesses mercadológicos e de lucratividade do capital nacional e internacional.  

Nessa perspectiva, o Banco Mundial, entre outros organismos internacionais, a partir 

da década de 1990, apresenta sua concepção sobre a política educacional que será 

implementada pelos países periféricos através da expansão do ensino privado e da 

privatização do ensino público. Conforme Leher (1998, p. 212): 

A propósito do ensino superior, o Banco afirma que irá continuar a se 
concentrar principalmente no financiamento mais equitativo e justo deste 

nível de ensino, anunciando o debate da privatização das universidades. Em 

suma, nos anos 1990, a ação do Banco está centrada nos aspectos 

institucionais e no financiamento da Educação. 

É nesse sentido que se configura a reforma neoliberal da política educacional, 

especificamente, a contrarreforma da educação superior, como uma importante estratégia de 

ampliação do campo de exploração lucrativa do capital em crise e de difusão do projeto de 

sociabilidade burguesa.  
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A dinâmica política e econômica em que se inscreve a reforma neoliberal da política 

educacional tem uma importante referência, a centralidade adquirida pela educação escolar 

neste período, que se deu a partir da Conferência Mundial de Educação para Todos que 

aconteceu na Tailândia em março de 1990, organizada pelos organismos internacionais, tais 

como: Banco Mundial, UNESCO (Organização das Nações Unidas para a educação, ciência e 

cultura), UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), PNUD (Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento). 

Neves (2004) indica que é nessa conjuntura que a Contrarreforma do Estado
13

 

encontra-se inserida, sendo parte de um conjunto de ações do capital visando a reconstituição 

do Estado, especialmente o seu papel de provedor de políticas e serviços sociais focalizados 

no “alívio da pobreza” e a difusão de um novo projeto de sociabilidade nos marcos do capital. 

Assim, a reformulação da educação superior em curso faz parte de um processo maior que é o 

reordenamento do Estado capitalista nos anos de neoliberalismo. 

(...) É aos pobres, então, que a política social deve (e passa a) estar voltada. 

As Recomendações do BM, como foi observado, são todas focalizadas nos 

pobres, vistos como pessoas incapazes que necessitam de ajuda para 
inserirem-se no mercado. Portanto, suas propostas de políticas de combate à 

pobreza resumem-se apenas à transformação do indivíduo capaz e 

competitivo, por meio do aumento de “capital humano” (no relatório de 

1990) ou de “capacidade humana” (no relatório de 2000-2001) (UGÁ, 2003, 
p. 60). 

 

Este processo de privatização da educação superior nos países periféricos conduzido 

pelas políticas elaboradas, difundidas e monitoradas pelos organismos internacionais, como 

BM na década de 1990 e início do novo século, ocorrerá, pelo menos, de duas formas: 1) a 

expansão do setor privado seja pelo aumento de vagas e/ou matrículas; 2) a privatização 

interna das IES públicas. Segundo Mancebo (2011, p. 33 e 34) a especificidade do processo 

de privatização da educação superior no Brasil ampliou-se em dupla face:  

(...) (1) conforme as mudanças contemporâneas ocorridas na produção e 

valorização do capital, a reestruturação produtiva, que teve seu início 
sistematizado, no Brasil, a partir da década de 1980 e (2) a partir da reforma 

gerencialista do Estado, posta em movimento em 1995, pelo então ministro 

Bresser Pereira e em curso até os dias atuais. 

                                                             
13 Segundo LIMA (2007), a Contrarreforma do Estado constitui-se de um conjunto de ações neoliberais 

(políticas focalizadas, privatização, Parceria público-privado – PPP) que se caracterizam como uma resposta da 

burguesia à crise de acumulação do capital.  
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 O caráter determinante desse movimento da burguesia é a busca de novos mercados de 

exploração lucrativa, através da criação de instituições de ensino superior privadas e da 

privatização das IES públicas. Segundo o discurso do Banco, o objetivo é aumentar o número 

de vagas e diminuir os gastos do Estado, além desse alocar, de forma direta e indireta, verbas 

públicas para instituições privadas por meio de parcerias público-privadas, o que significa 

dividir ou repassar os custos do ensino superior com o estímulo ao setor privado, assim como 

com as fundações de direito privado, que viabilizam a venda de serviços e de cursos das 

universidades públicas.  

As fundações privadas ditas de apoio são caracterizadas pela venda de projetos, cursos 

pagos entre outros serviços, havendo um processo de privatização “interna” das universidades 

públicas. 

A proposta de criação das fundações de apoio às instituições estatais de 

ensino superior (IES) não surge com o objetivo de oferecer agilidade a uma 
máquina emperrada, mas sim de diminuir a responsabilidade dos governos 

no financiamento integral das IES e fortalecer os elementos privatistas em 

seu interior, sobretudo aqueles capazes de oferecer serviços mercantilizáveis, 
em detrimento dos serviços socialmente necessários, mas sem mercado 

comprador (Davies, 2006, p. 37). 

Segundo a concepção do Banco Mundial da crise fiscal enfrentada por esses países, 

resulta a crise do ensino superior. Contudo, afirma que esse setor precisa passar por 

“reformas”, apresentando como estratégias quatro orientações principais: 1) incentivar uma 

maior diferenciação das instituições, incluindo o desenvolvimento de instituições privadas; 2) 

oferecer incentivos para que as instituições públicas diversifiquem suas fontes de 

financiamento; 3) redefinir o papel do governo no ensino superior; 4) adaptar políticas que se 

destinam a dar prioridade aos objetivos de qualidade e equidade. (BM, 1994, p. 4, tradução 

nossa). 

 O BM destaca a ideia de diversificação das instituições de ensino superior e dos 

cursos (cursos de curta duração, ciclos básicos, entre outros) arquiteturas acadêmicas não 

universitárias, como o caso dos Centros Universitários no Brasil
14

, sob o discurso que essa 

diversificação objetiva desenvolver e melhorar a qualidade desse setor de ensino. Segundo o 

                                                             
1414 A criação dos Centros Universitários no Brasil se dá através do Decreto n° 2.207, de 15 de abril de 1997, 

posteriormente substituído pelo Decreto n° 2.306, de 19 de agosto de 1997 no governo de FHC. No Art. 8º a 
organização acadêmica é mencionada, classifica as instituições de ensino superior do sistema federal de ensino 

em: I – Universidades; II – Centros Universitários; III – Faculdades Integradas; IV – Faculdades; V – Institutos 

Superiores ou Escolas Superiores. 
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Banco Mundial, foram surgindo vários tipos de instituições não universitárias em diferentes 

países. A “principal vantagem destas instituições é o menor custo dos programas, que é o 

resultado de cursos mais curtos, menor taxa de abandono e menos custo anual por estudante” 

(BM, 1994, p. 34, tradução nossa). Segundo Leher (2003): 

 

(...) a diversificação do sistema é vigorosamente defendida, pois, em geral, 

vem acompanhada de novos provedores privados e, não menos importante, 

permite a adequação do ensino superior ao mercado e aos segmentos sociais: 
universidades com núcleos de excelência, para formar as classes superiores e 

prestar serviços tecnológicos e políticos ao mercado; universidades de 

ensino, para formar profissionais liberais e técnicos, basicamente 
provenientes das classes médias; centros universitários e faculdades isoladas, 

para formar profissionais de pouca especialização, provenientes das classes 

média-baixa e média; e escolas profissionalizantes para egressos do ensino 

médio e fundamental vindo das classes subalternas (...) (Leher, 2003, p. 12, 
grifos nossos). 

Nesse sentido, a criação desses vários tipos de instituições de ensino superior não se 

desenvolve no sentido de atender de forma qualitativa os anseios dos trabalhadores e filhos 

dos trabalhadores dos países periféricos que demandam a democratização da formação 

universitária de qualidade, para os quais são elaborados e direcionados esses cursos, pois 

como afirma o Banco, “as instituições não universitárias ajudam a satisfazer a maior demanda 

de acesso por ensino pós-secundário dos grupos minoritários e dos estudantes 

economicamente em desvantagens” (BM, 1994, p.35, tradução nossa). Na aparência desse 

fenômeno, há um caráter de ampliação do acesso da classe trabalhadora ao ensino superior, 

porém, o acesso caminha junto com a desqualificação da formação acadêmica e profissional, 

de forma que os estudantes não irão participar de atividades de pesquisa e extensão, por 

exemplo, referentes às IES universitárias.  

Nesse mesmo contexto, o ensino à distância se insere como uma das estratégias 

prescritas pelo Banco para a diversificação das instituições de ensino superior, e destaca que 

essa modalidade de ensino pode ser eficaz e para aumentar a um custo moderado o “acesso 

dos grupos desfavorecidos [...]. Os programas de educação à distância (EAD) são geralmente 

muito mais barato que os programas universitários atuais, devido ao maior número de 

estudantes por professor” (BM, 1944, p.36/37, tradução e grifos nossos). Esse discurso de 

ampliação do acesso ao ensino superior via EAD omite que o uso das TIC’s vem se 

constituindo em uma das principais estratégias de empresariamento da educação superior, 

“seja pela ampliação do número de cursos privados ou pela imposição de uma lógica 
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empresarial à formação profissional; da política de redução do tempo de duração dos cursos e 

de precarização do trabalho docente” (LIMA, 2006b, p. 148/149). 

 Os governos brasileiros compartilham com as políticas do Banco Mundial, reforçando 

o empresariamento, privatização e mercadorização da Educação Superior no Brasil, conforme 

demonstra a tabela abaixo, com a ampliação do número de matrículas dos cursos de 

graduação a distância no Brasil, especialmente nas IES privadas. Cabe destacar que a 

expansão dessa modalidade de ensino está atrelada ao incentivo do Estado através do 

financiamento público ao setor privado, inclusive com o PROUNI
15

. 

 

 

Tabela 1  

 Evolução das matrículas dos cursos de graduação a distância no Brasil, por organização 

acadêmica - 2000-2012 
 

Ano EAD Públicas EAD Privadas Total % Privadas 

2000 1.682 0 1.682  

2001 5.359 0 5.359  

2002 34.322 6.392 40.714 15,70 

2003 39.804 10.107 49.911 20,25 

2004 35.989 23.622 59.611 39,63 

2005 37.143 77.499 114.642 67,60 

2006 38.429 168.777 207.206 81,45 

2007 40.235 329.531 369.766 89,12 

2008 278.988 448.973 727.961 61,68 

2009 172.696 665.429 838.125 79,39 

2010 181.602 748.577 930.179 80,48 

2011 177.924 815.003 992.927 82,08 

2012 181.624 932.226 1.113.850 83,69 

Fonte: elaborado por Deise Mancebo a partir de dados do Censo da Educação Superior do INEP (1995-2012). 

 

Nas orientações do Banco Mundial, há uma intensa sinalização para o processo de 

mercantilização da educação superior, esse setor é concebido como um serviço e não como 

um direito. O modelo de IES indicado para a periferia do capital são as instituições voltadas 

apenas para o ensino e que atendam os interesses do mercado. O Banco indica que:  

                                                             
15 A expansão do EAD através do FIES também é uma demanda dos empresários da educação superior, como se 
verá mais adiante.  
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(...) as instituições privadas constituem um elemento importante de alguns 

dos sistemas de ensino superior mais eficaz que existem atualmente nos 

países em desenvolvimento (...). Os governos podem fomentar o 

desenvolvimento do ensino superior privado para complementar as 

instituições estatais como meio de controlar os custos do aumento de 

matrícula nesse nível, incrementar a diversidade dos programas de 
capacitação e ampliar a participação social deste setor (BM, 1994, p. 37, 

tradução nossa).  

 A essência desse discurso é o controle privado, aliado, sobretudo ao emprego de 

recursos públicos diretos e indiretos para o financiamento das IES privadas, como se 

materializa na realidade da educação superior brasileira, através do FIES, PROUNI e as ações 

do BNDES. Assim como, ao não aumento do gasto público nas IES estatais, priorizando o 

pagamento da dívida pública. Conforme os dados da Auditoria Cidadã da Dívida (2010), no 

governo Luiz Inácio, a dívida pública consumiu 45% dos recursos da união.  De acordo com 

esse estudo, o total do Orçamento Geral da União em 2010 foi R$ 1,414 TRILHÃO, sendo 

destinados R$ 635 bilhões para juros e amortizações da dívida pública (44,93%), enquanto as 

áreas sociais fundamentais receberam do orçamento federal: Educação (2,89%), Saúde 

(3,91%), Segurança (0,56%), e Reforma Agrária (0,16%). 

Nesse sentido, destacamos que os governos locais compartilham das políticas do 

Banco Mundial, para atender os interesses da burguesia brasileira e internacional, visando o 

empresariamento do ensino superior da periferia do capital, destinando recursos públicos que 

deveriam ser somente para IES públicas e que são partilhados com as IES privadas, segundo 

os movimentos sociais – movimento estudantil e sindical – que defendem os recursos 

públicos exclusivamente para a educação pública.  

(...) Entretanto, embora não se tenha implantado esse modelo de modo 
imediato e integralmente, uma série de medidas tomadas pelo Estado vem 

garantindo a precarização das universidades públicas, estabelecendo as vias 

para uma privatização. O governo Lula da Silva, através de um novo 
conjunto de reformas de cunho neoliberal, implementa na forma de leis, 

decretos e medidas provisórias a reformulação que aprofunda a precarização 

e privatizações das universidades públicas bem como estimula o crescimento 

do setor privado, como é o caso do Programa Universidade para Todos 
(ProUni) e do FIES (...). (Vale, 2011, p. 180). 

Assim, a política educacional, especialmente a educação superior dos países da 

periferia do capital, está inserida num contexto de um profundo processo de empresariamento, 

privatização e mercadorização desse setor de ensino e o crescimento de investimento no setor 
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privado no sentido de regulamentar para garantir o aumento de vagas e/ou matrículas nas IES 

privadas. 

De acordo com as análises dos intelectuais do capital, o Estado é o grande responsável 

pela crise fiscal e o capital, na busca de estratégias para conter tal crise, coloca como 

necessária a reformulação das relações entre Estado e sociedade civil, buscando obter um 

consenso dos interesses entre capital e trabalho para encobrir o antagonismo de classe. Para 

Lima (2005) e Dias (1999), na concepção liberal, a sociedade civil apresenta-se: 

(...) como somatório de indivíduos, grupos sociais, organizações não-

governamentais, movimentos sociais, como o espaço da ajuda mútua, da 
cultura cívica, da responsabilidade empresarial, dos sindicatos 

colaboracionistas, enfim, como fundamento da cidadania burguesa (Lima, 

2005, p. 128). Segundo Dias (1999 p. 76/77), um dos erros vitais na análise 
da sociedade civil é pensá-la como articulação de instituições 

indiferenciadas, expressão de interesses universais, não contraditórios, sem 

caráter classista. Tem-se, assim, uma concepção homogeneizadora, 
subalternizante. Essa é a leitura, de clara inspiração liberal, que uma boa 

parte da esquerda faz. É preciso aprofundar e criticar essa análise. A 

articulação entre instituições se faz sempre no processo objetivo da luta. 

Pensar a questão da sociedade civil do ponto de vista dos trabalhadores 
requer sua articulação com os movimentos sociais organizados. Isto 

permitirá mudar o foco da análise, marcar diferenças e explicitar projetos 

[...]. Para clarificar a questão é preciso afirmar com clareza que a oposição 
sociedade civil/Estado só é válida do ponto de vista liberal. Do ponto de 

vista marxista ela é uma falsa oposição. Quem se opõe ao Estado são as 

classes subalternas (...) (grifos nossos). 

Governos locais compartilham as políticas elaboradas e direcionadas pelos organismos 

internacionais, defendendo um Estado que consolide e represente as políticas educacionais 

desses sujeitos políticos do capital. Siqueira (2004, p. 49) afirma que:  

Nos anos 90, principalmente após a queda do Muro de Berlim, há um grande 

apoio às ideias do livre-mercado, uma decretação da falência do Estado 

provedor e a defesa do estado supervisor, havendo uma grande ênfase no 
modo de gestão empresarial. No âmbito educacional, isso se consubstanciará 

no incentivo do setor privado; na busca de fontes de alternativas de recursos 

no setor público [...]; na defesa da “eficiência” interna [...]; na criação de 
sistema de “avaliação” (melhor seria medição) pautados em critérios de 

produtividade, que permitissem comparação e ranqueamento, e viessem a 

subsidiar a distribuição de recursos para instituições e prestadores dos 

serviços (pagamento por desempenho, avaliação de alunos via exame de 
final de curso).  

A partir da metade da década de 1990, o Banco Mundial elabora análises críticas em 

relação ao “distanciamento entre Estado e o povo”, defendendo que “a eficácia do Estado é 

maior quando se escuta as opiniões do setor empresarial e da cidadania em geral e se 
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proporciona a participação de ambos os grupos na determinação e ampliação das políticas” 

(BM, 1997, p. 12, tradução nossa).  

É neste contexto político que a ampliação da “participação da sociedade civil começa 

a ser avaliada como eixo fundamental da Reforma do Estado, no qual o “alívio da pobreza” e 

a coesão social são elementos centrais, duas importantíssimas estratégias da contrarrevolução 

neoliberal” (LIMA, 2005, p. 175). Para a autora, recuperando as análises de Antunes (1999), 

as críticas do Banco Mundial ao “distanciamento entre o Estado e o povo” configuram “traços 

de descontinuidades” em relação à “fase clássica do neoliberalismo” e emergem como novas 

estratégias dos intelectuais orgânicos da burguesia de legitimar o projeto neoliberal através de 

críticas ao que eles reconhecem como “neoliberalismo radical”.  

(...) esses traços não caracterizam rupturas com o projeto societário burguês. 
O que podemos indicar como “novidades” no discurso elaborado e difundido 

pelos organismos internacionais a partir da metade da década de 1990 é a 

capacidade do projeto burguês de sociabilidade de apresentar-se como um 
capitalismo reformado ou humanizado (LIMA, 2005, p. 126). 

Para “responder” a esse “distanciamento”, o Banco Mundial elabora, em 1997, o 

“Relatório sobre o desenvolvimento mundial. O Estado em um mundo em transformação”, 

questionando o papel do Estado no desenvolvimento e defende que o “Estado é fundamental 

para o processo de desenvolvimento econômico e social, porém não enquanto agente direto do 

crescimento, mas sim como um sócio, elemento catalisador e impulsionador deste processo” 

(BM, 1997, p.1, tradução nossa).  

Propõe que o Estado se reconfigure e que, para ser eficiente precisa realizar 

“reformas” para que possa se adaptar ao “mundo em transformação”. Segundo Ugá (2004), 

isso significa, para o Banco Mundial, que o Estado não deve ser mais promotor direto do 

desenvolvimento, deixando essa tarefa para os setores privados, porém, criando um arcabouço 

jurídico, econômico e político que garanta a movimentação lucrativa desses setores. 

Segundo Netto e Braz (2007, p. 227) com base em Dreifuss (1996) o grande capital ao 

proclamar um Estado mínimo continua demandando a intervenção estatal, na verdade defende 

um Estado mínimo para o trabalho e máximo para o capital. Os autores desmentem o discurso 

neoliberal, quando destaca que as demandas do capital ao Estado ainda ocorre intensamente 

no campo da pesquisa e da investigação (ligados à indústria bélica), citando como exemplo os 

de 1990, nos EUA “mais de 80% da pesquisa em engenharia elétrica, 70% em materiais e 

metalurgia e 55% em ciência da computação são sustentados por programas de pesquisa 
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militar aplicada do governo”. Ugá (2004) afirma que, para o Banco Mundial o Estado é tido 

como um facilitador e parceiro dos mercados: 

(...) os Estados devem voltar sua ação para a implementação e adaptação de 
instituições que estimulem um melhor desempenho dos mercados. Assim, o 

Estado deve, por um lado, facilitar e garantir o bom funcionamento dos 

mercados; seu papel seria delineado pela necessidade de construírem-se 
novas instituições, modificar as existentes e eliminar as que não servem mais 

para tal objetivo (...) (Ugá, 2004, p. 57, grifos nossos). 

No relatório do Banco Mundial de 1997, assim como no documento de 1994 citado 

anteriormente, o Banco critica o financiamento da educação superior pública dos países da 

periferia do capital, afirmando que, algumas vezes, os “governos gastam muito mais em 

educação superior para os estudantes ricos e de classe média, do que em educação básica para 

a maioria da população e com bolsas para os mais necessitados” (BM, 1997, p. 6, tradução 

nossa). No entanto, é importante percebermos que: 

No âmago desse discurso está a contraposição entre o ensino fundamental 

(voltado para o conjunto da população) e o ensino superior (pretensamente 

destinado às elites privilegiadas que, embora não necessitem do ensino 
público, desfrutam da maior parcela do orçamento educacional). Este 

argumento é repetido por intelectuais como o Nobel de economia Gary 

Becker e em editoriais dos principais jornais brasileiros. Os defensores do 

ensino público são desqualificados como elitistas e insensíveis ao descalabro 
do ensino fundamental (Leher, 1999, p. 28, grifos nossos). 

O Banco defende a necessidade da “Reforma” do Estado nos países periféricos com o 

objetivo de difundir um novo projeto de sociabilidade burguesa, que ocorre através da 

utilização da noção de um descaracterizado “bem público” como fundamento político para: 

“a) diluir as fronteiras entre público e privado e b) legitimar o perverso processo de 

privatização em larga escala dos serviços públicos” (Lima, 2005, p. 129). Reforçando o 

desenvolvimento do setor privado, propõe a retirada da responsabilidade exclusiva do Estado 

na implementação das políticas sociais, ou seja, “um processo de privatização bem 

administrado produz grandes benefícios econômicos e fiscais” (BM, 1997, p. 1997, tradução 

nossa).  

O BM defende assim, o corte nos gastos sociais e, cada vez mais, a destruição dos 

direitos sociais. Conforme afirma Dias (2003), a resposta capitalista a sua crise é: 

(...) Transformar em objeto mercantil a previdência, a saúde e a educação. O 
Estado deve abandonar o campo do social, deve transformá-lo em terreno de 

caça mercantil. Tudo, absolutamente tudo, deve ser submetido à 
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mercantilização (...). Corta-se, destroem-se direitos sociais, asfixiam-se 

possibilidades de organização sindical, produzem-se mutações nos processos 

partidários e, acima de tudo, desideologiza-se e despolitiza-se a luta (...) 
(Dias, 2005, p. 51). 

Assim, o Banco Mundial, como um organismo internacional do capital, visa atender as 

demandas do sistema capitalista. O cerne do relatório de 1997 é a defesa do reordenamento da 

atuação do Estado na periferia do capital, no qual há um intenso processo de privatização dos 

serviços públicos, nos quais está inserida a política educacional, especialmente a educação 

superior, um processo que será aprofundado no final da década de 1990. No Brasil esses eixos 

norteadores do BM se consolidam no governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC, o qual 

representou a adequação dos princípios do Consenso de Washington no Brasil seguiu as 

“reformas” recomendadas e monitoradas pelos organismo internacionais, materializada com a 

“Reforma” do Estado de Luiz Carlos Bresser Pereira
16

, sistematizada no documento do “Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995)”, que afetam a totalidade das políticas 

sociais conquistadas historicamente pela classe trabalhadora. 

A categoria “pobreza” é, portanto, incorporada no receituário do Banco Mundial, 

tendo como um dos objetivos centrais a “luta contra a pobreza” ou o seu “alívio”. Ugá (2004) 

afirma que, desde o início dos anos de 1990, o conceito “pobreza” passou a assumir 

centralidade nos documentos dos organismos internacionais, especialmente o Banco Mundial.  

O tema da “pobreza”, ou ainda, da marginalidade, tem uma longa trajetória 
de pesquisa nas Ciências Sociais da América Latina, desde pelo menos os 

anos 1950. Assim, não se pode afirmar que a pobreza e a marginalidade 

sejam simples consequência do neoliberalismo; elas fazem parte da própria 
natureza do tipo de capitalismo desenvolvido nessa região. [...] a novidade 

introduzida nos anos 1990 foi que a categoria “pobreza” passou a ser uma 

peça-chave de uma ordem social implícita nos relatórios do Banco Mundial e 

                                                             
16 Professor de economia da Fundação Getúlio Vargas e presidente do Centro de Economia Política e editor da 
Revista de Economia Política desde 1981. “Em 2010 recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela 

Universidade de Buenos Aires. No governo de Fernando Henrique Cardoso foi Ministro da Administração e 

Reforma do Estado (1995-1998), quando iniciou a Reforma da Gestão Pública de 1995, e, em 1999, Ministro da 

Ciência e Tecnologia.” (fonte: www.bresserpereira.org.br).  Reforma do Estado de Bresser Periera segue o eixo 

norteador dos organismos internacionais, destaca que “o papel do Estado, enquanto produtor de bens e prestador 

de serviços está sendo reduzido dada a crise fiscal e à ineficiência da administração pública burocrática. Em 

contrapartida, porém, as organizações públicas não-estatais só tendem a crescer. Primeiro, porque podem ser tão 

eficientes quanto as empresas privadas. Segundo, porque são uma forma de propriedade mais adequada para uma 

série de atividades, como a educação superior, a pesquisa científica, a saúde, e a cultura, que envolvem direitos 

humanos fundamentais, e produzem amplas economias externas (economias que extravasam o âmbito da 

organização que as produzem, não podendo ser vendidas e transformados lucros). Terceiro, porque, devido ao 
controle social a que estão submetidas, são mais compatíveis com o regime democrático - um regime que tende 

historicamente a universalizar-se”. http://www.bresserpereira.org.br/view.asp?cod=743 Acesso em 02 de junho 

de 2014. 

http://www.bresserpereira.org.br/
http://www.bresserpereira.org.br/view.asp?cod=743
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hegemônica na formulação de políticas nos nossos países. Nesse sentido, as 

políticas de “combate à pobreza” estariam vinculadas a essa visão de mundo 

(Ugá, 2004, p. 61). 

Assim, segundo o documento de 1999 do BM, a política social tem um caráter 

assistencialista, restrito e focalizado apenas para aqueles que forem enquadrados como 

“pobres”. Neste sentido, a pobreza é concebida/classificada como incapacidade de indivíduo e 

grupos sociais para conseguir condições dignas de vida, como problematiza Ugá (2004, p. 

60): 

(...) A) Competitivo é aquele capaz de atuar livremente no mercado, uma vez 

que tem competitividade (empregabilidade) para conseguir um emprego, 

assegurar que não vai perder o que tem ou, ainda, se acontecer de perdê-lo, 

conseguir um novo emprego; B) Incapaz é aquele que não consegue nada 
disso. Ele não tem empregabilidade, nem é competitivo, uma vez que não 

pode (ou não quis) intervir em seu próprio “capital humano” (grifos nossos). 

 

 

 É neste contexto que o discurso estratégico do Banco Mundial de “combate a pobreza” 

transforma os serviços sociais, como a educação, como ações destinadas aos “pobres” através 

das políticas sociais focalizadas e compensatórias, e amplia o processo de privatização das 

políticas sociais para aqueles que podem pagar pelos serviços privados e/ou para os que 

comprovem a renda per capta exigida pelas ações governamentais, podem recorrer aos 

recursos públicos destinados para o setor privado.  

 Há, portanto, um culto ao individualismo, estimulando que um indivíduo, ao educar-se 

e se tornar competitivo, estaria atingindo a sua “empregabilidade”. Esse discurso elege como 

modelo teórico-pedagógico a retomada da teoria do capital humano e a pedagogia das 

competências, os quais reforçam a concepção ideológica da igualdade de oportunidade, o 

desemprego e a “pobreza” aparecem como consequências da incapacidade individual, 

omitindo que o desemprego estrutural e a desigualdade econômica e social são necessários 

para manter e reforçar o sistema capitalista. 

A partir destas problematizações, verificamos que o Banco Mundial lança um 

documento no final dos anos de 1990 reafirmando suas concepções de educação e de 

universidade. O documento Estratégia para o setor educacional - documento estratégico do 

Banco Mundial: a educação na América Latina e Caribe (1999) contém uma análise sobre a 

educação nessa região no decorrer da década de 1990 e suas diretrizes para esse setor no 

século XXI.  
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O objetivo central do Banco é “reduzir a pobreza mediante o crescimento econômico, 

elevar o capital humano da América Latina e Caribe, particularmente dos pobres” (BM, 1999, 

p. xii, tradução nossa). Para alcançar esta meta, no que tange ao ensino superior, o Banco 

considera como prioridades estratégicas: incentivo financeiro às famílias pobres; aumentar as 

oportunidades de educação superior por meios de bolsas; descentralizar os gastos públicos; 

diversificar e reformar a educação superior, fortalecendo o papel integral do setor privado no 

financiamento e prestação de serviço; estimular a ampliação do acesso através das tecnologias 

da informação e conhecimento (TIC’s).  

Os governos brasileiros seguem esses parâmetros apontados pelo Banco. A analise 

inicial sobre as matrículas nas Instituições de Educação Superior (IES) revela que expansão 

da Educação Superior brasileira pós promulgação da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96)  estão concentradas no ensino superior privado. Dados 

do Censo da Educação Superior de 2012 demonstram que dos 7.037.688 estudantes 

matriculados nos cursos de graduação presencial e a distância no Brasil, 5.140.312 (73,04%) 

dos estudantes brasileiros estão matriculados em IES privadas, enquanto 1.897.376 (26,96%) 

estavam nas IES públicas (BRASIL, MEC/INEP, 2012). 

 O Estado brasileiro está conduzindo as suas ações para a Educação Superior privado, 

deixando de arrecadar recursos para o fundo público, por conta das isenções fiscais dos 

empresários da educação, com o PROUNI (Lei nº 11.096/2005), bem como alocando verbas 

públicas para IES privadas, pelo FIES (Lei n
o
 10.260/2001) e pelo Programa de Recuperação 

e Ampliação dos Meios Físicos das Instituições de Ensino Superior (1997-2007) e o Programa 

de Melhoria do Ensino das Instituições de Educação Superior (2009-2014), elaborados e 

implementados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.  

O documento de 1999 retoma, em vários aspectos, o documento de 1994, 

principalmente o caráter privatista que o Banco dá ao ensino superior. Segundo Lima (2005), 

esse documento - Estratégia para o setor educacional - parte da perspectiva do 

desenvolvimento econômico e social para América Latina e Caribe, considerando:  

(...) a) a “globalização econômica”, a configuração da “sociedade da 
informação” e os avanços tecnológicos; b) a necessidade de aumento dos 

salários dos indivíduos mais educados e capacitados, apontando estratégias 

de investimentos no desenvolvimento do “capital humano”; c) a importância 

do investimento na redução da pobreza e na coesão social que garanta a 
governabilidade e, d) o fortalecimento parcerias entre Estado e os setores 

privados para financiamento e execução da política educacional, 

especialmente a educação superior (Lima, 2005, p. 139).  
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O Banco Mundial reforça o processo de privatização do ensino superior e o papel da 

educação como estratégia de “alívio da pobreza”. No documento, o Banco reafirma que os 

setores privados e sem fins lucrativos desempenham um papel importante no financiamento e 

na prestação de serviços educacionais, especialmente no nível superior, considerando que as 

ONGs (Organizações não-governamentais) “desempenham um papel importante no 

melhoramento das oportunidades de aprendizagem os pobres e o apoio das fornecido pelo 

setor privado tem se tornado cada vez mais importante” (BM, 1999, p. x/xi, tradução nossa).  

O principal eixo norteador do documento é o seguinte: a reformulação do papel do 

Estado como financiador e executor das políticas de ensino superior, passando a dividir sua 

responsabilidade com o setor privado, as ONGs, que são defendidas por Pereira e Grau (1999, 

p. 17) como “produtoras de serviços sociais como, as escolas, universidades, centros de 

pesquisa, hospitais, museus, orquestras sinfônicas, abre-se uma oportunidade para a mudança 

do perfil do Estado” (identificado como setor público não estatal
17

).  

Para Siqueira (2001, p. 7), o documento de 1999 do setor educacional reforça uma 

visão claramente comercial, na qual países nomeados “clientes” e seus sistemas educacionais 

são para serem “entregues” como um “pacote”, pois 

(...) a educação não é tratada como um direito humano e social; como um 

processo profundo e continuo de observação, leitura, escrita, confrontação, 
análise, questionamento e proposição de alternativas, mas como um tópico 

rápido e descartável que pode ser entregue para sua casa por qualquer 

empresa educacional de sua “escolha”, com preços – inicialmente – mais 

acessíveis. [...] Reforçando as alegações de reduzidos recursos e de má 
gestão por parte dos governos, o documento advoga a transferência de 

recursos públicos para instituições privadas, assim como a ideia de que as 

famílias e as comunidades deveriam arcar com uma maior parte dos custos 
educacionais (grifos nossos). 

                                                             
17 O público não estatal termo defendido por Bresser Pereira, de descentralização das políticas públicas, 

deixariam de ser praticadas diretamente por instituições atreladas ao aparelho estatal para serem de 

responsabilidade das organizações públicas não estatais, e financiadas pelo Estado. Para Pereira e Grau (1999, p. 

16 e 17) “O setor produtivo público não estatal é também conhecido por ‘terceiro setor’, ‘setor não 

governamental’, ou ‘setor sem fins lucrativos’. (...) expressão ‘público não estatal’ que define com maior 

precisão do que se trata: são organizações ou formas de controle ‘públicas’ porque estão voltadas ao interesse 

geral; são ‘não estatais’ porque não fazem parte do aparato do Estado, seja porque não utilizam servidores 

públicos ou porque não coincidem com os agentes políticos tradicionais. A expressão ‘terceiro setor’ pode 

considerar-se também adequada na medida em que sugere uma terceira forma de propriedade entre a privada e a 

estatal, mas se limita ao não estatal enquanto produção, não incluindo o não estatal enquanto controle. A 

expressão ‘não governamental’ é um anglicismo, que reflete uma confusão entre Estado e governo; finalmente, a 
expressão ‘sem fins lucrativos’ carece de limites porque as organizações corporativas também não tem fins 

lucrativos, sem que por isso sejam necessariamente públicas. O que é estatal é, em principio, público. O que é 

público pode não ser estatal, se não faz parte do aparato do Estado”. 
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O documento (1999) sinaliza que, durante a década de 1990, os governos da América 

Latina e Caribe têm se comprometido com as reformas educacionais elaboradas pelo Banco, 

as quais têm como características centrais: “o setor privado e ONG prestam serviços 

educativos, especialmente no nível superior, e ajuda a melhorar as escolas estatais” (BM, 

1999, p. 38, tradução nossa).  

As TIC’s aparecem reduzidas ao ensino à distância sob o discurso de que as 

universidades ditas tradicionais deveriam aderir aos “programas de aprendizagem a distância 

como um meio de abordar problemas de acesso, equidade e eficácia em função do custo, e 

como meio de ampliar o acesso” (BM, 1999, p. 46, tradução nossa) e, assim, ofereciam 

melhores resultados de custo-benefício para a formação profissional.  

Para Lima (2005), o ensino à distância é apresentado como uma estratégia 

fundamental para a internacionalização da educação superior, a partir das seguintes ações: i) 

flexibilização e padronização dos currículos; ii) implantação de um sistema de avaliação que 

estimule a adequação da formação profissional às demandas do mercado de trabalho e, iii) 

realização de uma gestão empresarial que viabilize as parcerias entre setor público e setor 

privado. 

O EAD atende as demandas do capital em busca de novos mercados, tornando-a ainda 

mais lucrativa. Sendo ainda uma estratégia de desqualificação da educação, na medida em que 

defende uma formação aligeirada, visando uma formação de profissionais que aprendam a 

operar as novas tecnologias, formando assim uma mão de obra barata. Assim, a 

pesquisa/extensão é reservada aos filhos da burguesia para formação de dirigentes do projeto 

burguês de sociabilidade e o ensino a distância aos trabalhadores e filhos dos trabalhadores. 

O documento de 1999 reitera, portanto, o eixo central do documento de 1994: 

diversificar as IES; flexibilizar a gestão e o financiamento das universidades públicas; 

diversificar as fontes de financiamento (fortalecimento do setor privado); melhorar a 

qualidade e equidade concebidas como adequação da educação as demandas do capital (BM, 

1999, p. 103-104), estratégias que foram elaboradas, difundidas e monitoradas nos países 

periféricos ao longo da década de 1990 e que serão aprofundadas no início do novo século 

como estudaremos a seguir. A essência desse discurso materializa-se no Brasil, com a 

alocação direta e indireta dos recursos públicos para as IES privadas, para fortalecer essas 

instituições que impera a lógica do lucro, através das ações concretas dos governos brasileiros 

em relação ao PROUNI, FIES e Programa IES - BNDES, como se verá mais adiante. 
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No século XXI, o Banco Mundial continua dando destaque à preocupação com o 

“alívio da pobreza” e a coesão social nos países da periferia do capital, reforçando suas 

políticas apresentadas no documento de 1994 para a educação superior dos países periféricos. 

Essas políticas perpassam os documentos elaborados na década de 1990 e são mantidas no 

novo século, sendo o documento de 1994 apontado como um “importante parâmetro para a 

definição de políticas e como referência para a participação contínua do Banco Mundial na 

educação terciária” (BM, 2003, p. x, tradução nossa), a partir das seguintes estratégias: a) 

diversificação das instituições de ensino superior; b) diversificação das fontes de 

financiamento; c) redefinição do papel do Estado; d) a implementação de uma política de 

“qualificação” do ensino superior. Como afirma Siqueira (2004, p. 50): 

No final do século XX e início do século XXI, com base no discurso da 
“sociedade do conhecimento”, segundo o qual níveis mais elevados de 

educação seriam fundamentais para o desenvolvimento e competitividade 

das nações num mundo globalizado, assim como para contribuir para a 
coesão social (...), o ensino superior volta a fazer parte das prioridades do 

Banco. Mas não mais a partir de uma oferta pelo setor público, e sim, para 

sua abertura como uma área de negócios, ao setor privado internacional e a 
grandes firmas nacionais a ele associados, que estariam prontos para vender 

seus pacotes educacionais, consultorias, equipamentos, etc. (...).  

Uma importante referência destas políticas do BM é o documento divulgado em 2003 

– “Construir Sociedades de Conocimiento: Nuevos Desafios para la Educación Terciaria” 

(Construindo a sociedade do conhecimento: novos desafios para a educação terciária). Neste 

documento, o Banco apresenta uma nova denominação para a educação superior – “o 

documento introduz o deslocamento central para passagem: de educação superior a terciária” 

(Barreto e Leher, 2008, p. 423). As chamadas instituições terciárias envolvem os diversos 

tipos de cursos pós-médios e superiores, enfatizando uma educação etapista: primária, 

secundária e terciária. O Banco Mundial adaptou a definição da Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a qual define a educação terciária como:  

(...) um nível de etapa de estudos posterior a educação secundária. Esses 

estudos se avançam em instituições de educação terciária, como 
universidades públicas e privadas, institutos de educação superior e 

politécnicos, assim como em outros tipos de cenários como escolas 

secundárias, locais de trabalho, indemnes cursos através da tecnologia 

informática e grande variedade de entidades públicas e privadas (BM, 2003, 
p. ix, tradução nossa). 
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  Além deste aspecto, neste documento o BM destaca novamente a defesa da 

diversificação das instituições e dos cursos desse nível de ensino dos países periféricos, 

afirmando que a educação terciária “deve ser mais flexível, diversificada e eficaz, que 

concorde com as necessidades da economia do conhecimento” (BM, 2003, p. xii, tradução 

nossa).  

É nesse contexto que o governo brasileiro dá ênfase aos vários tipos de instituições de 

ensino superior brasileiro com diversificação institucional com a expansão dos centros 

universitários, faculdades integradas, faculdades e institutos superiores ou escolas superiores. 

E também por meio da diversificação dos cursos, através dos cursos de curta duração, 

politécnicos, os pós-médios – cursos dentro das empresas para que o trabalhador atenda a 

demanda/objetivos da empresa, ensino à distância – com incentivo ao uso das tecnologias da 

informação e conhecimento (TIC’s). 

Como vimos anteriormente, o governo FHC em 1997, a partir da promulgação do 

Decreto nº 2.306/97 consagrou o principio da diversificação e diferenciação acadêmicas, com 

a criação dos centros universitários. Segundo Vale (2011, p. 183) a criação dessas instituições 

“vai ao encontro dos desejos dos empresários da educação superior que veem as obrigações 

atreladas ao status universitários um ônus e que buscam outros modelos de atuação 

institucionais”.  

Considera-se, nesse sentido, que essas instituições de ensino são direcionadas para os 

trabalhadores e filhos dos trabalhadores, sob a aparência de ampliação do acesso e de 

qualificação ao nível terciário. A essência destas políticas omite a lógica de massificação do 

ensino, certificação em larga escala, quebrando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão (as pesquisas são restritas a alguns poucos centros de excelência, sendo essas 

voltadas aos interesses do mercado).  

Na mesma lógica, a educação está a serviço do capital. Para o Banco, “as normas para 

o estabelecimento de novas instituições, incluindo as privadas e as virtuais, não devem 

construir barreiras para o acesso ao mercado” (BM, 2003, p. xxv, tradução e grifos nossos). 

Nesse sentido, a maioria das vagas são criadas no setor privado para os trabalhadores da 

periferia do capitalismo, direcionada para formar força de trabalho para o capital, enquanto, 

para classe dominante, forma-se uma elite dirigente. O discurso do Banco Mundial para 

garantir a coesão e “alívio da pobreza” nos países periféricos, bem como para criar campos de 

exploração lucrativa para o capital, especialmente através dos provedores internacionais de 

“serviços educacionais”, fica evidente na seguinte afirmativa: 
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(...) i) alianças sub-regionais com outros pequenos Estados visando 

estabelecer uma universidade regional em rede; ii) instituições de educação 

terciária centradas estrategicamente especializadas em atender uma 
proporção limitada dos requerimentos da nação em termos de habilidades 

humanas cruciais; iii) alianças negociadas mediantes franquias entre o 

governo nacional e provedores externos de educação terciária; e iv) 
prestação do serviço de educação a distância por parte de um provedor 

internacional reconhecido como resultado de um acordo específico com as 

autoridades governamentais. (BM, 2003, p. xxxi, tradução e grifos nossos) 

O ensino a distância apresenta-se como elemento central para estratégias de 

reformulação da educação terciária dos países periféricos. Segundo Lima (2007), esse 

processo configura um propício “mercado educacional”, especialmente para os empresários 

nacionais e internacionais (estadunidenses e europeus). Para a autora, dois mecanismos devem 

ser destacados na análise do documento de 2003: 

i) (...) a diversificação da educação via IES públicas e privadas e os cursos 
(de curta duração, a distância, entre outros), ganha nova racionalidade, na 

medida em que qualquer curso pós-médio é considerado de nível “terciário” 

e ii) a ênfase na exportação de “serviços educacionais” para formação de um 

mercado internacional de “educação terciária”, espaço de atuação dos 
provedores de serviços educacionais, especialmente os “anfitriões da 

Internet”, como EUA, Canadá, Europa, Austrália, Japão e Nova Zelândia, os 

mesmos signatários dos documentos da OMC sobre a “internacionalização / 
comercialização” dos serviços educacionais via ensino a distância. (Lima, 

2009, p. 10). 

Nesse sentido, a exportação de “serviços educacionais” cria, assim, um mercado 

internacional de educação terciária. A diversificação das fontes de financiamento, como 

destacou anteriormente, através de participação do setor privado no nível terciário de ensino é 

defendida novamente nesse documento de 2003, retirando do Estado sua função de oferecer / 

financiar exclusivamente a educação pública e gratuita, defendendo que as instituições devem 

“mobilizar recursos adicionais dos estudantes e suas famílias, e estimular doações de 

terceiros” (BM, 2003, p. 78, tradução nossa).  

O documento reafirma a estratégia do BM de transformar a educação superior, dita 

terciária, em um vasto campo de exploração lucrativa para atender a demanda do capital, 

através de cobrança de mensalidade e de taxas de matrículas aos estudantes, enquanto realiza 

corte de verbas públicas para assistência estudantil (alojamento, alimentação, transportes) 

concebida pelo Banco como atividade “não relacionada com a educação”, como consta no 

documento (2003, p. xxiv): 
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(...) os países que gastam mais de 20% de seu orçamento para educação 

terciária em atividades não universitárias como, por exemplo, a assistência 

estudantil possivelmente estarão deixando de investir em matérias 
pedagógicos, equipes, recursos bibliotecários e outros insumos essenciais 

para uma aprendizagem de qualidade. (tradução e grifos nossos) 

A redefinição do papel do Estado também está nesse discurso recente do Banco 

Mundial. Esse sujeito político do capital defende que o Estado divida a sua responsabilidade 

de arcar com o financiamento do ensino terciário através da diversificação das fontes de 

financiamento, via participação do setor privado, pois “a prestação de serviços educativos 

privados parece ter respondido a falta de capacidade do governo de manter um sistema 

terciário eficaz” (BM, 2003, p. 79, tradução nossa). Porém, esta ideia de que o Estado divide 

com o setor privado é falsa, de um modo e de outro, quem paga é a sociedade, os discentes e 

suas famílias. 

  Esse é o discurso que omite como o Estado está sendo eficiente no fortalecimento do 

setor privado da educação superior. Os governos brasileiros, como já apontamos 

anteriormente, a cada ano de gestão intensifica suas ações para atender as demandas dos 

empresários da educação, especificamente, através do PROUNI, FIES e Programa IES - 

BNDES para educação superior no Brasil. E não apenas da criação desses programas, mas de 

sucessivas modificações que parecem responder às demandas desse empresariado, como 

apresentaremos a seguir. 

Essa lógica de “empresariamento” da educação está presente na política do Banco 

Mundial para a periferia do capital. Nesse contexto, fica evidente que a educação superior ou 

educação terciária, conforme expressão do BM é concebida como um dos principais 

instrumentos de difusão do projeto burguês de sociabilidade e um promissor campo de 

exploração lucrativa, especialmente nos países da periferia do capitalismo. É a contrarreforma 

da educação brasileira na década de 1990 que dá materialidade a esse projeto burguês da 

política educacional no Brasil. 

 

2.2 - A Educação Superior brasileira na década de 1990: disputas entre projetos 

antagônicos 

O sistema capitalista é sustentado e reproduzido através da propagação da concepção 

burguesa de mundo. É nesse contexto, que a “globalização econômica”, uma importante 

noção de ideologia burguesa, é elaborada e direcionada pelos sujeitos políticos do capital, 
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especialmente os organismos internacionais. Lima (2005, p. 33) destaca a analise de 

Limoeiro-Cardoso (2001) de que: 

(...) a acepção de “globalização” é uma ideologia utilizada por forças 
econômicas extremamente poderosas para manter sua hegemonia no cenário 

Mundial. Ideologia que não é concebida, em nossas análises, como simples 

reflexo das determinações econômicas ou como falsificação do real, mas 
como concepções de mundo em disputa, projetos antagônicos de 

sociabilidade – capital e trabalho – em embate no campo da luta política. 

Para Lima (2005), este projeto apresenta-se sob a aparência de que estaria 

consolidando uma homogeneização planetária, a configuração de uma “aldeia global”, quando 

todos os indivíduos e países teriam acesso a todas as mercadorias, incluindo as TIC’s 

(Tecnologias da Informação e da Comunicação) e a informação, em tempo real, omitindo que 

a “globalização” reforça a hierarquização entre os centros e periferias e aprofunda as 

desigualdades econômicas. 

(...) O fetiche da “globalização” se expressa na aparência de um fenômeno 

natural, que abrange todos os indivíduos igualmente, que atravessa todas as 

regiões e países igualmente, fazendo com que todos tenham acesso a todas as 
mercadorias ao mesmo tempo. Esta é a “forma fantasmagórica” que a 

“globalização” apresenta. Desvendando a “região nebulosa” da aparência do 

fenômeno “globalização” apreende-se suas contradições, a persistência de 

um mundo hierarquizado, a concentração da riqueza e a globalização das 
desigualdades como duas faces do projeto burguês de sociabilidade (Lima, 

2005, p. 63).   

Devemos desvendar a essência do discurso hegemônico de globalização, que omite um 

projeto de dominação de uma classe sob outra. Segundo Dias (2006, p. 45-46), trata-se de 

uma “brutal luta ideológica, travestida de modernidade capitalista. Esta luta visa negar a 

possibilidade de uma identidade classista do trabalhador, negar suas formas de sociabilidade e 

subjetividade”. O objetivo central para os sujeitos políticos do capital é garantir essa 

dominação ideológica, retirar da centralidade a luta de classe e ocultar que se trata, de fato, de 

projetos inconciliáveis de sociabilidade: capital e trabalho.  

Chossudovsky (1999) defende que a “globalização econômica” privilegia apenas uma 

minoria, na medida em que a grande maioria vivencia a “globalização da pobreza”, 

caracterizando assim, um processo de hierarquização planetária que é obscurecido pela 

manipulação dos números da “pobreza” global.  

Nesse contexto, a contrarreforma da educação superior nos países periféricos é 

defendida pela burguesia local e internacional, como uma importante estratégia de ampliação 
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do campo de exploração lucrativa do capital em crise e de difusão do projeto de sociabilidade 

burguesa.  

Segundo Florestan Fernandes (1989), a Constituição Federal de 1988
18

 caracterizada 

como uma “Constituição inacabada”, híbrida e ambígua garantiu avanços políticos, mas 

manteve a privatização do público, permitiu um campo maior para alocação de verba pública 

para a iniciativa privada de forma direta e indireta.  A CF de 1988 manteve margem de 

manobra em relação ao financiamento público da educação privada, e o Estado burguês 

continua atendendo aos interesses do mercado educacional, reforça o papel do ensino superior 

e a universidade como a solução dos dilemas sociais do mundo, da sociedade brasileira e da 

crise da civilização. 

 O autor destaca que a crise da universidade brasileira resulta de um conjunto de 

“ameaças que pairam sobre ela e sobre a natureza de sua contribuição educacional” 

(FERNANDES, 1979, p. 29). Estas ameaças articuladas com o padrão dependente de 

desenvolvimento que está relacionado à posição que o Brasil ocupa na economia mundial e na 

divisão internacional do trabalho, fundamenta o padrão dependente de educação superior 

vigente em nosso país.  

 Segundo Lima (2005), para garantir o padrão compósito de hegemonia, os organismos 

internacionais têm um papel fundamental para atender os interesses da burguesia brasileira e 

internacional. Apresentando novas estratégias de dominação e exploração capitalista e, ainda, 

garantindo a segurança e legitimidade da ordem vigente. 

A partir desse contexto econômico e político, que esses organismos internacionais, 

sujeitos políticos do capital, elaboram, monitoram e ajudam a implementar, as 

contrarreformas nos países periféricos, nos quais está inserido o Brasil tem como estratégia 

desse processo o avanço da ideologia neoliberal, sob a hegemonia dos EUA que, segundo 

Florestan Fernandes, estavam tentando formar e orientar dois tipos de influências:  

                                                             
1818 Para Minto (2011, p. 208) a promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe conquistas efetivas. “Em 

razão de muitas dessas conquistas, nesse breve espaço de tempo o Brasil esteve na ‘contramão’ da história, 

concomitante ao avanço das propostas neoliberais, que ganhavam adeptos em todos os cantos. A carta 

constitucional concedia direitos aos trabalhadores, impondo limites à tendência de liberalização e ‘flexibilização’ 

do processo de acumulação de capital.” Acontece que, para o autor, “uma ordem mais democrática, mais aberta e 

mais suscetível aos interesses de amplos setores das classes, ia de encontro aos interesses do capitalismo global. 

A longa duração da Ditadura havia confirmado isto: a dominação burguesa no Brasil não pode se sustentar em 
bases efetivamente democráticas. Entre ambas há uma contradição insolúvel, pois, para que se deixe permear 

pelos interesses das grandes burguesias internacionais, ligadas aos grupos transnacionais e ao capital financeiro. 

Entrar em contradição, portanto, com sua própria base de sustentação”. 



64 

 

 

 

1º) de desintegração do padrão brasileiro de escola superior (ou de 

universidade conglomerada); 2º) de formação e consolidação de padrões de 

ensino superior adaptados aos requisitos educacionais de uma sociedade 
competitiva e de massas. O que está em jogo não é, naturalmente, a 

“revolução pela educação” na América latina ou no Brasil. Mas, 

especificamente, a constituição de condições para o arranco econômico e 
cultural, sob o desenvolvimento dependente (FERNANDES, 1979, 116). 

 Estes elementos indicam um processo de “colonialismo educacional”, a universidade 

brasileira como uma “universidade conglomerada” representa o fortalecimento do padrão 

dependente de desenvolvimento educacional e a inserção dependente do Brasil na economia 

mundial, como podemos ver hoje as universidades conglomeradas. 

 O processo histórico da educação superior no Brasil é caracterizado pelos modelos de 

universidades europeias e pela transplantação de conhecimentos, absorção de conhecimento e 

valores produzidos pelos países centrais, sendo caracterizados como um processo de 

“modernização”. 

Daí resultou algo paradoxal: um ensino superior profissionalizante, mas 

destituído de cunho prático e de qualquer pragmatismo; ou seja, um tipo de 
escola superior capaz de canalizar o desenvolvimento do ensino 

correspondente segundo um padrão próprio, inconciliável com as tendências 

de modernização dessa instituição no cenário europeu. O “novo” não só 

nascia completamente “arcaico” – pelo menos continha um grau de 
obsoletização inexistente nos paradigmas explorados (FERNANDES, 1979, 

p. 102). 

 Para Florestan Fernandes, esse tipo de educação não contempla a classe trabalhadora, 

o autor afirma ainda que há muitos que pensam a educação para os trabalhadores e filhos dos 

trabalhadores como uma educação exclusivamente técnica. 

Por que os que são proprietários dos meios de produção têm capacidade de 

comandar, a arrogância de mandar, etc.? Porque eles aprendem nas escolas 

uma educação de classe e adquirem uma cultura geral que é uma cultura 
formativa. Temos de dar ao trabalhador essa mesma educação. O educador 

precisa conhecer o mundo, explicar o mundo, transformar o mundo e, para 

isso, não basta dar ao trabalhador adestramento na situação de trabalho, a 

escolaridade técnica. Ele precisa, inclusive, se possível, percorrer todos os 
graus de ensino (FERNANDES, 1991, p.49). 

 Para o autor a Educação para o trabalhador precisa ser transformadora, como exercício 

de prepará-lo a combater sua condição de classe e adquirindo uma consciência critica, “e que 

essa consciência critica pode passar por um tipo de educação que não seja conformista, mas 

sim ativista e militante” (FERNANDES, 1991, p. 41). Lima (2005) identifica quatro eixos 

centrais do pensamento educacional de Florestan Fernandes, na defesa:  
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(i) de um sistema nacional de educação laica financiado, implementado e 

coordenado pelo Estado; (ii) da alocação de verbas públicas exclusivamente 

para a educação pública; (iii) da democratização do acesso à educação e, (iv) 
do papel fundamental da educação na ruptura com o capitalismo dependente 

(Lima, 2005, p. 303). 

 As políticas educacionais analisadas neste trabalho, como PROUNI, FIES e as ações 

do BNDES para a educação superior, estão na contra mão dos eixos centrais do pensamento 

de Florestan, as quais se apresentam em plena consonância com o projeto neoliberal, a serviço 

do mercado educacional. Florestan Fernandes enfatiza que os intelectuais têm que enfrentar a 

responsabilidade de saber a que projeto de sociedade sua produção de conhecimento e sua 

ação política estão sendo funcionais: ao pensamento conservador ou pensamento socialista. O 

segundo é apontado pelo autor como “o único que encarna as potencialidades da 

transformação revolucionária da ordem social imperante no Brasil” (FERNANDES, 1995, p. 

163). 

A educação superior no Brasil sempre foi subordinada aos interesses da burguesia 

internacional e da burguesia brasileira. O capitalismo dependente gera a dependência 

econômica, política e sociocultural, assim a reformulação da educação superior deve ser 

caracterizada como a “reforma universitária consentida” pelo capital. E os intelectuais têm 

como tarefa a defesa do pensamento e do conhecimento crítico e através das ações políticas 

junto aos movimentos sociais, a mudança dessa realidade e transformação revolucionária. 

Leher (1998) afirma que a política educacional brasileira, na década de 1990, segue a 

“cartilha” das políticas do BM para a educação superior na América Latina. Destaca que, de 

modo geral, são recorrentes duas teses complementares na política brasileira e latino-

americana:  

1) O fator individual mais importante que contribui para a persistência da 

desigualdade e para o crescimento da pobreza é a falta de uma educação 

adequada para as novas geração. Somente um rápido crescimento no 
desenvolvimento do capital humano pode conduzir a região rapidamente 

para fora da pobreza. (...) 2) A educação é concebida como dimensão do 

“ajuste estrutural”, enquanto esforço desenvolvido pelo Banco Mundial para 
“aliviar” a pobreza dos países e regiões muito pobres. A gratuidade deve 

estar progressivamente limitada a educação primária, pois, segundo Choksi 

(1995), ajuda a reduzir a pobreza incrementando a produtividade do pobre, 

reduzindo a fertilizada e promovendo a saúde (...) (Leher, 1998, p. 232 e 
233).  

 Nesse sentido, o projeto específico do Banco Mundial é compartilhado pelos governos 

nacionais, assim, temos a adesão do governo brasileiro seguindo às recomendações do Banco 



66 

 

 

 

para a educação superior no Brasil. Para Rodrigues (2012), na década de 1990, ocorreu um 

“consenso celebratório”: 

(...) finalmente, os empresários brasileiros teriam entrado, de forma 
progressista, no debate educacional. A explicação oferecida aos educadores 

sobre essa ‘novidade’ residia na mudança do padrão da sociabilidade 

capitalista que se processava no Brasil – notadamente – desde o fim da 
década de 1980 (Rodrigues, 2012, p. 34). 

  Porém, também encontraram ampla resistência de setores do movimento estudantil, 

movimento sindical e dos movimentos sociais, existiram manifestações e mobilizações contra 

essa agenda educacional, “vários sujeitos coletivos têm atuado na defesa da educação pública, 

gratuita, laica, de qualidade e referenciada nas demandas dos trabalhadores” (Lima, 2005, p. 

342). 

 Lima (2005) destaca um conjunto dos sujeitos coletivos supracitados tão diversificado 

historicamente, organizados no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública
19

. Entre estes, 

faremos referência à atuação do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior (ANDES-SN)
20

 criado em 1981, o qual continua defendendo os princípios que 

norteiam a “Proposta do ANDES-SN para a Universidade Brasileira” elaborada por 

professores do ensino superior de todo o país, “a partir de discussões sobre a reestruturação da 

universidade realizadas desde 1981, em simpósios, reuniões, assembleias e congressos 

internos” (ANDES-SN, 2013, p. 11), tendo a sua primeira versão aprovada em junho de 1982 

no V Congresso Nacional de Associações Docentes (V CONAD, Belo Horizonte/MG), que 

foi apresentada ao Ministério da Educação e Cultura MEC no mesmo ano, com base nos 

seguintes princípios:  

1. Manutenção e ampliação do ensino público e gratuito; 2. Autonomia e 

funcionamento democrático da universidade, com base em colegiados e 
cargos de direção eletivos; 3. Estabelecimento de um padrão de qualidade 

para o ensino superior que estimule a pesquisa e a criação intelectual nas 

universidades; 4. Dotação de recursos públicos orçamentários suficientes 

para o ensino e a pesquisa nas universidades públicas; 5. Criação de 
condições para adequação da universidade à realidade brasileira; 6. Garantia 

                                                             
19 Em 1987, foi constituído o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, por entidades científicas, 

acadêmicas, profissionais, sindicais, estudantis e movimentos populares de âmbito nacional, atuou na defesa 

intransigente da universalização da educação pública, gratuita, laica, com qualidade social, em todos os níveis.  

20 Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES-SN) “foi fundado em 1981 como. Sete anos 
depois, após a promulgação da Constituição Federal em 1988, passou a ser Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior” (ANDES-SN). 

Disponível em: http://www.andes.org.br/imprensa/migracao/historia.html Acesso em 02 de setembro de 2014. 
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do direito à liberdade de pensamento nas contratações e nomeações para a 

universidade, bem como no exercício das funções e atividades acadêmicas, 

princípios sobre os quais se estruturou a ‘Proposta das Associações de 
Docentes e da ANDES para a Universidade Brasileira’ (ANDES-SN, 2013, 

p. 11). 

 No Brasil o embate entre projetos antagônicos de educação e de universidade se dá ao 

longo da história desse país. A organização centralizada das entidades que representam os 

interesses dos empresários da educação, especialmente da educação superior, é ainda 

incipiente e fragmentada (Rodrigues, 2012). Destaca-se, entre o grande número de entidades 

representativas das IES privadas, a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino 

Superior (ABMES), criada em 1982, tem como objetivo “contribuir para o desenvolvimento 

global das instituições mantenedoras e mantidas associadas e defender a livre iniciativa, por 

meio da articulação com o governo e com a sociedade
21

”. E Associação Nacional das 

Universidades Particulares (ANUP)
 22

  criada a em julho de 1989, com o objetivo de defender 

a livre iniciativa e direitos  do segmento particular do ensino superior. 

 Minto (2011, p. 277 e 278) afirma que, sendo a educação um setor estratégico, vive 

então momento de “glória”: “de um lado, cumpre a função ideológica de servir ao capital; e, 

de outro lado, surge como campo aberto à acumulação de capital, sem qualquer impedimento 

éticos, políticos ou morais”. Para o autor, a face mais explícita deste capitalismo se dá no 

Brasil dos anos de 1990, e “revela-se diante das necessidades históricas da educação – e da 

educação superior como um ‘grande negócio’”. 

 Em janeiro de 1995, o campo educacional brasileiro passa por uma intensa 

reformulação, especificamente, a educação superior. Segundo Almeida (2006), antes mesmo 

da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB de 1996, o 

Ministério da Educação – MEC elaborou uma série de projetos de reforma da Constituição, 

projetos de lei, decretos, medidas provisórias, “cuja lógica não foi explicada previamente, 

nem mesmo na proposta de governo do candidato Fernando Henrique Cardoso” (Almeida, 

2006, p. 38). Para o autor, apesar de haverem vários dispositivos legais que regulamenta a 

educação superior brasileira, merecem destaques:  

                                                             
21 Disponível em: www.abmes.org.br/ Acesso em: 17 de abril de 2014. 

22A Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP) foi fundada por 09 universidades e atualmente 

conta com 25 associações, sendo 22 delas universidades. Disponível em: http://www.anup.org.br/portal/index. 

Acesso em: 14 de abril de 2014. 

http://www.abmes.org.br/
http://www.anup.org.br/portal/index
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(...) a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB – Lei nº 9.394 de dezembro de 1996, o Decreto nº 2.306 de 

agosto de 1997 e o Decreto nº 3.860 de julho de 2001 que dispõe sobre a 
organização do ensino superior, a avaliação de cursos e instituições, e dá 

outras providências (Almeida, 2006 p. 38 e 39). 

 O Projeto de Lei da LDB – PL 1.258/88 formulado pelo Fórum Nacional em Defesa 

da Escola Pública apresentava diferenças profundas ao Projeto de Lei – Projeto 101/93 

elaborado pelo senador Darcy Ribeiro, e posteriormente, promulgado na Lei 9.394/96. 

Segundo Lima (2005), os projetos expressam concepções antagônicas de educação, em 

especial, da educação superior. A autora apresenta um quadro comparativo, baseado nas 

análises realizadas por Bollmann, Lobo Neto e Siqueira (1995), destacando alguns aspectos 

centrais dos projetos antagônicos de educação em disputa: 

 

Tabela 2  

 Diferenças entre o Projeto de LDB – PL 1.258/88 e o Projeto 101/93 – Lei 9.394/96 

 

PROJETO DE LDB – PL 1.258/88 PROJETO 101/93 – LEI 9.394/96 

Concepção de educação, vinculada ao mundo 

de trabalho e a prática social, produtora de 

conhecimentos. 

Concepção de ensino, limitada à aquisição de 
conhecimentos. 

Educação como direito fundamental de todos. 

Reafirma o dever do estado na garantia de 

acesso e permanência a todos os níveis. 

Educação como um direito público subjetivo. O 

dever do estado fica reduzido ao ensino 
fundamental, com progressivo atendimento ao 

ensino médio. 

Os princípios de educação nacional são os 

ideais de liberdades, igualdade, tolerância e 

justiça social. 

A igualdade e a justiça social não estão 

presentes como princípios norteadores da Lei. 

Igualdade de condições de acesso e 

permanência, cabendo ao Estado efetivá-las. 

Implantação de condições de acesso à educação, 

incluindo que deverá haver incentivo da 

colaboração entre Estado e sociedade. 

Vincula a coexistência de escolas públicas e 

privadas ao pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas, reafirmando a gratuidade nas 

escolas públicas. 

Vincula a coexistência de escola pública e 

privadas e exclui a questão da gratuidade 

Reconhece o papel normativo, consultivo e 

deliberativo do CNE. 

Indica a criação de um órgão colaborador do 

MEC. 

Em relação à educação superior afirma a 

obrigatoriedade da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

Retira a obrigatoriedade da indissociabilidade 

através da diversificação das IES e dos cursos 

Um dos objetivos centrais da educação 

superior é a reflexão crítica e participação na 

produção, sistematização e socialização do 

saber. 

Os objetivos da educação superior estão 

limitados ao domínio e desenvolvimento das 

ciências e humanidades para resolução de 
problemas nacionais. 

Fonte: Lima (2005, p. 343 e 344). 
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O caráter privatista é constitutivo da história da educação superior
23

 no Brasil, e a 

Constituição Federal de 1988 o reafirma ao assegurar a destinação de recursos públicos para a 

iniciativa privada, seguindo-se o mesmo viés, posteriormente, com a promulgação da LDB – 

Lei nº 9.394/96. Ambos asseguram a destinação de recursos públicos para a iniciativa privada, 

porém a definição dos tipos de IES privadas é significativamente distinta: 

 

Tabela 3 

CF/1988 e LDB/1996 artigos que garante destinação de recursos públicos para a 

iniciativa privada 

 

CF -1988 LDB – 1996 

Art. 213. Os recursos públicos serão 

destinados às escolas públicas, podendo ser 

dirigidos a escolas comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas, definidas em 

lei, que:  

I - comprovem finalidade não-lucrativa e 

apliquem seus excedentes financeiros em 

educação; 

II - assegurem a destinação de seu 

patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder 

Público, no caso de encerramento de suas 

atividades. 

 

Art. 20º. As instituições privadas de ensino se 
enquadrarão nas seguintes categorias: 

I - particulares em sentido estrito, assim 

entendidas as que são instituídas e mantidas 
por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado que não apresentem as 

características dos incisos abaixo; 

II - comunitárias, assim entendidas as que são 
instituídas por grupos de pessoas físicas 

ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive 

cooperativas de professores e alunos que 
incluam na sua entidade mantenedora 

representantes da comunidade; 

III - confessionais, assim entendidas as que são 
instituídas por grupos de pessoas 

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que 

atendem a orientação confessional e 

ideologia específicas e ao disposto no inciso 
anterior; 

IV - filantrópicas, na forma da lei. 

  

 A Constituição Federal de 1988 adianta o caráter privatista para a educação superior, ao 

assegurar a destinação de recursos públicos para a iniciativa privada, ainda que restringindo 

tal financiamento às IES de finalidade não lucrativa, conforme o art. 213. No texto da 

LDB/1996 define os tipos de IES privadas de ensino emoldurando-as categorias de: 

                                                             
23 Segundo Minto (2011) o caráter privatista é constituinte do processo de ensino superior no Brasil. “Chama-se 

‘privatismo’ ao processo pelo qual a lógica do capital se hegemoniza crescentemente no campo educacional, do 

qual a ampliação do setor privado de ensino é uma das formas. Muitas das tendências privatizantes constituintes 

do processo de expansão do ensino superior no Brasil pós-1964, já estavam em curso antes do período da 

Ditadura. A predominância dos interesses do setor de ensino privado na educação superior brasileira, por 

exemplo, já se concretizara no texto final da LDB/1961 e noutros dispositivos legais em disputa desde os anos 
1930. A tendência de substituir o regime jurídico das novas universidades criadas a partir de 1961 (antes e depois 

da LDB, seguindo uma velha tradição no país), por meio da criação de fundações ao invés de autarquias, também 

é exemplar. (Minto, 2011, p. 189). 
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particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas. Aqui temos uma primeira admissão 

de que existe no Brasil um tipo de IES que não é nem filantrópica, nem comunitária e nem 

confessional. 

 Almeida (2006) analisa que as definições do art. 20 da LDB/1996, ora destacado, não 

são claras. A falta de clareza “abre um precedente para que uma parte significativa de 

instituições de ensino superior consideradas sem fins lucrativos se autodenominarem, 

simultaneamente, de comunitária, confessionais e filantrópicas” (Almeida, 2006, p. 42), e 

continuem recebendo subsídios públicos. 

 O privatismo da educação superior brasileira não era novidade, “mas a reforma do 

Estado e as políticas neoliberais o elevaram a um novo patamar” (Minto, 2011, p. 216). É com 

base nas modificações que, contraditoriamente, também apresentadas no texto da Constituição 

Federal de1988, surgiram novos organismos de classe em defesa do setor privado de ensino 

superior. Estes surgiam a partir da legislação que iam se modificando, e criando nova 

organização acadêmica. 

  A criação dos Centros Universitários no Brasil se deu logo depois da promulgação da 

LDB com a regulamentação do Sistema Federal de Educação através do Decreto n° 2.207, de 

15 de abril de 1997, posteriormente substituído pelo Decreto n° 2.306, de 19 de agosto de 

1997 no governo de FHC, o qual reforça a política do BM com a diversificação institucional.  

Esse novo modelo institucional representa um elemento importante para a expansão das IES 

privadas. 

Os centros universitários “gozam de prerrogativas da autonomia universitárias e, 

todavia não possuem o ônus de suas obrigações para com a indissociabilidade entre ensino-

pesquisa-extensão, para com o regime de trabalho docente, etc. (...) (Vale, 2011, p. 184). No 

Art. 8º do Decreto n° 2.306/97 a organização acadêmica é mencionada, o qual classifica as 

instituições de ensino superior do sistema federal de ensino em: I. Universidades; II. Centros 

Universitários; III. Faculdades Integradas; IV. Faculdades; V. Institutos Superiores ou Escolas 

Superiores.  

Seguindo esse viés, no período pós-LDB/1996, o processo de diferenciação entre as 

instituições se aprofunda. Organizou-se, em dezembro de 1999, a Associação Nacional dos 

Centros Universitários (ANACEU)
24

 tendo como objetivo central defender e representar os 

                                                             
24Associação Nacional dos Centros Universitários (Anaceu) foi criada por 12 Centros Universitários e 

atualmente conta com 55 associados.  
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interesses dos Centros Universitários
25

 instalados em todo o território nacional perante os três 

poderes. O quadro abaixo demonstra que a diversificação institucional representa um 

elemento eficaz para a expansão do setor privado. 

 

Tabela 4 

Número de Instituições de Educação Superior, por organização acadêmica – 1995 a 1998 

(primeiro governo Fernando Henrique Cardoso) 

 
Número de Instituições de Educação Superior, por Organização Acadêmica – 1995 a 1998 

 Ano 

1995 1996 1997 1998 

Instituições Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

Universidades 72 63 72 64 77 7 3 77 76 

Faculdades 

Integradas e 

Centros 

universitários 

_____ _____ _____ _____ 1 90 - 93 

Estabelecimentos 

Isolados  

128 520 128  515 133 526 132 595 

Federações de 

Escolas e 

Faculdades 

Integradas 

10 101 11 132 _____ _____ _____ _____ 

Total Geral 210 684 211 711 211 689 209 764 

Fonte: Dados do INEP. 

 

  

                                                                                                                                                                                              
Disponível em: http://www.anaceu.org.br/. Acesso em: 14 de abril de 2014.  
25 Segundo Minto (2011, p. 216) os Centros Universitários foram “regulamentados pelo Decreto nº 2.207/1997, 

substituído posteriormente pelo Decreto nº 2.306/1997 e reformado pelo Decreto nº 3.860/2001. A legislação em 

vigor foi instituída pelo Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, que revogou o 3.860/2001”. 

http://www.anaceu.org.br/
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Tabela 5 

 Número de Instituições de Educação Superior, por organização acadêmica – 1999 a 

2002 (segundo governo Fernando Henrique Cardoso) 

 
Número de Instituições de Educação Superior, por Organização Acadêmica – 1999 a 2002 

 Ano 

1999 2000 2001 2002 

Instituições Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

Universidades 72 83 71 85 71 85 78 84 

Centros 

Universitários 

- 39 1 49 2 64 3 74 

Faculdades 

Integradas  

2 72  2 88 2 97 3 102 

Faculdades 102 711 ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

Centros de 

Educação 

Tecnológica 

16 - 19 - 26 8 31 22 

Faculdades, 

Escolas e 

Institutos 

______ ______ 83 782 82 954 80 1160 

Total Geral 192 905 176 1004 183 1208 195 1442 

Fonte: Dados do INEP.  

 

 

Tabela 6  

Número de Instituições de Educação Superior, por organização acadêmica – 2003 a 2006  

(primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva) 

 
Número de Instituições de Educação Superior, por Organização Acadêmica – 2003 a 2006 

 Ano 

2003 2004 2005 2006 

Instituições Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

Universidades 79 84 83 86 90 86 92 86 

Centros 

Universitários 

3 78 3 104 3 111 4 115 

Faculdades 

Integradas 

4 115 3 116 4 113 4 112 

Faculdades, 

Escolas e 

Institutos 

82 1321 86 1388 81 1493 82 1567 

CET/FAT ______ ______ 49 95 53 131 66 142 

Centros de 

Educação 

Tecnológica 

39 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Geral 207 1652 224 1789 231 1934 248 2022 

Fonte: Dados do INEP.  
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Tabela 7 

 Número de Instituições de Educação Superior, por organização acadêmica – 2007 a 

2010 (segundo governo Luiz Inácio Lula da Silva) 
 

Número de Instituições de Educação Superior, por Organização Acadêmica – 2007 a 2010 

 Ano 

2007 2008 2009 2010 

Instituições Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

Universidades 96 87 97 86 100 86 101 89 

Centros 

Universitários 

4 116 5 119 7 120 7 119 

Faculdades ______ ______ 100 1811 103 1863 133 1892 

Faculdades 

Integradas 

4 122 ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

Faculdades, 

Escolas e 

Institutos 

79 1569 ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

CET/FAT 66 138 ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

CEFET/IFET ______ ______ 34 - ______ ______ ______ ______ 

IF/CEFET ______ ______ ______ ______ 35 - 37 - 

Total Geral 249 2032 236 2016 245 2069 278 2100 

Fonte: Dados do INEP.  

 

Tabela 8 

 Número de Instituições de Educação Superior, por organização acadêmica – 2011 a 

2013 (governo Dilma Rousseff) 

 
Número de Instituições de Educação Superior, por 

Organização Acadêmica – 2011 a 2012 

 Ano 

2011 2012 

Instituições Pública Privada Pública Privada 

Universidades 102 88 108 85 

Centros 

Universitários 

7 124 10 129 

Faculdades 135 1869 146 1898 

IF/CEFET 40 - 40 - 

Total Geral 284 2081 304 2112 

   Fonte: Dados do INEP. 

 

 A emergência dos novos formatos acadêmicos, como os Centros Universitários, 

demonstra o crescimento da iniciativa privada nas políticas educacionais, ora apresentada, 

para Rodrigues (2012) não se vem dando pela “mão invisível” do mercado, ao contrário, é 
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resultado da política do governo brasileiro em plena consonância com as políticas dos 

organismos internacionais para a educação superior na periferia do capital. 

(...) a “mão invisível” do mercado tem sido auxiliada pela política 
educacional concreta de sucessivos governos federais democraticamente 

eleitos (Collor/Itamar Franco, FHC e Lula da Silva). Um aspecto relevante, 

nesse sentido, é a atual conformação político-administrativa do Conselho 
Nacional de Educação que, desde a ditadura militar, vem favorecendo a 

multiplicação de IES privadas e a transformação de muitas delas em 

“universidades” (Rodrigues, 2012, p. 40). 

Nesse contexto, no final da década de 1990 e início do novo século, ocorre a 

intensificação da privatização na educação superior, a partir do projeto neoliberal de 

educação: “privatização, desregulamentação e desnacionalização da educação farão parte da 

pauta política dos organismos internacionais para os países periféricos” (Lima, 2005, p.90). 

Sob o discurso de "democratização do acesso”, os organismos internacionais, como o BM, 

indicam a eliminação das fronteiras entre o público e privado, a compra de vagas públicas em 

instituições privadas, fazendo com que a formação da classe trabalhadora se dê em 

instituições nas quais impera a lógica do lucro e do ensino massificado. O governo brasileiro 

compartilha da política do BM, e atende as demandas do empresariado
26

 da educação 

superior, especialmente no início do novo século.  

2.3 – Novas configurações do ensino superior privado no século XXI: o empresariado e 

suas demandas 

  O intenso processo de crescimento do setor privado na educação superior brasileira 

corresponde, historicamente, à participação organizada do empresariado no debate 

educacional, e ao compartilhamento do Estado burguês às demandas apresentadas por esses 

sujeitos coletivos do capital, legitimadas e defendidas pelos governos brasileiros.  

 No início de 2005, formou-se uma articulação de Instituições de Ensino Superior 

privadas que resultou na fundação da Associação Brasileira das Faculdades Isoladas e 

Integradas (ABRAFI)
27

. “Sua principal bandeira é a da defesa da “livre concorrência” e a 

                                                             
26 Rodrigues (2012, p. 43) caracteriza os empresários do ensino como “fração da nova burguesia de serviços, 

embora atuantes em todos os níveis e modalidades de venda do ensino-mercadoria, atuam mais fortemente na 

educação superior, sendo responsáveis por mais de 70% das vagas desse nível educacional”. 

27 Associação Brasileira das Faculdades Isoladas e Integradas (ABRAFI) foi fundada por um grupo de 20 

mantenedoras e atualmente tem 35 instituições associadas.  Disponível em: http://www.abrafi.org.br Acesso em: 

17 de abril de 2014. 

http://www.abrafi.org.br/
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preponderância da “ordem econômica” na regulação da educação por meio do sistema federal 

de ensino” (Minto, 2011, p. 217).   

 A mobilização das entidades em defesa do setor privado se intensifica nesse período, 

com a criação do Fórum Nacional da Livre Iniciativa na Educação
28

 se formou em 2005, no 

governo Luiz Inácio, com a iniciativa da Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino 

Superior (ABMES), o Fórum surgiu “para se contrapor e entrar na disputa política do 

processo de elaboração do projeto de ‘reforma universitária’, reunindo diversas entidades do 

setor privado, com diferentes pesos políticos e capacidades de representação” (Minto, 2011, p. 

217).  

 O Fórum apresentou vários documentos e manifestações públicas, e Rodrigues (2012) 

analisa o documento “Considerações e recomendações sobre a versão preliminar do 

anteprojeto de lei da reforma da educação superior”, divulgado em março de 2005, e o autor 

destaca as seguintes sugestões apresentadas no Fórum: 

Primeiramente, o documento preocupa-se com a estrutura em si do 

anteprojeto governamental e com as competências institucionais do MEC. O 

Fórum entende que se deveria preliminarmente alterar o capítulo da LDB 
sobre educação superior. Em seguida, dever-se-ia aprovar uma “lei orgânica 

ou estatuto” das instituições federais de educação, que tratasse de aspectos 

relacionados à autonomia, ao financiamento e à gestão. Em terceiro lugar, o 

governo deveria aprovar uma lei que estabelecesse um novo “marco 
regulatório” das relações entre o Poder Público Federal e as IES privadas. 

Nesse sentido, caberia a revisão status institucionais do MEC, de forma que 

lhe seja retirada a prerrogativa de instância reguladora do sistema 
educacional, atribuindo tal poder a uma “agência reguladora independente”. 

Em outras palavras, os empresários de ensino condenam a duplicidade de 

funções do MEC, que, simultaneamente, regula o sistema federal de 
educação e mantém uma grande rede de educação superior (Rodrigues, 

2012, p. 45). 

 Antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviar ao Congresso Nacional o seu 

projeto de “reforma universitária”, o governo “havia estabelecido um diálogo com os 

empresários do ensino, além de outros segmentos da sociedade, com o fito de produzir uma 

                                                             
28 Para Rodrigues (2012, p. 43 e 44), esse Fórum foi “(re)criado no contexto da atual “reforma” da educação 

superior, mas precisamente em reação ao estabelecimento do PROUNI”. O Fórum Nacional da Livre Iniciativa 

na Educação “reúne 25 entidades de diversas naturezas jurídicas, tais como associações, sindicatos, federações e 

confederação, além de entidades confessionais. Entre as entidades que compõem o Fórum, destacam-se a 

Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas (ABESC), a Associação Brasileira de Instituições 

Educacionais Evangélicas (ABIEE), a Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP), a 
Associação Nacional dos Centros Universitários (ANACEU), a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de 

Ensino (CONFENEN), o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), além da própria 

ABMES” (Rodrigues, 2012, p. 44). 
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peça legal mais ou menos conciliatória” (Rodrigues, 2012, p. 42 e 43). Os empresários 

conduzem, segundo Vale (2011, p. 187), os assentos privatistas no Congresso Nacional, 

garantindo certo tipo de pressão ao Executivo, tendo como teor e o direcionamento de suas 

propostas: “ressaltar o tamanho e a importância do setor, fortalecer a atuação junto ao Poder 

Legislativo e ao Poder Executivo e requisitar, concomitantemente, menos regulação e 

‘adequação’ das avaliações às suas realidades institucionais e maior financiamento estatal” 

(grifos nossos). 

 A autora afirma que na década de 1990, parece estar enfraquecendo o ciclo de expansão 

das IES privadas, especificamente as de caráter privado/mercantil, com base em Souza 

(2010), destaca que a diminuição do ritmo de crescimento desse setor corresponde ao 

aumento da quantidade de vagas ociosas. Mas, se criam outras vias de expansão da 

privatização, do empresariamento e de mercantilização, é isso que dá origem a algumas novas 

estratégias de expansão, como o PROUNI. No século XXI formam-se novos “arranjos” 

financeiros e institucionais:  

(...) o aparecimento, no mercado educacional do país, dos grandes fundos de 
investimentos e a formação de grandes conglomerados de ensino superior, 

no que as revistas especializadas e as consultorias do setor têm denominado 

“a era das consolidações”. Entretanto, esta nova configuração reconstrói os 
caminhos do empresariamento da educação superior” (Vale, 2011, p. 186). 

Nesse sentido, ocorre uma situação de concentração em que somente as grandes 

empresas resistem, e as pequenas empresas “fecham ou são absorvidas por estes 

conglomerados, às vezes mantendo seu nome institucional, outras vezes apagando mesmo sua 

marca” (Vale, 2011, p. 186). Nesse sentido, é necessário analisar as demandas expostas pelo 

setor privado/particular e suas entidades representativas:  

(...) ampliar o espaço para suas reivindicações no âmbito do próprio estado 

na tentativa de direcionar as políticas de educação que garantam a expansão 

sob o novo formato dominante dos conglomerados de ensino e, portanto, 
redirecionem os processos de regulação e avaliação para que a permitam, 

bem no interesse dos empresários do ensino. Não se trata, para o setor de 

construir políticas de governo, mas de políticas estatais cuja continuidade 
seja garantida na passagem de um governo a outro (Vale, 2011, p. 186 e187). 

 O empresariado organiza-se para uma nova etapa de sua expansão, assim, encaminha 

novas propostas ao governo. “Estas entidades buscam elaborar suas pautas de modo a 

pressionar por um consenso em torno de seus interesses, privilegiando-os” (Vale, 2011, p. 

189). Temos que estar atentos aos discursos das empresas educacionais e de suas entidades 
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para entender as propostas e as orientações apresentadas, para combater e lutar com base nos 

interesses dos trabalhadores e filhos dos trabalhadores.  

Do lado da educação privada, em tese, vemos que a sujeição da educação aos 
ditamos do capital também não é boa nem má, pois tudo depende da 

perspectiva de quem o vê, Assim, para aqueles cuja a vida se pauta na 

obtenção desmesurada do lucro e no usufruto das vantagens decorrentes da 
acumulação, o capitalismo deve ser o melhor dos mundos. Por outro lado, 

para os bilhões de seres humanos desprovidos de condições mínimas de 

sobrevivência, alimentos, moradia, saneamento básico, atendimento médico-

hospitalar, direitos trabalhistas e sociais, cuja existência poderia ser 
melhorada e plenamente garantida por meio de uma distribuição mais justa e 

equitativa da riqueza, com certeza o capitalismo não é bom (Oyama, 2012, p. 

81). 

 Assim, trazemos como tarefa desvendar como o capital se mantém do lucro e da 

exploração das classes trabalhadoras, da riqueza coletivamente produzida. Consequentemente, 

“a submissão da educação à lógica e à essência do capital significa que, em última instância, a 

própria educação se torna capital” (Oyama, 2012, p. 81).  

 O autor afirma que em 2006 o Brasil inicia os negócios educacionais envolvendo o 

mercado de capitais, através de emissão de debêntures
29

. A abertura de capitais das empresas 

educacionais na forma de ações negociadas na bolsa de valores exigiu das IES privadas 

mudanças em sua estrutura para se adaptarem à legislação brasileira, entre as quais destaca-se 

a alteração de entidades sem fins lucrativos-filantrópicas para com fins lucrativos. “Foi assim 

que as empresas detentoras da chancela de sem fins lucrativos ou filantrópicas tiveram de 

alterar sua condição para com fins lucrativos” (Oyama, 2012, p. 99). 

 Oyama (2012) com base nas análises de Jordão (2007) destaca que a Anhanguera 

Educacional, criada em 1994, foi a primeira instituição a negociar suas ações na bolsa de 

valores, e a abertura do capital ocorreu em março de 2007. Já no primeiro dia de operações, 

(...) as ações da Anhanguera tiveram alta de 21,39%, sendo que a instituição 
colocou 28% de seu capital à venda e após seis meses de operações, obteve 

valorização de 70% das ações, capitalizando no período R$ 512 milhões. 

Com o dinheiro, adquiriu outras instituições, passando de 24 mil alunos em 

dezembro de 2006 para 53 mil em  julho de 2007. “A participação de fundos 
e a entrada na Bovespa valorizaram o patrimônio do grupo, passando de 1,7 

bilhão para 3 bilhões de reais” (Oyama, 2012, p. 99). 

                                                             
29 Oyama (2012, p. 98) define a emissão de debêntures como “papéis de uma dívida negociados na bolsa de 

valores. No caso, a empresa lança no mercado financeiro títulos com um valor determinado, prazo de resgate 

previamente estipulado e remunerado a juros”. 
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 Essa nova fase de expansão, se agrava com um intenso processo de desnacionalização 

da educação nacional, com a financeirização das IES e as fusões formadas pelos 

conglomerados. Além, da Anhanguera que abriu capital na Bolsa de Valores, existiram outras 

IES com o mesmo objetivo, como é o caso do “grupo Kroton, do Sistema Educacional 

Brasileiro (SEB) e da Estácio Participações S.A (Vale, 2011, p. 215).  

 Basta a construção de uma tabela comparativa e uma análise atenta das estatísticas da 

educação superior brasileira divulgada anualmente pelo INEP para percebermos o quanto a 

iniciativa privada se expandiu, principalmente no governo Luiz Inácio, conforme o quadro 

abaixo: 

 

 

Tabela 9  

Evolução das matrículas dos cursos de graduação presenciais e a distância no Brasil, por 

organização acadêmica, 1995-2012 
Ano Total Públicas Privadas % Públicas % Privadas ∆% 

1995 1.759.703 700.540 1.059.163 39,81% 60,19%  

1996 1.868.529 735.427 1.133.102 39,36% 60,64%  

1997 1.945.615 759.182 1.186.433 39,02% 60,98%  

1998 2.125.958 804.729 1.321.229 37,85% 62,15%  

1999 2.369.945 832.022 1.537.923 35,11% 64,89%  

2000 2.695.927 888.708 1.807.219 32,96% 67,04%  

2001 3.036.113 944.584 2.091.529 31,11% 68,89%  

2002 3.520.627 1.085.977 2.434.650 30,85% 69,15%  

2003 3.936.933 1.176.174 2.760.759 29,88% 70,12%  

2004 4.223.344 1.214.317 3.009.027 28,75% 71,25%  

2005 4.567.798 1.229.332 3.338.466 26,91% 73,09%  

2006 4.883.852 1.247.733 3.636.119 25,55% 74,45%  

2007 5.250.147 1.281.203 3.968.944 24,40% 75,60%  

2008 5.808.017 1.552.953 4.255.064 26,74% 73,26%  

2009 5.954.021 1.523.864 4.430.157 25,59% 74,41%  

2010 6.379.299 1.643.298 4.736.001 25,76% 74,24%  

2011 6.739.689 1.773.315 4.966.374 26,31% 73,69%  

2012 7.037.688 1.897.376 5.140.312 26,96% 73,04% 299,94% 

Fonte: elaborado por Deise Mancebo a partir de dados do Censo da Educação Superior do INEP (1995-2012). 
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 No início do governo Luiz Inácio, em 2003, a evolução das matrículas dos cursos 

presenciais e a distância no Brasil, apenas 29,88% são nas IES públicas – totalizando 

1.176.174 matrículas, e nas IES privadas representa um total de 70,12%, somam 2.760.759 

matrículas. Chega ao final do governo, em 2010, a diferença aumenta consideravelmente, 

confirmando o fortalecimento do setor privado: as IES públicas somam o total de 1.643.298 

(25,76%) matrículas, enquanto as IES privadas totalizam 4.736.001 (74,24%) matrículas. 

 Em abril de 2008, foi criado o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior 

Particular sediado no município de Brasília (DF), tem como objetivo central mobilizar os 

interesses das empresas do setor privado da educação superior. Segundo Vale (2011), o 

Fórum foi fundado pelos seguintes membros: a Associação Brasileira das Mantenedoras de 

Ensino Superior (ABMES), a Associação Brasileira de Mantenedoras das Faculdades Isoladas 

e Integradas (ABRAFI), a Associação Nacional dos Centros Universitários (ANACEU), a 

Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP) e o Sindicato das Entidades 

Mantenedoras de Estabelecimento de Ensino Superior no Estado de São Paulo (SEMESP). 

 O Fórum, expressa o seu posicionamento como entidade representativa do ensino 

superior particular, tem implementado um conjunto de ações em defesa do setor. Em parceria 

com o MEC, desenvolve várias ações, o Boletim informativo 03/2013
30

 destaca as principais 

frentes de trabalho FÓRUM/MEC por meio dos Grupos de Trabalhos – GT em andamento: 

1. Conselho Consultivo do Programa de Aperfeiçoamento dos Processos de Regulação e Supervisão 
da Educação Superior – CC PARES;  

2. GT avaliação/Regulação – aperfeiçoamento do processo de avaliação; 

3. GT e-MEC – reestruturação do sistema para o lançamento do e-Mec 2.0; 

4. GT Fies/ProUni – aperfeiçoamento dos programas; 
5. GT BNDES – reestruturação do programa de financiamento do BNDES para IES (recurso a ser 

liberado como fomento para resgatar a qualidade); 

6. GT CEBAS – Regras de transição envolvendo a legislação pertinente ao Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social. 

     
 Os discursos e as defesas das empresas educacionais e de suas entidades representativas 

estão presentes num conjunto de documentos compostos por cartas que foram encaminhadas 

ao Ministro da Educação. Para Vale (2011, p. 190) as cartas anunciam, claramente, “as ações 

a serem engendradas e as posições do empresariado relativas aos processos de regulação, 

avaliação e financeirização das IES privadas”.  

                                                             
30 http://www.forumensinosuperior.org.br/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=140:boletim-
informativo-032013&catid=38:documentosdoforum&Itemid=58 
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 Nesse sentido, decidimos analisar as demandas provenientes dos empresários da 

educação superior para o eixo de financiamento a partir dos documentos elaborados por esses 

sujeitos políticos do capital, resultados das reuniões anuais do Fórum das Entidades 

Representativas do Ensino Superior composto pelas seguintes cartas: Carta de Recife (2008); 

Carta de Araxá (2009); Carta de Florianópolis (2010); Carta de Salvador (2011); Carta de 

Natal (2012); Carta de Foz do Iguaçu (2013); e o para entendermos as atuações do governo 

em 2008 que antecederam a Carta Recife, iremos apresentar a demanda do Resumo Executivo 

do Documento “Políticas Públicas para a Educação Superior: propostas do setor privado” 

(2007).   Assim como, as ações do governo federal brasileiro comprovando a nossa hipótese 

que as mesmas respondem e fortalecem as demandas das empresas educacionais, conforme o 

quadro abaixo: 

 

Tabela 10 - As propostas do Fórum do eixo de financiamento ao Ministra da Educação e as 

ações do governo federal, 2007 a 2013. 
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31 Esse documento foi apresentado como resultado do Seminário “Educação como desafio para o 

desenvolvimento: proposições do setor privado”, realizado nos dias 7 e 8 de novembro de 2006 em Brasília. 

Neste, a ABMES apresenta ao governo (para o mandato presidencial, 2007-2010) os “subsídio e as aspirações da 

iniciativa privada” (ABMES, 2006).  

32 Lógica neoliberal no Chile - Voucher (vale, garantia ou comprovante). Na década de 1980 o Chile 
implementou o Programa Voucher, no qual os estudantes e suas famílias escolhem a escola, recebem um “vale” 

(voucher) do governo para financiar com recursos públicos escolas privadas, estimulando a expansão da 

educação privada do país. 

ANO EIXO DO FINANCIAMENTO AÇÕES DO GOVERNO 

2007 RESUMO EXECUTIVO – 

DOCUMENTO “POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO 

SUPERIOR: PROPOSTAS DO SETOR 

PRIVADO”
31

 

1. Promover o efetivo cumprimento do § 2.º 

do art. 213 da CF, possibilitando às IES 

privadas o acesso ao financiamento público 

das suas atividades, até mesmo a fundo 

perdido, a partir de critérios de impacto 

social, de bem público e de mérito, evitando-

se a discriminação dos projetos sociais, de 

pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e 

de extensão; 

2. Eliminar a exigência de fiador para 

acesso ao Fundo de Financiamento ao 

Estudante de Ensino Superior (Fies) que, 

por constituir uma restrição financeira e 

burocrática aos estudantes e famílias, é um 

dos obstáculo à universalização da educação 

superior;  

3. Adotar regulamentação das mensalidades 

mediante a adoção de uma política de 

desestímulo à inadimplência, de modo a 

permitir que as IES adotem preços 

condizentes com os requisitos de qualidade; 

4. Examinar as possibilidades de 

implementação de instrumentos alternativos 

de bolsas de estudo, tal como o “Vale” 32 

pago pelo Poder Público, concedendo ao 

aluno a liberdade de escolher a instituição na 

qual deseja ingressar; 

5. Favorecer a entrada de alunos no ensino 

superior com investimentos oriundos do 

Fundo de Apoio ao Trabalhador (FAT), sob 

a forma de financiamento restituível pelo 

aluno, com um ano de carência após a 
diplomação e por prazo igual ao da duração 

do curso;  

6. Identificar e aproveitar novas fontes de 

financiamento e de incentivos para viabilizar 

o acesso da população à educação superior, 

tais como o uso de 50% de recursos do 

LEI Nº 11.552, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2007. 

Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que 

dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior - Fies. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:  

Art. 1º A Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art.1º § 1º O financiamento de que trata o caput 

deste artigo poderá ser oferecido aos estudantes 

matriculados em programas de mestrado e 

doutorado, com avaliação positiva, observado o 
seguinte:  

I - o financiamento será concedido sempre que 

houver disponibilidade de recursos e cumprimento no 

atendimento prioritário aos alunos dos cursos de 

graduação;  

II - os prazos de financiamento dos programas de 

mestrado e de doutorado serão os mesmos 

estabelecidos na concessão das respectivas bolsas 

concedidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Capes;  

III - o MEC, excepcionalmente, na forma do 

regulamento, assegurará a concessão de bolsa para os 
programas de mestrado e doutorado aos estudantes de 

melhor desempenho, concluintes de cursos de 

graduação, que tenham sido beneficiados com 

financiamento do Fies. § 2º São considerados cursos 

de graduação, com avaliação positiva, aqueles que, 

nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - Sinaes, obtiverem conceito 

maior ou igual a 3 (três) no Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes, Enade, de que trata a 

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, gradativamente 

e em consonância com a sua implementação.  
 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2007/lei-

11552-19-novembro-2007-563383-normaatualizada-

pl.html 

PORTARIA NORMATIVA Nº 1, DE 31 DE 

MARÇO DE 2008: 

Institui bolsa complementar no âmbito do Programa 

Universidade para Todos - ProUni, e dá outras 
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33 A defesa do mercadão do material didático-tecnológico está presente na Carta de Foz do Iguaçu (2013, p. 3): 

“Estimular a utilização de novas ferramentas tecnológicas que impactam no processo de ensino-aprendizagem”.  

34 De acordo com a representação gráfica da estatística disponível no site do MEC o número de bolsistas - 

professores da educação básica pública é de 1%). 

http://prouniportal.mec.gov.br/images/arquivos/pdf/Representacoes_graficas/bolsistas_professores_da_educacao
_basica.pdf 

 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

7. Promover a isenção de tributos para 

produtos (materiais didáticos, livros, 

móveis, etc.) destinados à educação, 

consumidos pela escola e pelos alunos, 

concorrendo assim para a necessária redução 

dos custos da educação e, 

consequentemente, para a ampliação do 
acesso33.  

 

providências.  

 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no 

uso de suas atribuições e considerando o disposto na 

Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e no Decreto 

no 5.493, de 18 de julho de 2005, 

RESOLVE: 

Art. 1º As instituições de ensino superior, com ou 

sem fins lucrativos, inclusive beneficentes de 
assistência social, que tenham aderido ao Programa 

Universidade para Todos - ProUni, poderão oferecer 

bolsas complementares 

§ 1o As bolsas complementares referidas no caput 

observarão o seguinte: 

I – caracterizam-se como bolsas parciais de 25% 

(vinte e cinco por cento), oferecidas adicionalmente 

àquelas previstas nos termos de adesão ao ProUni e 

àquelas previstas no art. 8o do Decreto no 5.493, de 

18 de julho de 2005;  

§ 3º do art.2º As bolsas serão concedidas a brasileiros 
não-portadores de diploma de curso superior, cuja 

renda familiar mensal per capita não exceda o valor 

de até 3 (três) salários-mínimos. 

As bolsas serão destinadas: 

I – a estudante que tenha cursado o ensino médio 

completo em escola da rede pública ou em 

instituições privadas na condição de bolsista integral; 

II – a estudante portador de deficiência, nos termos 

da lei; 

III – a professor da rede pública de ensino, para os 

cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia, 

destinados à formação do magistério da educação 
básica34, independentemente do critério de renda 

referido no § 3o deste artigo, desde que esteja em 

efetivo exercício do magistério da educação básica, 

integrando o quadro de pessoal permanente da 

instituição.  

Art. 4.º A oferta das bolsas de que trata esta Portaria 

será articulada com a política de oferta de 

financiamento pelo Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior - FIES, instituído pela 

Lei n.º 10.260, de 12 de julho de 2001, observado o 

disposto no art. 14 da Lei n.º 11.096, de 2005. 
 

http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=co

m_docman&task=cat_view&gid=35&limitstart=15 

 

 

http://prouniportal.mec.gov.br/images/arquivos/pdf/Representacoes_graficas/bolsistas_professores_da_educacao_basica.pdf
http://prouniportal.mec.gov.br/images/arquivos/pdf/Representacoes_graficas/bolsistas_professores_da_educacao_basica.pdf
http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=35&limitstart=15
http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=35&limitstart=15


83 

 

 

 

PORTARIA NORMATIVA Nº 02, DE 31 DE 

MARÇO DE 2008 - (Revogado pela Portaria 

Normativa MEC nº 1, de 22 de janeiro de 2010). 

Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior – Fies. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no 

uso de suas atribuições e considerando o disposto na 

Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, 
especialmente o disposto no art. 3º, § 1º, RESOLVE: 

Art. 3º Para os fins do art. 3º, I e § 1º, da Lei nº 

10.260, de 2001, combinado o art. 14 da Lei nº 

11.096, de 13 de janeiro de 2005, e da distribuição 

dos recursos do FIES, a política de oferta de 

financiamento deverá se articular com a concessão 

das bolsas parciais do Programa Universidade 

para Todos - ProUni, e das bolsas 

complementares de que trata a Portaria Normativa 

nº 1, de 31 de março de 2008, tem como objetivo: I – 

ampliar a gratuidade na educação superior privada; II 
– favorecer o adimplemento dos contratos de 

financiamento do FIES; III – reduzir a evasão de 

bolsistas parciais do ProUni; IV – estimular a oferta 

de matrículas em cursos bem avaliados pelo 

SINAES; e V – racionalizar a gestão articulada do 

FIES e do ProUni”.  

 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_nor

mativa_2_compilada.pdf 

 

PL 3.148/2008, DE 02 DE ABRIL DE 2008 - 

AUTOR SENADO FEDERAL - JOSÉ AGRIPINO - 

DEM/RN 

“Ementa: Altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 

1990, para que o Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT) financie estágio remunerado em empresas e 

universidades, bem como curso superior de 

graduação”.  

 

Explicação da Ementa: 

Estabelece que o curso superior faz parte da 

qualificação profissional do trabalhador. 

 

“Art. 2º-D. Para efeito do disposto no inciso II do art. 
2º desta Lei, fica instituída a bolsa de 

aperfeiçoamento profissional, a ser parcialmente 

custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT), destinada a financiar estágio de 

trabalhadores-estudantes em empresas e 

universidades, observados os termos da legislação 

sobre estágios. 

 

Tramitação: última ação legislativa em 24/10/2013 - 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público (CTASP)  

Recebimento pela CTASP, apensado ao PL-

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=835&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=835&Itemid=
http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_normativa_2_compilada.pdf
http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_normativa_2_compilada.pdf
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35 Segundo Vale (2011, p. 198) o número correto é Lei nº 9870/99, “esta lei veda qualquer tipo de punição 
pedagógica contra o aluno inadimplente e postula que o aluno só pode ser desligado da instituição por 

inadimplência, no caso do ensino superior, após o final do semestre letivo”. 
36 Esse PL é cômico, pois o COFINS já é um dos tributos isentados pelo PROUNI. 

5706/2005. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetr

amitacao?idProposicao=388809 

 

PL 2.943/2008, DE 05 DE MARÇO DE 2008 - 

AUTOR SENADOR EXPEDITO JUNIOR (PR-RO)  

Ementa: Altera o art. 2º da Lei nº 11.096, de 13 de 

janeiro de 2005, que dispõe sobre o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), para permitir 
que bolsas remanescentes do programa sejam 

destinadas a estudantes que tenham cursado parte 

do ensino médio em escolas privadas. 

As bolsas remanescentes serão destinadas a 

estudantes que tenham cursado o ensino médio, no 

todo ou em parte, em instituições privadas, na forma 

do regulamento, independentemente da condição de 

bolsista, aplicando-se a eles as demais disposições 

desta Lei, inclusive os critérios de renda familiar 

dispostos no art. 1º”. 

 
Tramitação: última ação legislativa em 14/05/2012 - 

Comissão de Finanças e Tributação (CFT) 

Recebimento pela CFT, apensado ao PL-7700/2006. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetr

amitacao?idProposicao=385519 

 

2008 CARTA DE RECIFE – 08 DE 

NOVEMBRO DE 2008 

1. Desenvolvimento de um amplo trabalho 

conjunto com o governo e a sociedade para 

ampliar o acesso das classes “C”, “D” e “E” 

ao ensino superior em um montante de cinco 
milhões de novos alunos nos próximos cinco 

anos; 

2. Aperfeiçoamento dos mecanismos de 

financiamento à educação superior com a 

ampliação dos recursos previstos e com a 

eliminação das burocracias desnecessárias; 

3. Alteração da Lei n. 9.780/199935 que 

fomenta a inadimplência e afugenta a 

expansão das linhas de financiamento 

estudantil; 

 

PL 4.386/2008, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2008 

- AUTOR DEPUTADO ROBERTO BRITTO (PP-

BA) 

Institui beneficio fiscal para os estudantes que se 

mantiverem assíduos na conclusão do ensino médio e 

se interessarem ao ingresso no ensino superior.  
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Cinquenta por cento da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social – COFINS,36 

devida pelos estabelecimentos de ensino superior, 

serão destinados ao pagamento de anuidades 

escolares para estudantes universitários. 

O que se pretende é utilizar uma parcela da receita da 

COFINS, arrecadada junto às escolas do ensino 

superior, para estimular os estudantes oriundos da 

escola pública a ingressarem na universidade.  

 
Tramitação: última ação legislativa em 09/09/2011 - 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados: Indeferido 

o pedido de desarquivamento desta proposição 

constante do REQ-2070/2011porquanto a(s) 

proposição(ões) não foi(ram) arquivada(s). 
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http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetr

amitacao?idProposicao=417708 

 

PL 5.175/2009, DE 06 DE MAIO DE 2009 - 

AUTOR COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 

PARTICIPATIVA (PRESIDENTE WALDIR 

MARANHÃO) ORIGEM: SUG 133/2009 CLP 

(SUGESTÃO DA UNE) 

Ementa: Estatui marco regulatório para a Educação 

Superior. 

Até o ano de 2020 será atingida a proporção mínima 

de 50% das vagas no ensino superior oferecidas na 

rede pública e gratuita, bem assim a duplicação das 
vagas gratuitas oferecidas na rede privada através do 

PROUNI – Programa Universidade para Todos, 

representando 60% das vagas gratuitas no ensino 

superior brasileiro. 

O ensino superior é reconhecido como um bem 

público e a exploração do ensino pela iniciativa 

privada como uma concessão do Estado, o qual deve 

ter a obrigação de regular, fiscalizar e garantir a 

qualidade do ensino ofertado. 

 

Tramitação: última ação legislativa em 31/01/2012 - 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados: Apense-se 
a este(a) o(a) PL-2872/2011. DCD do dia 04/02/12 

PÁG 00417 COL 02. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetr

amitacao?idProposicao=433221 
 

2009 CARTA DE ARAXÁ – 20 DE JUNHO DE 

2009 

1. Propor modificações aos critérios de 

ingresso no Programa Universidade para 

Todos – ProUni, levando em consideração a 

renda e não a origem do aluno (rede pública 
ou particular), permitindo também a 

participação de alunos de cursos de pós- 

graduação (lato e stricto sensu); 

2. Propor programas de financiamento para 

capital de giro em apoio ao desenvolvimento 

do ensino superior privado, por meio do 

PL 5.568/09, EM 07 DE JULHO DE 2009 - 

AUTOR DEPUTADO WILSON PICLER (PDT-PR),  

Ementa: Altera a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 

2005, que institui o Programa Universidade para 

Todos (PROUNI), para incluir a pós-graduação.  

 
Esta lei dá nova redação aos arts. 1º, 2º, 5º e 7º da Lei 

nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que institui o 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), e 

acrescenta dispositivos ao mesmo diploma legal. 

Art. 1. Fica instituído, sob a gestão do Ministério da 

Educação, o Programa Universidade para Todos - 

PROUNI, destinado à concessão de bolsas de estudo 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=417708
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=417708
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=432791&ord=1
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=433221
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=433221
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37 Sabemos que esse deu certo, com o PROGRAMA IES-BNDES (vigência de 2009 a 2014), que será analisado 

no próximo capítulo. 

38 PL 5.413/09 apresentado em 10 de junho de 2009, altera a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe 

sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior. “Art. 1o Fica instituído, nos termos desta Lei, 

o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), de natureza contábil, destinado à concessão 

de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, de acordo com regulamentação própria”. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=663968&filename=PL+5413/2009 

Acesso em julho de 2014. 

39 Várias IES receberam empréstimos do International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco 

Mundial. IFC foi fundada em 1956, membro do Grupo Banco Mundial, tem como objetivo central o 
fortalecimento do setor privado nos países periféricos. 

40 Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (PROIES) é 

um projeto deste tipo, que foi promulgado pela Lei nº 12.688/ 2012. 

Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES)37;  

3. Propor modificações ao Projeto de Lei nº 

5.413/09
38

 encaminhado pelo Governo 

Federal ao Congresso Nacional, para 

efetivamente possibilitar o acesso do aluno 

ao financiamento estudantil, inclusive 

permitindo sua pré-classificação antes da 

efetiva matrícula; 

4. Apoiar projetos de lei que permitam a 

utilização do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço e do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador para o pagamento de anuidades 

escolares; 

5. Buscar recursos no Banco Mundial para 

pesquisa e infraestrutura em apoio à 

educação superior particular39;  

6. Propor alterações à legislação pertinente 

para permitir a recuperação judicial de 

entidades sem fins lucrativos40;  

 

integrais e bolsas de estudo parciais de 50% 

(cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por 

cento) para estudantes de cursos de graduação, 

sequenciais de formação específica e de Pós-

graduação em instituições privadas de Ensino 

Superior com ou sem fins lucrativos.” 

Para efeitos do cálculo do número de bolsas advindas 

da Receita da Pós-Graduação, serão utilizados os 

critérios previstos nos arts. 5º, 10 e 11 desta lei, 
devendo observar a seguinte proporção: 

I – cinquenta por cento (50%) das bolsas ofertadas 

para a própria pós-graduação; 

II – cinquenta por cento (50%) convertido em bolsas 

de graduação utilizando-se para tanto, a equivalência 

em valores monetários, destinados aos cursos de 

maior demanda de bolsas de estudo. 

 

Tramitação: 31/01/2011 - Mesa Diretora da Câmara 

dos Deputados: Arquivado nos termos do Artigo 105 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
Publicação no DCD do dia 01/02/2011 - Suplemento 

ao nº 14; 05/03/2012 - COORDENAÇÃO DE 

COMISSÕES PERMANENTES: Ao Arquivo - 

Memorando nº 8/12 – COPER. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetr

amitacao?idProposicao=441056 

 

PL 5.569/09, DE 07 DE JULHO DE 2009 - 

AUTOR DEPUTADO WILSON PICLER (PDT-PR),  

Altera a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que 

institui o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI), para incluir os pólos de apoio à 

educação à distância nos beneficiários do 

PROUNI que inclui os polos de apoio presencial à 

educação a distância entre os beneficiários do 

Programa Universidade para Todos (ProUni). 
 

As empresas mantenedoras de pólos de apoio 

presencial devidamente cadastradas na Secretaria de 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=663968&filename=PL+5413/2009
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1032563/lei-12688-12
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=441056
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=441056
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Educação a Distância do Ministério da Educação e 

constante da lista publicada no Diário Oficial da 

União, parceiras das Instituições credenciadas para 

oferta de Educação a Superior a Distância que 

recebem alunos bolsistas do PROUNI, gozarão dos 

mesmos benefícios fiscais previstos nesta Lei. 
 

Tramitação: 31/01/2011 - Mesa Diretora da Câmara 

dos Deputados: Arquivado nos termos do Artigo 105 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Publicação no DCD do dia 01/02/2011 - Suplemento 

ao nº 14; 05/03/2012 - COORDENAÇÃO DE 

COMISSÕES PERMANENTES (CCP): Ao Arquivo 

- Memorando nº 8/12 – COPER. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetr

amitacao?idProposicao=441057 

 

PL 5.797/2009, 14 DE AGOSTO DE 2009 - 
AUTOR FELIPE MAIA - DEM/RN 

Ementa: 
Altera o art. 1º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 

2001, e o art. 1º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 

2005, para dispor que os benefícios no âmbito do 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior - FIES e do Programa Universidade para 

Todos - PROUNI são aplicáveis a cursos 

superiores presenciais ou à distância. 

 

Fica instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

(FIES), de natureza contábil, destinado à concessão 

de financiamento a estudantes regularmente 
matriculados em cursos superiores não gratuitos, 

presenciais ou à distância, e com avaliação positiva, 

de acordo com regulamentação própria, nos 

processos conduzidos pelo Ministério da Educação 

(MEC). 

 

Fica instituído, sob a gestão do Ministério da 

Educação, o Programa Universidade para Todos - 

PROUNI, destinado à concessão de bolsas de estudo 

integrais e bolsas de estudo parciais de 50% 

(cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por 
cento) para estudantes de cursos de graduação e 

sequenciais de formação específica, presenciais ou à 

distância, em instituições privadas de ensino 

superior, com ou sem fins lucrativos.   

 

Tramitação: última ação legislativa em 04/06/2014 - 

Comissão de Educação (CE): Retirado de pauta a 

pedido do relator. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetr

amitacao?idProposicao=445184 
 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=441057
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=441057
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=527540
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=445184
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=445184
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41 O governo federal já acatou essa proposta com a aprovação da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, 
abatendo 1,00% do saldo devedor para o professor em exercício na rede pública de educação básica, graduado 

em licenciatura e ao médico integrante de equipe de saúde da família.  

 

PLS 539/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 - 

AUTOR SENADOR SÉRGIO ZAMBIASI (PTB-

RS) - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

ESPORTE 

Emenda: Modifica a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 

2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES), para 

estabelecer novo prazo de carência nos 

financiamentos concedidos e a aplicação de taxas de 
juros estipuladas pelo Conselho Monetário Nacional 

aos contratos já formalizados, com efeitos 

retroativos, a dispensa de pagamento de prestações 

ou saldo devedor e permite a renegociação de 

contratos nos casos que especifica; altera a Lei nº 

8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

para permitir a movimentação de conta vinculada 

do trabalhador no pagamento de dívida contraída 

junto ao FIES; altera a Lei nº 11.128, de 28 de 

junho de 2005, que dispõe sobre o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), e dá outras 

providências.  

 

Explicação: Altera a Lei nº 10.260/2001 que dispõe 

sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante de 

Ensino Superior (FIES), a fim de alterar a carência 

para o pagamento do financiamento para 12 (doze) 

meses contados a partir do mês imediatamente 

subsequente ao da conclusão do curso e para dispor 

que a amortização terá início no décimo terceiro mês 

ao da conclusão do curso, ou antecipadamente, por 

iniciativa do estudante financiado; dispõe que o Fies 

poderá abater, mensalmente, 1,00% (um inteiro 

por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos 

os juros devidos no período e independentemente da 

data de contratação do financiamento, dos 

estudantes que exercerem as seguintes 

profissões
41: I - professor em efetivo exercício na 

rede pública de educação básica com jornada de, no 

mínimo, 20 (vinte) horas semanais, graduado em 

licenciatura; e II – médico, enfermeiro, odontólogo 

integrante de equipe de saúde da família oficialmente 

cadastrada, com atuação em áreas e regiões com 
carência e dificuldade de retenção desse profissional, 

definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde. 

Altera a Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para 

permitir a movimentação de conta vinculada do 

trabalhador no pagamento de dívida contraída junto 

ao FIES. Altera a Lei nº 11.128/2005 que dispõe 

sobre o Programa Universidade para Todos – 

PROUNI para dispor que a comprovação da quitação 
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de tributos e contribuições federais pela mantenedora 

será exigida a partir do ano-calendário de 2011.  

 

Tramitação: 08/04/2014  SSCLSF - SUBSEC. 

COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO. 

Situação: aguardando inclusão ordem do dia de 

requerimento 

 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.
asp?p_cod_mate=94391 

 

LEI Nº 12.087, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009. 

Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela 

União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, no exercício de 2009, com o objetivo de 

fomentar as exportações do País, e sobre a 

participação da União em fundos garantidores de 

risco de crédito para micro, pequenas e médias 

empresas e para produtores rurais e suas 

cooperativas; e altera as Leis nos 11.491, de 20 de 

junho de 2007, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 
8.001, de 13 de março de 1990. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:  

Art. 7o  Fica a União autorizada a participar, no 

limite global de até R$ 4.000.000.000,00 (quatro 

bilhões de reais), de fundos que, atendidos os 

requisitos fixados nesta Lei, tenham por finalidade, 

alternativa ou cumulativamente:  

I - garantir diretamente o risco em operações de 

crédito para:  
a) microempreendedores individuais, microempresas 

e empresas de pequeno porte;  

b) empresas de médio porte, nos limites definidos no 

estatuto do fundo; e  

c) autônomos, na aquisição de bens de capital, nos 

termos definidos no estatuto do fundo; e  

II - garantir indiretamente, nos termos do estatuto do 

fundo, o risco das operações de que trata o inciso I, 

inclusive mediante:  

a) garantia de operações cobertas por fundos ou 

sociedades de garantia de crédito; e  
b) aquisição de cotas de outros fundos garantidores 

ou de fundos de investimento em direitos creditórios, 

desde que direcionados às entidades de que trata o 

inciso I deste artigo.  

III - garantir diretamente o risco em operações de 

crédito educativo, no âmbito de programas ou 

instituições oficiais, na forma prevista nos estatutos 

dos respectivos fundos. (Incluído pela Lei nº 12.385, 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=94391
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=94391
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.087-2009?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12385.htm#art7
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42 A Lei nº 12.385, de 2011, contempla o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo – FGDUC, 
no âmbito do FIES não terá mais a exigência do fiador. Esse Fundo cobre parcialmente o risco das mantenedoras 

autorizado pela Medida provisória nº 501, de 8 de setembro de 2010 e pela Portaria Normativa nº 21, de 20 de 

outubro de 2010 (MEC). 

de 2011)42. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/Lei/L12087.htm 
 

PORTARIA NORMATIVA Nº 14, DE 24 DE 

SETEMBRO DE 2009: 

Dispõe sobre os procedimentos referentes ao 

Programa de Melhoria do Ensino das Instituições de 

Educação Superior - PROGRAMA IES - 

MEC/BNDES, no âmbito do Ministério da Educação. 

Art. 1° O PROGRAMA IES - MEC/BNDES 

disponibilizará às instituições de ensino superior - 
IES públicas ou privadas com ou sem fins lucrativos, 

inclusive beneficentes de assistência social, recursos 

financeiros, na forma de financiamento concedido 

pelo BNDES com o intermédio de Instituições 

Financeiras Credenciadas - IFC, a projetos que visam 

a melhoria da qualidade do ensino superior, 

compreendendo atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e gestão acadêmica das IES. 

Art. 3º São passíveis de financiamento no âmbito 

do Programa IES - MEC/BNDES, os itens a seguir 

relacionados, observando-se que o projeto 

apresentado sempre deverá contemplar itens que 
possibilitem a melhoria do indicador de qualidade do 

ensino estabelecido no art. 8º. (Redação dada pela 

Portaria Normativa nº 18/2011) 

I - obras civis; 

II - máquinas e equipamentos novos, de fabricação 

nacional, credenciados pelo BNDES; 

III - aquisição de livros, nacionais e importados, em 

meio impresso ou outro, para as bibliotecas 

pertencentes a IES pleiteante do apoio financeiro; 

(Redação dada pela Portaria Normativa nº 18/2011) 

IV - importação de equipamentos novos que não 
apresentem similar nacional, observado o disposto 

nos parágrafos 2º e 3º deste artigo; (Redação dada 

pela Portaria Normativa nº 18/2011) 

V- despesas de internalização de equipamentos 

importados, desde que não impliquem em remessa 

de divisas, mesmo que a importação não tenha sido 

financiada pelo BNDES; 

VI - gastos com capacitação gerencial e 

treinamento para melhoria da gestão administrativo-

financeira; 

VII - aquisição de softwares didáticos nacionais e 

dedicados à melhoria da gestão administrativo-
financeira, cadastrados no âmbito do Programa 

BNDES Prosoft - Comercialização; (Redação dada 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12087.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12087.htm
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pela Portaria Normativa nº 18/2011) 

VIII - estudos de natureza organizacional, inclusive 

elaboração ou redefinição de rotinas de trabalho; 

IX - (Revogado pela Portaria Normativa nº 18/2011) 

X - (Revogado pela Portaria Normativa nº 18/2011) 

XI - (Revogado pela Portaria Normativa nº 18/2011) 

XII - capital de giro associado, limitado a 40% 

(quarenta por cento) do investimento fixo 

financiável; 
XIII - reestruturação financeira da IES, mediante 

apresentação de projeto de otimização operacional, 

com vistas a garantir a sustentabilidade financeira da 

instituição, observado o disposto no § 4º deste artigo. 

(Redação dada pela Portaria Normativa nº 18/2011). 

 

http://www.educacao.gov.br/dmdocuments/portaria1

4.pdf 
 

PROGRAMA IES, com vigência de 2009 a 2014: 

BNDES apoia o setor de ensino superior por meio do 

Programa de Melhoria do Ensino das Instituições de 
Educação Superior.  

 

Objetivo: Apoiar a melhoria da qualidade do ensino 

das Instituições de Educação Superior. 

Clientes: Instituições de Educação Superior (IES) 

Públicas e Privadas, com ou sem fins lucrativos, 

inclusive beneficentes de assistência social, que 

atendam aos pré-requisitos listados a seguir. 

Pré-requisitos: 

 Apresentação de projeto de apoio conforme 
normas do BNDES e, no caso de reestruturação 

financeira, de projeto de otimização operacional com 

vistas a garantir a sustentabilidade financeira da 

instituição. O projeto de otimização operacional 

deverá incluir, no mínimo, diagnóstico da situação 

atual da IES e plano de ações, contendo a previsão de 

indicadores de resultados operacionais e financeiros 

que reflitam a evolução da melhoria pretendida. 

 Comprovação das adesões ao Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

(FIES) e ao Fundo de Garantia de Operações de 

Crédito Educativo (FGEDUC), mediante a 

apresentação do Termo de Adesão ao FIES ou do 

Termo de Renovação de  Adesão ao FIES e do 

Termo de Adesão do FGEDUC ou do Termo Aditivo 

de Adesão do FGEDUC (específico para IES 

privadas). 

 Comprovação de adesão ao Programa 

Universidade Para Todos (ProUni), mediante a 

apresentação do Termo de Adesão ou do Termo 

Aditivo referente ao último processo seletivo 

(específico para IES privadas). 

 Índice Geral de Cursos (IGC) igual ou 
superior a 3 (três) no âmbito do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 

considerando o IGC mais recente publicado pelo 

http://www.educacao.gov.br/dmdocuments/portaria14.pdf
http://www.educacao.gov.br/dmdocuments/portaria14.pdf
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Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio 

Teixeira (INEP) até a data do protocolo do projeto na 

instituição financeira credenciada pelo BNDES.” 

 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_p

t/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fund

os/ies.html 

 

LEI Nº 12.202, DE 14 DE JANEIRO DE 2010, 

AUTOR GOVERNO FEDERAL: 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:  

Altera a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, que 

dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante 

do Ensino Superior - FIES (permite abatimento de 

saldo devedor do FIES aos profissionais do 

magistério público e médicos dos programas de 

saúde da família; utilização de débitos com o INSS 

como crédito do FIES pelas instituições de ensino; 

e dá outras providências).  
Art. 12. A Secretaria do Tesouro Nacional fica 

autorizada a resgatar antecipadamente, mediante 

solicitação formal do Fies e atestada pelo INSS, os 

certificados com data de emissão até 10 de novembro 

de 2000 em poder de instituições de ensino que, na 

data de solicitação do resgate, tenham satisfeito as 

obrigações previdenciárias correntes, inclusive os 

débitos exigíveis, constituídos, inscritos ou ajuizados 

e que atendam, concomitantemente, as seguintes 

condições:............................................................... 

Parágrafo único. Das instituições de ensino que 

possuam acordos de parcelamentos com o INSS e 
que se enquadrem neste artigo poderão ser resgatados 

até 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

certificados, ficando estas obrigadas a utilizarem os 

certificados restantes, em seu poder, na amortização 

dos aludidos acordos de parcelamentos. (NR)  

Art. 13. O Fies recomprará, no mínimo a cada 

trimestre, ao par, os certificados aludidos no art. 9.º, 

mediante utilização dos recursos referidos no art. 2.º, 

ressalvado o disposto no art. 16, em poder das 

instituições de ensino que atendam ao disposto no art. 

12. (NR) 
Art. 2.º O Capítulo II da Lei n.º 10.260, de 12 de 

julho de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte 

art. 6.º-B: 

Art. 6.º-B. O Fies poderá abater, na forma do 

regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por 

cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os 

juros devidos no período e independentemente da 

data de contratação do financiamento, dos 

estudantes que exercerem as seguintes profissões: 

I - professor em efetivo exercício na rede pública de 

educação básica com jornada de, no mínimo, 20 

(vinte) horas semanais, graduado em licenciatura; e II 
- médico integrante de equipe de saúde da família 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/ies.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/ies.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/ies.html
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.202-2010?OpenDocument
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oficialmente cadastrada, 

com atuação em áreas e regiões com carência e 

dificuldade de retenção desse profissional, definidas 

como prioritárias pelo Ministério da Saúde, na forma 

do regulamento. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/Lei/L12202.htm 

 

PORTARIA NORMATIVA Nº 1, DE 22 DE 

JANEIRO DE 2010: 

Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior – FIES, regulamenta a 

adesão de mantenedoras de instituições de ensino não 

gratuitas e dá outras providências. 

Art. 1º O Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (FIES) é destinado à concessão de 

financiamento a estudantes regularmente 

matriculados em cursos superiores não gratuitos e 

com avaliação positiva nos processos conduzidos 

pelo Ministério da Educação, na forma da Lei nº 
10.260, de 12 de julho de 2001 e desta Portaria. 

§ 1º São considerados cursos superiores com 

avaliação positiva os cursos de graduação que 

obtiverem conceito maior ou igual a 03 (três) no 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, 

de 14 de abril de 2004. 

Art. 3º As mantenedoras de instituições de ensino 

que aderirem ao FIES participarão do risco do 

financiamento, como devedoras solidárias, nas 

condições e percentuais definidos nas alíneas "b" e 

"c" do Inciso VI do art. 5º da Lei nº 10.260/2001 e 
nas demais normas que regulamentam o FIES. 

(Redação dada pela Portaria Normativa nº 21, de 20 

de outubro de 2010).  

§ 1º O risco das mantenedoras será coberto 

parcialmente pelo Fundo de Garantia de 

Operações de Crédito Educativo (FGEDUC), 
previsto no inciso III do art. 7º da Lei nº 12.087, de 

11 de novembro de 2009, e constituído nos termos do 

estatuto aprovado em assembleia de cotista, quando 

se tratar de financiamento concedido a estudante: 

(Redação dada pela Portaria Normativa nº 3, de 13 
de janeiro de 2014). 

I - matriculado em curso de licenciatura; (Redação 

dada pela Portaria Normativa nº 21, de 20 de 

outubro de 2010).  

II - que possua renda familiar mensal bruta per capta 

de até um salário mínimo e meio; (Redação dada 

pela Portaria Normativa nº 21, de 20 de outubro de 

2010).  

III - bolsista parcial do Programa Universidade para 

Todos (ProUni) que optar por inscrição no FIES no 

mesmo curso em que é beneficiário da bolsa. 

(Redação dada pela Portaria Normativa nº 21, de 20 
de outubro de 2010).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12202.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12202.htm
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§ 1º-A Para os contratos formalizados a partir de 1º 

de fevereiro de 2014, o risco das mantenedoras será 

parcialmente coberto pelo FGEDUC inclusive 

quando se tratar de financiamento concedido a 

estudante que não se enquadre nos incisos I, II e III 

do § 1º deste artigo. (Redação dada pela Portaria 

Normativa nº 3, de 13 de janeiro de 2014).  

§ 2º A garantia do FGEDUC será de 80% (oitenta 

por cento) para os financiamentos contratados até 
03.04.2012 e de 90% (noventa por cento) para os 

financiamentos contratados a partir de 04.04.2012, 

condicionada a: (Redação dada pela Portaria 

Normativa nº 14, de 28 de junho de 2012). 

Art. 10 Os financiamentos com recursos do FIES 

serão concedidos mediante oferecimento de garantias 

adequadas pelo estudante financiado ou pela 

mantenedora da instituição de ensino, nos termos da 

Lei nº 10.260/2001 e demais normas que 

regulamentam o FIES.  

Parágrafo único. Para o financiamento concedido aos 
estudantes referidos no § 1º do art. 3º desta Portaria, 

será considerada adequada a garantia de até 90% 

(noventa por cento) do valor do financiamento. 

(Redação dada pela Portaria Normativa nº 14, de 28 

de junho de 2012). 

 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_nor

mativa_n01_22012010.pdf 

 

PL 6.834/2010, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2010 - 

AUTOR DEPUTADO SEBASTIÃO BALA 

ROCHA (PDT-AP)  

Ementa 
Acrescenta novo parágrafo ao art. 44 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, com o 

objetivo de permitir aos jovens aprovados em 

processos seletivos a cursos de graduação, ao término 

do segundo ano do ensino médio, cursarem o 

primeiro ano do curso superior.  

 

Tramitação: 25/09/2013 - Mesa Diretora da Câmara 

dos Deputados: Arquivado nos termos do artigo 133 

do RICD (rejeição nas Comissões de mérito); 
04/02/2014 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 

PERMANENTES (CCP): Ao Arquivo - Guia de 

Transferência nº 08/14 – COPER. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetr

amitacao?idProposicao=467066 

 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_normativa_n01_22012010.pdf
http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_normativa_n01_22012010.pdf
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=467066
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=467066
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PORTARIA-MEC N.º 381, DE 29 DE MARÇO 

DE 2010: 

Institui o Módulo Internacional no âmbito do 

Programa Universidade para Todos - PROUNI e 

dispõe sobre o procedimento de adesão de 

instituições educacionais estrangeiras ao Programa. 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no 

uso de suas atribuições, resolve: 

Art. 1º As instituições educacionais estrangeiras 

poderão aderir ao Módulo Internacional do 

Programa Universidade para Todos (PROUNI) 

exclusivamente para fins de recebimento de 

estudantes brasileiros, excluídos os benefícios 

fiscais reservados às instituições educacionais 

brasileiras, nos termos de legislação própria. 

Art. 2º A adesão referida no artigo anterior deverá ser 

formalizada por meio de Memorando de 

Entendimentos firmado entre a instituição 

estrangeira e o Ministério da Educação da 

República Federativa do Brasil. 
§ 1º O Ministério da Educação e a instituição 

estrangeira participante definirão os mecanismos de 

concessão de bolsas de estudo e demais benefícios 

pertinentes, tais como passagens aéreas, auxílio 

instalação, seguro saúde e custeio de cursos de 

línguas, de forma a garantir a subsistência e 

permanência dos estudantes selecionados no Módulo 

Internacional do PROUNI até o final de seus estudos. 

§ 2º A divisão dos gastos advindos da concessão de 

bolsas de estudo e demais benefícios a serem 

concedidos aos estudantes selecionados no Módulo 

Internacional do PROUNI, dependerão de negociação 
própria, ficando a Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES, responsável pelo referido custeio, quando 

necessário, pelo lado brasileiro. 

Art. 3º O desempenho acadêmico do estudante 

beneficiado será avaliado única e exclusivamente 

pela instituição educacional estrangeira, que 

decidirá, a cada período letivo, sobre a renovação da 

bolsa de estudos e a permanência do estudante na 

instituição. 

Art. 4º Os estudantes brasileiros beneficiados pelo 
Módulo Internacional serão selecionados pelo 

Ministério da Educação da República Federativa do 

Brasil, que utilizará critérios, normas e 

procedimentos análogos à seleção nacional do 

PROUNI, ouvidas as instituições educacionais 

estrangeiras. 

Art. 5º As instituições educacionais brasileiras 

poderão, em contrapartida, e por meio de 

negociação própria, receber estudantes 

estrangeiros das instituições que aderiram ao 

Módulo Internacional do PROUNI, em vagas 

excedentes e concedendo bolsas adicionais às bolsas 
regulares do Programa. 

Parágrafo único. As bolsas oferecidas a estudantes 
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43 Fixa novo prazo de carência nos financiamentos e autoriza a renegociação de contratos, já foi implementado 
no governo Dilma Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010. 

 

estrangeiros, referidas no artigo 5º, pelas instituições 

educacionais brasileiras, não serão consideradas para 

fins de cálculo de seus benefícios fiscais e para o 

cômputo de bolsas oferecidas no PROUNI. 

 

http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=co

m_docman&task=doc_details&gid=139&Itemid= 

 

2010 CARTA DE FLORIANÓPOLIS – 17 DE 

ABRIL DE 2010 

1. Apoiar e diligenciar para se alcançar no 

período 2011-2020 a meta de inclusão de 

50% dos jovens com idade entre 18 e 24 

anos em cursos superiores. Isto significa o 

desafio de se colocar mais de 12 milhões de 

estudantes oriundos desta faixa populacional 
no ensino superior; 

2. Desenvolver em parceria com o Governo 

Federal, por meio de incentivos integrados e 

conjuntos, um Programa de Apoio aos 

Jovens oriundos das classes de renda "C", 

"D" e "E", que apresentem condições de 

frequentar o ensino superior; 

3. Insistir na reestruturação dos critérios de 

acesso às linhas de financiamento do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social - BNDES para que efetivamente 

possam ser utilizadas pelas instituições com 
maior necessidade;  

4. Ampliar o acesso ao Fundo de Apoio ao 

Estudante de Ensino Superior (Fies) 

mediante a participação do segmento 

particular de ensino superior na criação, com 

o Governo Federal, do fundo garantidor de 

financiamentos concedidos; 

PL 7.747/2010, DE 05 DE AGOSTO DE 2010 - 

AUTOR DEPUTADO AUGUSTO CARVALHO 

(PPD/DF),  

Que fixa novo prazo de carência nos financiamentos 

e autoriza a renegociação de contratos43; autoriza a 

movimentação de conta vinculada do FGTS do 

trabalhador para o pagamento de dívida contraída 

junto ao FIES.  

 

Tramitação da matéria: CD em 09/08/2011 na 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público apresentação do Parecer da Relatora 

Deputada Flávia Morais (PDT/GO), pela aprovação 

do Projeto com emendas. Em 11/12/2013 retirado da 

pauta. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetr

amitacao?idProposicao=484604 

 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 501, DE 8 DE 

SETEMBRO DE 2010 (Convertida na lei nº 12.385, 
de 2011) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, 

adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 8º  A Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, 

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 

Art. 5o-A.  As condições de amortização dos 

contratos de financiamento celebrados no âmbito do 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior - FIES serão fixadas por meio de ato do 

Poder Executivo Federal. 
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) não 

terá mais a exigência de fiador para alunos de baixa 

renda ou de cursos de licenciatura.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/Mpv/501.htm 

 

http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=139&Itemid
http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=139&Itemid
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=484604
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=484604
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20501-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20501-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12385.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12385.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10260.htm#art5a
http://www.jusbrasil.com/legislacao/101329/fundo-de-financiamento-ao-estudante-do-ensino-superior-lei-10260-01
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Mpv/501.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Mpv/501.htm
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44 Mais uma tentativa de apropriação do fundo do trabalhador para fortalecer os empresários da educação. 

PLS 240/2010, DE 21 DE SETEMBRO DE 2010 - 

AUTORA SENADORA SELA ELIAS (PMDB-SC)  

Ementa: Altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 

1990, para determinar que o programa do Seguro-

Desemprego conceda bolsa de estudos provisória 

ao trabalhador desempregado e a seus dependentes, 

desde que comprovada a matrícula em instituições 

particulares de ensino superior.  

 
Explicação da ementa: Altera a Lei nº 7.998/90 para 

dispor que o Programa de Seguro-Desemprego 

prestará, provisoriamente, assistência financeira ao 

trabalhador desempregado e a seus dependentes na 

importância de 50% do valor do benefício do Seguro-

Desemprego, para o trabalhador desempregado 

estudante e de 25% para os dependentes estudantes 

do trabalhador desempregado, até o máximo de 50%; 

dispõe que o Fundo de Amparo do Trabalhador 

(FAT)
44 receberá dotações orçamentárias anuais da 

União até o limite de R$100.000.000,00 (cem 
milhões de reais).  

 

Tramitação da Matéria: SF em 29/05/2012 a CE 

aprova o parecer, em 06/06/2012 o Presidente da 

CAS, designa o Senador João Claudino Relator da 

matéria, 02/09/2013 Situação: REJEITADA - A 

Presidência comunica ao Plenário que se esgotou 

ontem o prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do 

Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 

recurso no sentido da apreciação da matéria pelo 

Plenário. Tendo sido rejeitada terminativamente pela 

Comissão competente, a matéria vai ao arquivo. 
 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.

asp?p_cod_mate=98085 

 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=98085
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=98085
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PORTARIA NORMATIVA Nº 21, DE 20 DE 

OUTUBRO DE 2010: 

Dá nova redação a dispositivos das Portarias 

Normativas n° 1, de 22 de janeiro de 2010, e n° 10, 

de 30 de abril de 2010, a fim de disciplinar 

procedimentos para adesão das mantenedoras e opção 

de estudantes ao Fundo de Garantia de Operações 

de Crédito Educativo – FGEDUC, no âmbito do 

FIES. 
 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no 

uso de suas atribuições e considerando o disposto na 

Medida Provisória nº 501, de 8 de setembro de 2010, 

e na Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, resolve: 

Art. 1 Os arts. 3 , 4 , 5 , 9 , 10, 12 15, 17, 25, 26 e 29 

da Portaria Normativa nº 1, de 22 de janeiro de 2010, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 3º As mantenedoras de instituições de ensino 

que aderirem ao FIES participarão do risco do 

financiamento, como devedoras solidárias, nas 
condições e percentuais definidos nas alíneas "b" e 

"c" do Inciso VI do art. 5º da Lei nº 10.260/2001 e 

nas demais normas que regulamentam o FIES. 

§ 1º O risco das mantenedoras poderá ser coberto 

parcialmente pelo Fundo de Garantia de 

Operações de Crédito Educativo (FGEDUC), 
autorizado pela Medida Provisória nº 501, de 8 de 

setembro de 2010, e constituído nos termos do 

estatuto aprovado em assembléia de cotista, quando 

se tratar de financiamento concedido a estudante: 

1. matriculado em curso de licenciatura; 

2. que possua renda familiar mensal bruta per capta 
de até um salário-mínimo e meio; 

3. bolsista parcial do Programa Universidade para 

Todos (ProUni) que optar por inscrição no FIES no 

mesmo curso em que é beneficiário da bolsa. 

§ 2º A garantia do FGEDUC, conforme 

estabelecido em estatuto, será de 80% (oitenta por 

cento) do valor das operações de financiamento de 

que trata o § 1º deste artigo e ficará condicionada: 

1. à adesão da mantenedora ao FGEDUC; 

2. à opção do estudante pela garantia do FGEDUC, 

desde que enquadrado nas condições estabelecidas no 
§ 1º deste artigo; 

3. à disponibilidade financeira no FGEDUC. 

§ 3º O risco relativo aos 20% (vinte por cento) do 

valor das operações de financiamento não garantidos 

pelo FGEDUC será coberto pelo FIES e pela 

mantenedora, nas condições e percentuais definidos 

nas alíneas "b" e "c" do Inciso VI do art. 5º da Lei nº 

10.260/2001. 

§ 4º A adesão da mantenedora e a opção do estudante 

ao FGEDUC, nos termos previstos no § 2º deste 

artigo, são opcionais. 

§ 5º Não havendo adesão da mantenedora ou opção 
do estudante ao FGEDUC serão mantidas as 

condições de garantia e de risco de que tratam os 
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incisos III e VI, alíneas "b" e "c", do art. 5º da Lei nº 

10.260, de 2001. 

§ 6º A mantenedora que fizer adesão ao FGEDUC 

pagará mensalmente o valor correspondente a 7% 
(sete por cento) do total dos encargos educacionais 

decorrentes dos contratos de financiamento 

garantidos, apurados da seguinte forma: 

1. 6,25% (seis inteiros e vinte e cinco centésimos por 

cento) a título de Comissão de Concessão de Garantia 
(CCG), aplicados sobre 80% dos encargos 

educacionais decorrentes dos contratos de 

financiamento garantidos; e 

2. 2% (dois por cento) a título de Garantia Mínima 

destinada a cobrir as honras efetuadas pelo 

FGEDUC, aplicados sobre 100% (cem por cento) dos 

encargos educacionais decorrentes dos contratos de 

financiamento garantidos. 

 

http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/portarias/ite

m/3648-portaria-normativa-n%C2%BA-21-de-20-de-
outubro-de-2010 

 

DECRETO Nº 7.337, DE 20 DE OUTUBRO DE 

2010. ( Revogado pelo Decreto nº 7.790, de 2012) 

Dispõe sobre as condições de amortização dos 

contratos de financiamento celebrados no âmbito do 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior - FIES.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 

Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 

10.260, de 12 de julho de 2001,  

DECRETA:  

Art. 1o  A amortização dos contratos de 

financiamento celebrados no âmbito do Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - 

FIES terá início no décimo nono mês subsequente ao 

da conclusão do curso, ou antecipadamente, por 

iniciativa do estudante financiado, parcelando-se o 
saldo devedor em período equivalente a até três vezes 

o prazo de permanência do estudante na condição de 

financiado, acrescido de doze meses.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Decreto/D7337.htm 

 

http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/portarias/item/3648-portaria-normativa-n%C2%BA-21-de-20-de-outubro-de-2010
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/portarias/item/3648-portaria-normativa-n%C2%BA-21-de-20-de-outubro-de-2010
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/portarias/item/3648-portaria-normativa-n%C2%BA-21-de-20-de-outubro-de-2010
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.337-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.337-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7790.htm#art4
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45 No próximo capítulo iremos analisar o Plano Nacional de Educação – PNE, que foi aprovado recentemente e 
promulgado pela Lei nº 13.005, de  25 junho de 2014.  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm (Acesso em 19 de 

julho de 2014). 

DECRETO N.º 7.338 DE 20 DE OUTUBRO DE 

2010: 

Dispõe sobre a integralização de cotas no Fundo de 

Garantia de Operações de Crédito Educativo – 

FGEDUC. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, 

alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o 

disposto na Lei no 12.087, de 11 de novembro de 
2009,  

DECRETA:  

Art. 1o  Fica autorizada a integralização de cotas no 

Fundo de Garantia de Operações de Crédito 

Educativo - FGEDUC, de que trata a Lei no 12.087, 

de 11 de novembro de 2009, mediante transferência 

de 3.692.109 ações preferenciais de propriedade 

da União, referentes à participação excedente à 

manutenção do controle na Petróleo Brasileiro S.A. - 

PETROBRAS.  

§ 1o  A transferência das ações referidas no caput será 
efetivada após publicação de portaria do Ministro de 

Estado da Fazenda, que deverá conter a metodologia 

de cálculo do valor da subscrição, a quantidade, a 

espécie e a classe das ações a serem transferidas 

ao FGEDUC.  

§ 2o  A Secretaria do Tesouro Nacional deverá 

elaborar parecer prévio acerca do mérito da 

transferência da participação, assegurando que sua 

efetivação não representará perda do controle 

acionário.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Decreto/D7338.htm 

 

PL 8.035/2010, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010 - 

AUTOR PODER EXECUTIVO 

Que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE
45 

para o decênio 2011-2020 e dá outras providências. 

 

Tramitação: 03/06/2014 Aprovada a Redação Final 

assinada pelo Relator, Dep. Angelo Vanhoni (PT-

PR); 10/06/2014 Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados: Ofício nº 182/14/PS-GSE ao Senado 

Federal, comunicando envio à sanção. 
 

O novo PNE apresenta dez diretrizes objetivas e 20 

metas, seguidas das estratégias específicas de 

concretização. 

As metas para a educação superior é apresentada a 

partir da meta 12 e que vão ao encontro da a 

demanda dos empresários da educação. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12087.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12087.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7338.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7338.htm
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http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetr

amitacao?idProposicao=490116 

PL 1000/2011, 12 DE ABRIL DE 2011 - AUTORA 

DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA 

REZENDE (DEM/TO),  

Que altera a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 

que institui o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI), para incluir a concessão de bolsas 

para pós-graduação. 

 
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 5º e 7º da Lei nº 11.096, de 13 

de janeiro de 2005, que institui o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), passam a 

vigorar com as seguintes alterações:  

"Art. 1º Fica instituído, sob a gestão do Ministério da 

Educação, o Programa Universidade para Todos - 

PROUNI, destinado à concessão de bolsas de estudo 

integrais e bolsas de estudo parciais de 50% 

(cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por 

cento) para estudantes de cursos de graduação, 

sequenciais de formação específica e de pós-

graduação, em instituições privadas de ensino 
superior, com ou sem fins lucrativos.”  

§ 1º A bolsa de estudo integral será concedida a 

brasileiros cuja renda familiar mensal per capita não 

exceda o valor de até 1 (um) salário-mínimo e 1/2 

(meio).  

§ 2º As bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta 

por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), cujos 

critérios de distribuição serão definidos em 

regulamento pelo Ministério da Educação, serão 

concedidas a brasileiros cuja renda familiar mensal 

per capita não exceda o valor de até 3 (três) salários-
mínimos.”  

 

Tramitação: 24/05/2012 apresentação do Parecer do 

Relator nº 2 CEC, pelo Deputado Osmar Serraglio 

(PMDB/PR), na CE, pela aprovação deste e pela 

rejeição do PL 2615/2011. Em 20/03/13 o Dep. 

Waldenor Pereira pediu vista da Matéria. Em 

14/05/2013 o Deputado Waldenor Pereira apresenta 

voto em separado; em 10/06/2014 Comissão de 

Educação (CE): Devolvido ao Relator, Dep. Osmar 

Serraglio (PMDB-PR). 

 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetr

amitacao?idProposicao=498056 

 

PORTARIA NORMATIVA Nº 4, DE 2 DE 

MARÇO DE 2011 

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior (FIES) abaterá mensalmente, por 

solicitação expressa do interessado, 1,00% (um 

inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, 

incluídos os juros devidos no período, do financiado 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490116
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490116
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=498056
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=498056
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do FIES estudante ou graduado em curso de 

licenciatura, que exerça a profissão de professor 

na rede pública de educação básica.  

A medida será estendida a professores que já atuam 

na rede pública e querem cursar alguma licenciatura. 

Para aqueles que já estão na carreira, o tempo em que 

estiver fazendo o novo curso e trabalhando em escola 

pública passa a contar para o abatimento da dívida.  

 
http://www.abmes.org.br/abmes/legislacoes/visualiza

r/id/208 

 

LEI Nº 12.385, DE 3 DE MARÇO DE 2011. 

Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela 

União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, no exercício de 2010, com o objetivo de 

fomentar as exportações do País; 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que 

o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:  
Art. 1o  A União entregará aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios o montante de R$ 

1.950.000.000,00 (um bilhão e novecentos e 

cinquenta milhões de reais), com o objetivo de 

fomentar as exportações do País, de acordo com os 

critérios, prazos e condições previstos nesta Lei.   

Art. 7o  O caput do art. 7o da Lei no 12.087, de 11 de 

novembro de 2009, passa a vigorar acrescido do 

seguinte inciso III:  

III - garantir diretamente o risco em operações de 

crédito educativo, no âmbito de programas ou 

instituições oficiais, na forma prevista nos estatutos 
dos respectivos fundos. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Lei/L12385.htm#art7 

 

http://www.abmes.org.br/abmes/legislacoes/visualizar/id/208
http://www.abmes.org.br/abmes/legislacoes/visualizar/id/208
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.385-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12087.htm#art7iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12385.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12385.htm#art7
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46 A partir do Decreto Municipal 38.280 de 29 de Janeiro de 2014, o cartão do benefício do Passe Livre 

Universitário substitui o cartão Bilhete Único Universitário, e os bolsistas do PROUNI terão passe livre no 

município do Rio de Janeiro. Esse decreto institui o “PASSE LIVRE UNIVERSITÁRIO e amplia benefícios 

aos estudantes da Rede Pública de Ensino, alterando o Decreto nº 32.842, de 1º de outubro de 2010, que institui 

o Bilhete Único Carioca. Art.11. Para atendimento ao disposto no art. 401, inciso II da Lei Orgânica e no art. 12 

da Lei Municipal n° 3.167/00, os alunos da rede pública de ensino fundamental, ensino médio, Universitários 

beneficiados pelos programas do Governo Federal de cotas ou Programa Universidade para Todos e 
alunos universitários com renda familiar per capta de até 01 (um) salário mínimo, receberão, a cada ano letivo, 

cartões eletrônicos contendo créditos de viagens de Bilhete Único”.  

http://www.riocard.com/passelivre/arquivos/DECRETO%20N%C2%BA%2038.280%20DE%2029%20DE%20J

ANEIRO%20DE%202014.pdf (acesso em 16 de junho de 2014). 
 

LEI Nº 5.266, DE 5 DE MAIO DE 2011 – AUTOR 

PODER EXECUTIVO.46
 

Institui o benefício do desconto de cinquenta por 

cento nas tarifas de transportes coletivos, por 

ônibus, tipo regular, operados por concessão do 

Poder Público Municipal, para estudantes do ensino 

superior do Município do Rio de Janeiro que 

menciona e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído o benefício do desconto de 

cinquenta por cento nas tarifas de transportes 

coletivos, por ônibus, tipo regular, operados por 

concessão do Poder Público Municipal, para 

estudantes matriculados nos cursos de graduação 

de instituições de educação superior no Município 

do Rio de Janeiro, desde que sejam alunos bolsistas 

do Programa Universidade para Todos – ProUni, 
do Ministério da Educação, ou alunos Cotistas - que 

se beneficiam das políticas públicas afirmativas. 

 

http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei

.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/1b79eb7e1

775890f8325788800607e96?OpenDocument 

 

PLS 137/2011, 04 DE ABRIL DE 2011 - AUTOR 

SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB-

SP) 

Ementa: Acrescenta os incisos XVIII e XIX ao art. 

20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para 

permitir a utilização de recursos da conta vinculada 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS para pagamento de matrícula e mensalidades 

em instituições de ensino superior e técnico 

profissionalizante e dívidas inscritas em cadastros de 

inadimplentes e dá outras providências. 

 

Explicação da ementa: Acrescenta o inciso XVIII 

ao art. 20 da Lei nº 8.036/1990 para permitir a 

utilização de recursos da conta vinculada do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS para 

http://www.riocard.com/passelivre/arquivos/DECRETO%20N%C2%BA%2038.280%20DE%2029%20DE%20JANEIRO%20DE%202014.pdf
http://www.riocard.com/passelivre/arquivos/DECRETO%20N%C2%BA%2038.280%20DE%2029%20DE%20JANEIRO%20DE%202014.pdf
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/1b79eb7e1775890f8325788800607e96?OpenDocument
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/1b79eb7e1775890f8325788800607e96?OpenDocument
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/1b79eb7e1775890f8325788800607e96?OpenDocument
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pagamento de matrícula e mensalidades em 

instituições de ensino superior e técnico 

profissionalizante, inclusive saldo devedor de 

programas de crédito educativo do trabalhador e seus 

dependentes, observadas as seguintes condições: 

renda inferior a 5 (cinco) salários mínimos, contar 

com no mínimo 3 (três) anos de trabalho sob o 

regime do FGTS, estar a instituição de 

ensino,obrigatoriamente, credenciada ao Ministério 
da Educação, realizar um único saque a cada 12 

(doze) meses, admitindo-se a utilização do saque para 

o pagamento de mensalidades vencidas e vincendas; 

dispõe que o Conselho Curador do FGTS 

estabelecerá os limites globais dos saques realizados 

pelos trabalhadores; acrescenta o inciso XIX ao art. 

20 da Lei nº 8.036/1990 para permitir a utilização de 

recursos da conta vinculada do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS para pagamento de dívidas 

do trabalhador, como pessoa física, de natureza civil, 

comercial, fiscal ou previdenciária, inscritas em 
cadastro de inadimplentes dos poderes públicos ou 

serviços de proteção ao crédito, desde que o 

trabalhador tenha renda inferior a cinco salários 

mínimos, conte com no mínimo três anos de trabalho 

sob o regime do FGTS, realize um saque a cada 

período de doze meses, sendo que a autorização de 

transferência far-se-á diretamente da conta vinculada 

do trabalhador para a conta do credor; impede que 

seja feita qualquer outra movimentação na conta 

vinculada do trabalhador no FGTS até que se 

comprove mediante certidão o efetivo pagamento da 

dívida e a negativação do seu nome nos cadastros de 
inadimplentes; determina que o Poder Executivo 

regulamente a Lei no prazo de 90 dias a partir de sua 

publicação”.  

 

Tramitação da Matéria: SF em 18/04/2013 na 

Comissão de Infra Estrutura foi designado Relator o 

Senador Wilder Morais. Em 08/04/2014  

AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA 

DE REQUERIMENTO. 

 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.
asp?p_cod_mate=99732 

 

PLS 157/2011, 12 DE ABRIL DE 2011 - AUTOR 

SENADOR EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB/CE),  

Ementa: Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº. 

8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a 

movimentação da conta vinculada do trabalhador 

junto ao FGTS para o pagamento de prestações ou 

amortização de saldo devedor de financiamento 

concedido aos estudantes de ensino superior, nas 

condições em que especifica. 

 

Explicação da ementa: Altera a Lei nº 8.036/90 - 
que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99732
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99732
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47 Documento elaborado pela ABMES – FÓRUM: DA PROPOSTA À AÇÃO (2012). Resultados das cartas 

aprovadas nas quatro edições do Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular (2008-2011). 

http://www.forumensinosuperior.org.br/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=138:forum-da-

proposta-a-acao&catid=38:documentosdoforum&Itemid=58 (Acesso: 19 de junho de 2014). 

48 Projeto de Lei nº 1.476, 2007 – autor Senador Sérgio Zambiasi - PTB/RS. “Altera o § 9º do art. 28 da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991, para permitir que o custeio da educação superior dos empregados possa ser 

abatido da base de incidência da contribuição para o regime geral de previdência social”. Tramitação: em 
21/06/2013 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados: Apense-se a este(a) o(a) PL-5684/2013.  

Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=358116 

(Acesso: 19 de junho de 2014).  

Serviço - para determinar que a conta vinculada do 

trabalhador no FGTS poderá ser movimentada para 

pagamento de juros, amortização ou liquidação do 

contrato de financiamento de encargos educacionais 

junto a instituição de ensino superior para o 

trabalhador ou seus dependentes, desde que o 

rendimento do trabalho do titular da conta vinculada 

seja igual ou superior a R$ 1.000,00 e inferior a R$ 

4.000,00.  

 

Tramitação: Votação, em turno único. SF em 

19/04/2013 na Comissão de Infra Estrutura foi 

designado Relator o Senador Wilder Morais. Em Em 

08/04/2014  AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM 

DO DIA DE REQUERIMENTO. 

 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.

asp?p_cod_mate=99889 
 

2011 CARTA DE SALVADOR – 07 DE MAIO 

DE 2011 

1. Falta uma política de apoio a 

investimentos em infraestrutura e melhoria 

das condições de ensino por parte do poder 

público ao segmento particular de ensino 

superior – princípio da isonomia (o 

Programa MEC/BNDES necessita ser 

reorganizado); 

2.  A proposta do segmento particular para o 

FIES é: 

- Antecipar pré-contratos para o último ano 

do ensino médio; 

- Aumentar o requisito de participação para 
1 a 5 salários mínimos e tornar a 

operacionalização do sistema automática, de 

forma a se evitar os transtornos atuais da 

fase de adaptação do FNDE; 

- Efetivação da bolsa de manutenção para 

alunos de cursos de tempo integral. 

3. Com relação ao PROUNI o segmento 

sugere: 

- A manutenção do sistema de bolsas 

DIA 27 DE ABRIL DE 2011 

Segundo o documento da ABMES (2012)47 “foi 
realizada uma reunião dos dirigentes do Fórum com 

o Presidente da Câmara, Deputado Marco Maia, na 

qual foi solicitada a instalação da Comissão Especial 

sobre o Projeto de Lei nº 1.476, 200748, que trata 

das bolsas de estudo para funcionários de IES e 

seus respectivos dependentes”.  

 

EM 27 DE MAIO DE 2011 

“O Presidente da Câmara dos Deputados cumpre sua 

promessa e instala a Comissão Especial. As 18 

emendas ao projeto de lei do Plano Nacional de 

Educação elaboradas pelo Fórum foram 
apresentadas pelos Deputados membros da Comissão 

Especial do PNE: Waldir Maranhão (PP-MA). Izalci 

(PR-DF), Paulo Freire (PR-SP), Dr. Ubiali (PSB-SP), 

Osmar Serraglio (PMDB-PR) e Alex Canziani (PTB-

PR)”. 

 

http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/doc

umentos/forum2012/proposta_acao.pdf 

 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99889
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99889
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/documentos/forum2012/proposta_acao.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/documentos/forum2012/proposta_acao.pdf
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parciais e integrais; 

- A criação e efetivação da bolsa de 

manutenção para alunos de cursos em tempo 

integral; 

- O estudo da viabilidade de aumentar as 

faixas salariais de maneira a aumentar a 

participação dos alunos; 

- Estabelecer um melhor sistema de 

monitoramento para fiscalização das 
informações prestadas pelos alunos. 

 

PORTARIA NORMATIVA Nº 18, DE 30 DE 

AGOSTO DE 2011: 

 Altera a Portaria Normativa MEC nº 14, de 24 de 

setembro de 2009, que define os procedimentos 

referentes ao Programa de Melhoria do Ensino das 

Instituições de Educação Superior - PROGRAMA 

IES -MEC/BNDES, no âmbito do Ministério da 

Educação, e dá outras providências. 

 
 Art. 1º A Portaria Normativa nº. 14, de 24 de 

setembro de 2009, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

 Art. 2º A apresentação dos projetos referidos no art. 

1º somente poderá ser efetuada por IES que possua, 

no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes), Índice Geral de Cursos 

(IGC) igual ou superior a 3 (três), considerado o IGC 

mais recente publicado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) até a data 
do protocolo do projeto na Instituição Financeira 

Credenciada. 

 

 § 1º No caso das instituições privadas com ou sem 

fins lucrativos, inclusive beneficentes de assistência 

social, será exigido, cumulativamente:  

I - comprovação da adesão ao Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - 

Fies, mediante a apresentação, na data de protocolo 

do projeto na Instituição Financeira Credenciada, do 

Termo de Adesão ao Fies ou do Termo de Renovação 

de Adesão ao Fies; II - comprovação da adesão ao 
Programa Universidade Para Todos - Prouni, 

mediante a apresentação, na data de protocolo do 

projeto na Instituição Financeira Credenciada, do 

Termo de Adesão ao Programa ou do Termo Aditivo 

referente ao último processo seletivo;  

III - comprovação da adesão ao Fundo de Garantia 

de Operações de Crédito Educativo - FGEDUC, 

mediante a apresentação, na data de protocolo do 

projeto na Instituição Financeira Credenciada, do 

Termo de Adesão ao FGEDUC ou do Termo Aditivo 

de Adesão ao FGEDUC. 
 

 Art. 3º São passíveis de financiamento no âmbito 

do Programa IES - MEC/BNDES, os itens a seguir 

relacionados, observando-se que o projeto 

apresentado sempre deverá contemplar itens que 

possibilitem a melhoria do indicador de qualidade do 

ensino estabelecido no art. 8º. 

 

 I - ......................................................................... 

II - ......................................................................... 

III - aquisição de livros, nacionais e importados, 

em meio impresso ou outro, para as bibliotecas 
pertencentes a IES pleiteante do apoio financeiro;  

IV - importação de equipamentos novos que não 
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apresentem similar nacional, observado o disposto 

nos parágrafos 2º e 3º deste artigo; 

V - .................................................................. 

VI - ....................................................................... 

VII - aquisição de softwares didáticos nacionais e 

dedicados à melhoria da gestão administrativo-

financeira, cadastrados no âmbito do Programa 

BNDES Prosoft - Comercialização;  

VIII - ................................................................ 
IX - REVOGADO;  

X - REVOGADO;  

XI - REVOGADO;  

XII - ................................................................. 

XIII - reestruturação financeira da IES, mediante 

apresentação de projeto de otimização operacional, 

com vistas a garantir a sustentabilidade financeira da 

instituição, observado o disposto no § 4º deste artigo. 

 

http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legis

lacoes/PN18-2011-PROGRAMA_IES-MEC-
BNDES.pdf 

INDICAÇÃO LEGISLATIVA Nº 124/2011, DE 

09 DE NOVEMBRO DE 2011 - A ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (solicita mensagem ao Governador).  

R E S O L V E:  

Encaminhar, na forma regimental, ao Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, 

solicitação de envio de Mensagem a esta Assembleia, 

de acordo com o seguinte Anteprojeto de Lei:  

Institui o benefício do desconto de cinquenta por 

cento nas tarifas de transporte coletivo 

intermunicipal de passageiros na região 
metropolitana do estado do Rio de Janeiro, operados 

por concessão ou delegação do poder público 

estadual, para estudantes do ensino superior, na 

forma que menciona e dá outras providências. 

 

Fica instituído o benefício do desconto de cinquenta 

por cento nas tarifas de transportes coletivos 

intermunicipais, por ônibus, tipo regular, operados 

por concessão do Poder Público Estadual, para 

estudantes matriculados nos cursos de graduação de 

instituições de educação superior no Estado do Rio 
de Janeiro, desde que sejam alunos bolsistas do 

Programa Universidade para Todos - ProUni, do 

Ministério da Educação, ou alunos Cotistas - que se 

beneficiam das políticas públicas afirmativas.  

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/b6d41cbe

40ad05e2832566ec0018d81b/f6839834f642f6eb8325

7943005de6af?OpenDocument&ExpandSection=-1 

 

http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/PN18-2011-PROGRAMA_IES-MEC-BNDES.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/PN18-2011-PROGRAMA_IES-MEC-BNDES.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/PN18-2011-PROGRAMA_IES-MEC-BNDES.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/b6d41cbe40ad05e2832566ec0018d81b/f6839834f642f6eb83257943005de6af?OpenDocument&ExpandSection=-1
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/b6d41cbe40ad05e2832566ec0018d81b/f6839834f642f6eb83257943005de6af?OpenDocument&ExpandSection=-1
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/b6d41cbe40ad05e2832566ec0018d81b/f6839834f642f6eb83257943005de6af?OpenDocument&ExpandSection=-1
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LEI Nº 12.513, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011.   

Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec); altera as Leis no 

7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o 

Programa do Seguro-Desemprego, o Abono 

Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT), no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe 

sobre a organização da Seguridade Social e institui 

Plano de Custeio, no
 10.260, de 12 de julho de 2001, 

que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior, e no 11.129, de 30 

de junho de 2005, que institui o Programa Nacional 

de Inclusão de Jovens (ProJovem); e dá outras 

providências. 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que 

o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:  

Art. 1o  É instituído o Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), a ser 
executado pela União, com a finalidade de ampliar a 

oferta de educação profissional e tecnológica, por 

meio de programas, projetos e ações de assistência 

técnica e financeira.  

Parágrafo único.  São objetivos do Pronatec:  

I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de 

cursos de educação profissional técnica de nível 

médio presencial e a distância e de cursos e 

programas de formação inicial e continuada ou 

qualificação profissional;  

II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de 

atendimento da educação profissional e tecnológica;  
III - contribuir para a melhoria da qualidade do 

ensino médio público, por meio da articulação com a 

educação profissional;  

IV - ampliar as oportunidades educacionais dos 

trabalhadores, por meio do incremento da formação e 

qualificação profissional;  

V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para 

apoiar a oferta de cursos de educação profissional e 

tecnológica.  

VI - estimular a articulação entre a política de 

educação profissional e tecnológica e as políticas de 
geração de trabalho, emprego e renda. (Incluído pela 

Lei nº 12.816, de 2013) 

Art. 4o  O Pronatec será desenvolvido por meio das 

seguintes ações, sem prejuízo de outras:  

I - ampliação de vagas e expansão da rede federal de 

educação profissional e tecnológica;  

II - fomento à ampliação de vagas e à expansão das 

redes estaduais de educação profissional;  

III - incentivo à ampliação de vagas e à expansão da 

rede física de atendimento dos serviços nacionais de 

aprendizagem;  

IV - oferta de bolsa-formação, nas modalidades:  

a) Bolsa-Formação Estudante; e  

b) Bolsa-Formação Trabalhador;  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.513-2011?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12816.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12816.htm#art1
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49 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 593, de 5 de dezembro de 2012 - Câmara aprova ampliação do PRONATEC para 

instituições da rede privada, e altera a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011. 

V - financiamento da educação profissional e 

tecnológica;  

VI - fomento à expansão da oferta de educação 

profissional técnica de nível médio na modalidade de 

educação a distância;  

VII - apoio técnico voltado à execução das ações 

desenvolvidas no âmbito do Programa;  

§ 1o  A Bolsa-Formação Estudante será destinada 

aos beneficiários previstos no art. 2o para cursos de 
educação profissional técnica de nível médio, nas 

formas concomitante, integrada ou subsequente, e 

para cursos de formação de professores em nível 

médio na modalidade normal, nos termos definidos 

em ato do Ministro de Estado da Educação. (Redação 

dada pela Lei nº 12.863, de 2013) 

§ 2o  A Bolsa-Formação Trabalhador será 

destinada ao trabalhador e aos beneficiários dos 

programas federais de transferência de renda, para 

cursos de formação inicial e continuada ou 

qualificação profissional.  
Art. 6o  Para cumprir os objetivos do Pronatec, a 

União é autorizada a transferir recursos 

financeiros às instituições de educação 

profissional e tecnológica das redes públicas 

estaduais e municipais ou dos serviços nacionais 

de aprendizagem
49

 correspondentes aos valores das 

bolsas-formação de que trata o inciso IV do art. 4o 

desta Lei.   

Art 10º As unidades de ensino privadas, inclusive 

as dos serviços nacionais de aprendizagem, ofertantes 

de cursos de formação inicial e continuada ou 

qualificação profissional e de cursos de educação 
profissional técnica de nível médio que desejarem 

aderir ao Fundo de Financiamento ao Estudante 

do Ensino Superior (Fies), de que trata a Lei nº 

10.260, de 12 de julho de 2001, deverão cadastrar-se 

em sistema eletrônico de informações da educação 

profissional e tecnológica mantido pelo Ministério da 

Educação e solicitar sua habilitação; 

Art. 13.  A Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, 

passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 5o-B, 6o-

C, 6o-D e 6o-E:  

Art. 5o-B.  O financiamento da educação profissional 
e tecnológica poderá ser contratado pelo estudante, 

em caráter individual, ou por empresa, para 

custeio da formação profissional e tecnológica de 

trabalhadores.  

§ 1o  Na modalidade denominada Fies-Empresa, a 

empresa figurará como tomadora do financiamento, 

responsabilizando-se integralmente pelos pagamentos 

perante o Fies, inclusive os juros incidentes, até o 

limite do valor contratado.  

§ 2o  No Fies-Empresa, poderão ser pagos com 

recursos do Fies exclusivamente cursos de formação 

inicial e continuada e de educação profissional 

http://www.abmes.org.br/abmes/noticias/detalhe/id/802
http://www.abmes.org.br/abmes/noticias/detalhe/id/802
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12863.htm#art8
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12863.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LEIS_2001/L10260.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LEIS_2001/L10260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10260.htm#art5b
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técnica de nível médio.  

§ 3o  A empresa tomadora do financiamento poderá 

ser garantida por fundo de garantia de operações, nos 

termos do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 

12.087, de 11 de novembro de 2009.  

§ 4o  Regulamento disporá sobre os requisitos, 

condições e demais normas para contratação do 

financiamento de que trata este artigo.”  

Art. 14.  Os arts. 3o, 8o e 10 da Lei no 7.998, de 11 de 
janeiro de 1990, passam a vigorar com seguinte 

redação:  

“Art. 3o  .......................................................... 

§ 1o  A União poderá condicionar o recebimento da 

assistência financeira do Programa de Seguro-

Desemprego à comprovação da matrícula e da 

frequência do trabalhador segurado em curso de 

formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional, com carga horária mínima de 160 (cento 

e sessenta) horas.  

§ 2o  O Poder Executivo regulamentará os critérios e 
requisitos para a concessão da assistência financeira 

do Programa de Seguro-Desemprego nos casos 

previstos no § 1o, considerando a disponibilidade de 

bolsas-formação no âmbito do Pronatec ou de vagas 

gratuitas na rede de educação profissional e 

tecnológica para o cumprimento da condicionalidade 

pelos respectivos beneficiários.  

“Art. 8o  O benefício do seguro-desemprego será 

cancelado:  

I - pela recusa por parte do trabalhador desempregado 

de outro emprego condizente com sua qualificação 

registrada ou declarada e com sua remuneração 
anterior;  

II - por comprovação de falsidade na prestação das 

informações necessárias à habilitação;  

III - por comprovação de fraude visando à percepção 

indevida do benefício do seguro-desemprego; ou  

IV - por morte do segurado.  

Art. 10.  É instituído o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), vinculado ao Ministério do 

Trabalho e Emprego, destinado ao custeio do 

Programa de Seguro-Desemprego, ao  pagamento do 

abono salarial e ao financiamento de programas de 
educação profissional e tecnológica e de 

desenvolvimento econômico. 

Art. 15.  É instituído o Programa de Bolsas para a 

Educação pelo Trabalho, destinado aos estudantes 

de educação superior, prioritariamente com idade 

inferior a 29 (vinte e nove) anos, e aos trabalhadores 

da área da saúde, visando à vivência, ao estágio da 

área da saúde, à educação profissional técnica de 

nível médio, ao aperfeiçoamento e à especialização 

em área profissional, como estratégias para o 

provimento e a fixação de profissionais em 

programas, projetos, ações e atividades e em regiões 
prioritárias para o Sistema Único de Saúde. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/lei/l12513.htm 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7998.htm#art3§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7998.htm#art8
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7998.htm#art10
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11129.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm
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PORTARIA NORMATIVA DO MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO Nº 12, de 6 de junho de 2011, 

que altera as regras do FIES.  

Art. 1º O Fundo de Financiamento ao Estudante 

do Ensino Superior (FIES) é destinado à concessão 

de financiamento a estudantes regularmente 

matriculados em cursos superiores não gratuitos e 

com avaliação positiva nos processos conduzidos 

pelo Ministério da Educação, na forma da Lei nº 
10.260, de 12 de julho de 2001 e desta Portaria. 

§ 1º São considerados cursos superiores com 

avaliação positiva os cursos de graduação que 

obtiverem conceito maior ou igual a 03 (três) no 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de 

abril de 2004.  

§ 2º Para fins da aferição do conceito referido no §1º 

deste artigo, serão considerados:  

I - o Conceito de Curso (CC);  

II - o Conceito Preliminar de Curso (CPC), na 
hipótese de inexistência do CC;  

III - o conceito obtido pelo curso no Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (ENADE), na 

hipótese de inexistência do CC e do CPC.  

§ 3º Observada a ordem prevista no parágrafo 

anterior, serão considerados, sempre, os conceitos 

mais recentes publicados. 

§ 4º O curso cujo ato regulatório mais recente seja 

"Autorização", segundo cadastro e-MEC, poderá ser 

financiado por meio do Fies até o momento que 

obtenha o conceito CC, CPC ou ENADE.  

 
O ato autorizativo a que se refere o parágrafo 4º 

acima é valido para faculdade, centros 

universitários e universidades. Nas faculdades a 

autorização do curso é concedida pelo Ministério da 

Educação, após seguir os trâmites previstos no E-

MEC. Já nos centros universitários e universidades, 

que possuem autonomia para criação de novos 

cursos, nas formas de seus regimentos internos, o 

curso passará pela aprovação do Conselho 

Universitário e o Ministério da Educação será apenas 

comunicado quando o curso entrar em 
funcionamento.  

Ressalta-se, ainda, que para a obtenção do Conceito 

de Curso - CC, a instituição deve, obrigatoriamente, 

ter passado pelo processo de reconhecimento do 

curso, desta forma, os cursos que se encontram nesta 

situação, também estão abrangidos pelo § 4º e 

poderão ser financiados pelo FIES. 

 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_nor

mativa_n12_06062011.pdf 

 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_normativa_n12_06062011.pdf
http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_normativa_n12_06062011.pdf


112 

 

 

 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 324, DE 

2011 - Autor: SENADOR - Marcelo Crivella 

Altera a Lei nº 11.096/2005 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 9 

de julho de 2004, e dá outras providências" para 

incluir os estudantes estrangeiros não portadores 

de diploma de curso superior entre os beneficiários 
do PROUNI, assegurada prioridade aos de 

nacionalidade de países  africanos e latino-

americanos. 
 

Tramitação: CRE - Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional. Relatores:  Cristovam 

Buarque  (encerrado em 29/05/2014 - Parecer 

aprovado pela comissão); 07/08/2014 - Comissão de 

Educação - AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO 

RELATOR. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.

asp?p_cod_mate=100636 

PL 2422/2011, DE 28 DE SETEMBRO DE 2011 - 

DO DEPUTADO EDMAR ARRUDA (PSC/PR), 

Que acrescenta o inciso XVIII ao art. 20 da Lei nº 

8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a 

utilização de recursos da conta vinculada do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS para 

pagamento de matrícula e mensalidades em 

instituições de ensino superior. 

 

Pagamento de matrícula e mensalidades escolares, 
em instituições de ensino superior, inclusive saldo 

devedor de programas de crédito educativo, do 

trabalhador ou de seus dependentes, observadas as 

seguintes condições:  

a) poderão fazer jus ao benefício deste inciso, os 

trabalhadores que tiverem renda mínima de 3 (três) e 

máxima de 6 (seis) salários mínimos, devendo contar, 

ainda, com pelo menos 3 (três) anos de trabalho sob o 

regime do FGTS;  

b) a instituição de ensino será obrigatoriamente 

credenciada pelo Ministério da Educação;  
c) os trabalhadores beneficiários somente poderão 

realizar um único saque a cada período de três meses; 

d) o saque poderá ser utilizado para o pagamento de 

mensalidades vencidas e vincendas;  

 

Tramitação: em 14/10/2011 recebido na Comissão 

de Educação,  apensado ao PL 3961/04. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetr

amitacao?idProposicao=522024 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=522024
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=522024


113 

 

 

 

                                                             
50 Destaca a questão da inadimplência que já está na Carta de 2008: proposta de alteração da lei nº 9870/99, “que 
veda qualquer tipo de punição pedagógica contra o aluno inadimplente e postula que o aluno só pode ser 

desligado da instituição por inadimplência, no caso do ensino superior, após o final do semestre letivo”. 

 

PL 2521/2011, 13 DE OUTUBRO DE 2011 - 

AUTOR SENADO EXPEDITO JUNIOR (PR/RO),  

Que altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 

1999, para estabelecer que, no caso de transferência 

do aluno para outro estabelecimento de ensino serão 

devidas as parcelas vencidas até o dia em que for 

solicitada a transferência”. 

  
Art. 5º-A. No caso de transferência para outro 

estabelecimento de ensino, o aluno é obrigado ao 

pagamento das parcelas vencidas até o dia em que 

formalizar o pedido
50

, consoante comprovante 

fornecido pelo estabelecimento de origem. 

 

Tramitação: em 05/09/2012 Parecer da Deputada 

Aline Corrêa (PP/SP), pela aprovação deste projeto 

na forma do substitutivo que apresenta.   Em 

06/03/2014 Comissão de Educação (CE) Devolvida à 
Relatora, Dep. Aline Corrêa (PP-SP). 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetr

amitacao?idProposicao=523527 

 

PL 3.051/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011 - 

AUTOR DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO  

(PP/PB), 

Que acrescenta o inciso IV do art. 7º da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

Diretrizes e Base da Educação Nacional.” As 

Instituição de ensino particular deverão destinar pelo 

menos 5% (cinco por   cento) das matrículas 
oferecidas, ao atendimento gratuito, a estudante   

carente. 

 

Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas 

as seguintes condições: (...)  

IV – atendimento gratuito a estudantes 

comprovadamente carentes, da comunidade na qual a 

instituição de ensino estiver sediada, correspondendo 

a pelo menos 5% das matrículas oferecidas pela 

instituição. 

 
Tramitação: CD em 13/12/2012, na Comissão de 

Educação o relator Deputado Jorge Melo apresentou 

Parecer pela Rejeição do Projeto. Em 30/01/2014 

COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 

PERMANENTES (CCP): Ao Arquivo - Guia de 

Transferência 02/14 – COPER. 

ARQUIVADO. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=523527
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=523527
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http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetr

amitacao?idProposicao=533045 

 

PCL 68/2011, DE 02 DE SETEMBRO DE 2011 - 

AUTOR DEPUTADO ENIO BACCI (PDT-RS)  

Ementa: Estabelece incentivos às empresas para 

financiamento da formação profissional de seus 

empregados”. 

 

Explicação da ementa: Estabelece que para efeito 
de cálculo do imposto de renda devido, as empresas 

poderão deduzir, como despesa operacional, na 

apuração do lucro real, os gastos por elas realizados 

com a formação profissional de seus empregados, em 

cursos de nível médio e superior, bem como em 

outros cursos e atividades desenvolvidos; dispõe que 

os gastos referidos não substituem ou complementam 

a remuneração devida a qualquer empregado 

beneficiado e não constituem base de incidência de 

encargos trabalhistas ou previdenciários, e a eles não 

se aplica o princípio da habitualidade. 
 

Tramitação: SF em 20/12/2012, aprovado o 

requerimento nº 1088/12, que determina o 

apensamento ao PLS nº 37 de 2012. As matérias 

passam a tramitar em conjunto e seguem ao exame 

das Comissões de Educação; Assuntos Sociais; e de 

Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão 

terminativa. Em 14/03/2013 na Comissão  de 

Educação foi designado o Senador Armando 

Monteiro para relatar a matéria. 

 

http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/detalhes.
asp?p_cod_mate=102060 

 

PLS 441/2011, DE 02 DE AGOSTO DE 2011 - 

AUTOR SENADOR PEDRO TAQIES (PDT-MT) 

Ementa: Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 

1991, que dispõe sobre a Organização da Seguridade 

Social, institui o Plano de Custeio, e dá outras 

providências para dispor sobre a exclusão, do salário 

de contribuição, das despesas do empregador com 

educação de seus empregados e dependentes. 

 

Explicação da ementa: Altera a Lei nº 8.212/91, que 
dispõe sobre a Organização da Seguridade Social, 

institui o Plano de Custeio, e dá outras providências 

para incluir, dentre as parcelas que não integram o 

salário-contribuição, a importância paga ao 

empregado a título de ajuda educação, inclusive de 

seus dependentes, limitados a 30% do salário 

contratado”. 

 

Tramitação: SF em 21/08/2012 a matéria é enviada 

para comissão com o Relatório do Senador Romero 

Jucá, com voto pela aprovação do Projeto com as 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=533045
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=533045
http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=102060
http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=102060
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51 Notícias sobre fraudes no PROUNI: “Cobrar mais por vaga do Prouni é pratica comum de faculdades - 

Para estudar na Anhanguera Educacional, candidato paga mais pelo Prouni do que se optar por 

matrícula com vestibular” http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/cobrar-mais-por-vaga-do-prouni-e-pratica-

comum-de-faculdades/n1597600447632.html; “Prouni: bolsistas sofrem com fraude cometida pelas 

universidades - Norma do Prouni é desrespeitada e bolsistas sofrem com mensalidades mais altas” 
http://blogdoenem.com.br/fraude-no-prouni-bolsistas-pagam-mais/; “MEC investiga fraude de faculdade 

baiana no ProUni” http://desconstruindo-o-capitalismo.blogspot.com.br/2012/07/mec-investiga-fraude-de-

faculdade.html. Acesso em 19 de julho de 2014. 

 

 

Emendas nºs 1   –CE e 2-CE. Em 31/10/2012 em 

Reunião Extraordinária, a matéria é retirada de Pauta 

para reexame. Matéria encaminhada ao Gabinete do 

Relator. Em 08/05/2013 o Relatório foi aprovado na 

Comissão de  Assuntos Sociais e em 31/05/2013 foi 

REMETIDA À CÂMARA DOS DEPUTADOS.  

 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.

asp?p_cod_mate=101337 

 

PORTARIA NORMATIVA Nº 2, DE 1º DE 

FEVEREIRO DE 2012. 

Dispõe sobre a cobrança pelas instituições de 

ensino superior dos valores de encargos 

educacionais no âmbito do Programa Universidade 

para Todos - Prouni e do Fundo de Financiamento 

Estudantil - Fies e dá outras providências51. 

 

Art. 1º A instituição de ensino superior (IES) cuja 

mantenedora tenha efetuado adesão ao ProUni, nos 

termos da Lei nº 11.096/2005 e do Decreto nº 
5.493/2005, ou ao Fies, nos termos da Lei nº 

10.260/2001 e da Portaria Normativa MEC nº 1, de 

22 de janeiro de 2010, deverá dar publicidade a todo 

o seu corpo discente, mediante afixação em locais de 

grande circulação de estudantes e em seus sítios na 

internet  

I - do valor dos encargos educacionais mensais para 

cada curso e turno, fixados com base na Lei nº 9.870, 

de 23 de novembro de 1999;  

II - de todos os descontos regulares e de caráter 

coletivo oferecidos pela IES, inclusive aqueles 

concedidos a título de pontualidade ou antecipação 
do pagamento das mensalidades;  

III - do inteiro teor desta Portaria, da Lei nº 

11.096/2005, do Decreto nº 5.493/2005, Lei nº 

10.260/2001, da Portaria Normativa MEC nº 1/2010, 

da Portaria Normativa MEC nº 10/2010;  

IV - da Central de Atendimento do Ministério da 

Educação, pelo telefone 0800 616161 ou por meio de 

formulário eletrônico ao ProUni, disponível no Portal 

do Ministério da Educação (www.mec.gov.br) e ao 

Fies, disponível no Portal do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (www.fnde.gov.br).  
Parágrafo único. Considera-se pagamento pontual 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101337
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101337
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aquele realizado pelo estudante até o último dia do 

mês fixado pela IES, inclusive para pagamento com 

descontos regulares e de caráter coletivo. 

 

http://www.abmes.org.br/abmes/legislacoes/visualiza

r/id/1187 

 

PORTARIA MEC Nº 270, DE 29 DE MARÇO 

2012: 

 Dispõe sobre o Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES), regulamenta a adesão das 

mantenedoras de entidades privadas de educação 

profissional e tecnológica e dá outras providências. 

 

 O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 

INTERINO, no uso de suas atribuições e 

considerando o disposto na Lei nº 10.260, de 12 de 

julho de 2001, alterada pela Lei n° 12.513, de 26 de 

outubro de 2011, que institui o Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 

resolve: 
 Art. 1º O Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES), na modalidade de educação profissional e 

tecnológica, é destinado à concessão de 

financiamento a estudante, em caráter individual 

(FIES Técnico), para o custeio da sua formação 

profissional técnica de nível médio, ou a empresa 

(FIES Empresa), para custeio da formação inicial e 

continuada ou qualificação profissional dos seus 

trabalhadores. 

 

http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legis

lacoes/Port-270-2012-03-29.pdf 

 

PORTARIA NORMATIVA Nº 7, DE 10 DE 

ABRIL DE 2012: 

Altera a Portaria Normativa nº 10, de 30 de abril de 

2010, que dispõe sobre procedimentos para 

inscrição e contratação de financiamento 

estudantil a ser concedido pelo Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - 

FIES. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

INTERINO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 

2001, e tendo em vista o disposto no art. 8º da 

Portaria Normativa MEC nº 1, de 22 de janeiro de 

2010, resolve: 

Art. 1º A Portaria Normativa nº 10, de 30 de abril de 

2010, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 6º.................................................................... 

I - até 100% (cem por cento) dos encargos 

educacionais cobrados do estudante por parte pela 

IES, quando o percentual de comprometimento da 

renda familiar mensal bruta per capita com estes 

http://www.abmes.org.br/abmes/legislacoes/visualizar/id/1187
http://www.abmes.org.br/abmes/legislacoes/visualizar/id/1187
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-270-2012-03-29.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-270-2012-03-29.pdf


117 

 

 

 

encargos for igual ou superior a 60% (sessenta por 

cento), não podendo a renda familiar mensal bruta 

exceder 10 (dez) salários mínimos; 

II - até 75% (setenta e cinco por cento) dos encargos 

educacionais cobrados do estudante por parte pela 

IES, quando o percentual de comprometimento da 

renda familiar mensal bruta per capita com estes 

encargos for igual ou superior a 40% (quarenta por 

cento) e inferior a 60% (sessenta por cento), não 
podendo a renda familiar mensal bruta exceder 15 

(quinze) salários mínimos; 

III - de 50% (cinquenta por cento) dos encargos 

educacionais cobrados do estudante por parte da IES, 

quando o percentual de comprometimento da renda 

familiar mensal bruta per capita com estes encargos 

for igual ou superior a 20% (vinte por cento) e 

inferior a 40% (quarenta por cento), não podendo a 

renda familiar mensal bruta exceder 20 (vinte) 

salários mínimos; 

.................................................................................§ 
7º A renda familiar mensal bruta per capita de que 

trata este artigo será 

calculada na forma do art. 7º desta Portaria." (NR) 

"Art.9º..................................................................... 

IV - cuja renda familiar mensal bruta seja superior a 

20 (vinte) salários 

mínimos." (NR). 

 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_7_1

2042012.pdf 

 

DECRETO Nº 7.721, DE 16 DE ABRIL DE 2012: 

Dispõe sobre o condicionamento do recebimento da 
assistência financeira do Programa de Seguro-

Desemprego à comprovação de matrícula e 

frequência em curso de formação inicial e continuada 

ou de qualificação profissional, com carga horária 

mínima de cento e sessenta horas.  

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, 

da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 1o 

do art. 3o e no § 2o do art. 8o da Lei no 7.998, de 11 de 

janeiro de 1990, e na Lei no 12.513, de 26 de outubro 
de 2011,  

DECRETA:  

Art. 1o  O recebimento de assistência financeira 

pelo trabalhador segurado que solicitar o benefício do 

Programa de Seguro-Desemprego a partir da terceira 

vez dentro de um período de dez anos poderá ser 

condicionado à comprovação de matrícula e 

frequência em curso de formação inicial e continuada 

ou de qualificação profissional, habilitado pelo 

Ministério da Educação, nos termos do art. 18 da Lei 

n
o
 12.513, de 26 de outubro de 2011, com carga 

horária mínima de cento e sessenta horas.  
 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_7_12042012.pdf
http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_7_12042012.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.721-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm#art18
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52 Essa lei tem como objetivo central a recuperação econômica e fiscal para instituições de ensino superior 
privadas. Ver Documento da ABMES (2012): 

http://www.abmes.org.br/abmes/documentos/visualizar/id/172 Acesso em 21 de junho de 2014. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2012/Decreto/D7721.htm 

 

PORTARIA NORMATIVA Nº 14, DE 28 DE 

JUNHO DE 2012: 

Altera dispositivos das Portarias Normativas nº 1, de 

22 de janeiro de 2010, nº 10, de 20 de abril de 2010, 

e 23, de 10 de novembro de 2011, que dispõem sobre 

o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).  

 

A garantia do FGEDUC será de 80% (oitenta por 

cento) para os financiamentos contratados até 

03.04.2012 e de 90% (noventa por cento) para os 
financiamentos contratados a partir de 04.04.2012; 

O risco sobre a parcela do financiamento não 

garantida pelo FGEDUC será coberto pelo FIES e 

pela mantenedora, nas condições definidas nas 

alíneas "b" e "c", do inciso VI, do art. 5º da Lei nº 

10.260/2001. 

 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_n14

_28_06_12.pdf 

 

2012 CARTA DE NATAL – 16 DE JUNHO DE 

2012 

1. Apoiar e colaborar com medidas 
governamentais que envolvam a utilização 

dos mecanismos do ProUni e do Fies tendo 

em vista promover a inclusão maciça de 

jovens das classes C, D e E no ensino 

superior;  

2.  Atuar de forma intensa para que o país 

alcance a meta de 10 milhões de alunos no 

nível de graduação o mais rapidamente 

possível.  

 

LEI Nº 12.688, DE 18 DE JULHO DE 2012. 

Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 

(Eletrobras) a adquirir o controle acionário da Celg 
Distribuição S.A. (Celg D); institui o Programa de 

Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento 

das Instituições de Ensino Superior (Proies)
 52; 

(...). 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que 

o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 3º É instituído o Programa de Estímulo à 

Reestruturação e ao Fortalecimento das 

Instituições de Ensino Superior (Proies), com o 
objetivo de assegurar condições para a continuidade 

das atividades de entidades mantenedoras de 

instituições integrantes: 

I - do sistema de ensino federal; e 

II - (VETADO). 

§ 1º O programa previsto no caput tem por objeto 

viabilizar: 

I - a manutenção dos níveis de matrículas ativas de 

alunos; 

II - a qualidade do ensino, nos termos estabelecidos 

pelo Ministério da Educação (MEC); 
III - a recuperação dos créditos tributários da União; 

e 

IV - a ampliação da oferta de bolsas de estudo 

http://www.abmes.org.br/abmes/documentos/visualizar/id/172
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7721.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7721.htm
http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_n14_28_06_12.pdf
http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_n14_28_06_12.pdf
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1032563/lei-12688-12
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integrais para estudantes de cursos de graduação nas 

Instituições de Ensino Superior (IES) participantes 

do programa. 

§ 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - mantenedora: a instituição de direito público ou 

privado que se responsabiliza pelo provimento dos 

fundos necessários para a manutenção de ensino 

superior; e 

II - mantida: a instituição de ensino superior, 
integrante dos sistemas de ensino a que se referem os 

incisos I e II do caput, que realiza a oferta da 

educação superior. 

Art. 4o  O Proies será implementado por meio da 

aprovação de plano de recuperação tributária e da 

concessão de moratória de dívidas tributárias 

federais, nos termos dos arts. 152 a 155-A da Lei no 

5.172, de 25 de outubro de 1966, em benefício das 

entidades de que trata o art. 3o que estejam em grave 

situação econômico-financeira.  

Art. 13.  É facultado o pagamento de até 90% 
(noventa por cento) do valor das prestações mensais 

de que trata o art. 10 mediante a utilização de 

certificados de emissão do Tesouro Nacional, 

emitidos pela União, na forma de títulos da dívida 

pública, em contrapartida às bolsas Proies concedidas 

pelas mantenedoras das IES para estudantes de 

cursos superiores não gratuitos e com avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelos órgãos 

referidos no parágrafo único do art. 5o, condicionada 

à observância das seguintes condições por ocasião da 

adesão:  

I - adesão ao Programa Universidade para Todos 
(Prouni);  

II - adesão ao Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies);  

III - adesão ao Fundo de Garantia de Operações de 

Crédito Educativo (FGEDUC). 

 

A Lei nº 12.688/2012 autoriza a moratória e o 

parcelamento dos créditos tributários federais, 

concede benefício fiscal de redução de multas e 

institui programa de concessão de bolsas de ensino, 

cujos valores poderão ser utilizados pelas IES para 
pagamento de até 90% das dívidas tributárias 

federais. 

O PROIES é, em termos objetivos, um benefício 

fiscal que posterga por um ano a obrigatoriedade de 

pagamento de dívidas tributárias fiscais antigas, 

permite o parcelamento com redução de multas e será 

implementado por meio da aprovação de plano de 

recuperação tributária e da concessão de moratória 

das dívidas tributárias federais, nos termos dos arts. 

152 a 155-A, da Lei 5.172, de 25.10.1966, em 

benefício das IES, que estejam em grave situação 

econômico-financeira. 
Moratória é a suspensão temporária da exigibilidade 

do crédito tributário, ou seja, durante o período 

expressamente previsto em lei, o sujeito passivo da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art152
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art152
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obrigação tributária, que atenda às exigências e 

condições legais, fica desobrigado de cumprir a 

obrigação tributária (art. 151 e seguintes do CTN) e 

poderá pleitear a Certidão Conjunta Positiva com 

Efeitos de Negativa relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, necessária à adesão ao 

PROUNI e FIES. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12688.htm 

 

DECRETO Nº 7.790, DE 15 DE AGOSTO DE 

2012, DE 15 DE AGOSTO DE 2012 – AUTOR 

GOVERNO FEDERAL 

Dispõe sobre financiamento do Fundo de 

Financiamento Estudantil – FIES. 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, 

da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 

5o-A e 5o-B da Lei no 10.260, de 12 de julho de 
2001,  

DECRETA:  

Art. 1o  A amortização de financiamento para custeio 

de cursos superiores não gratuitos com recursos do 

Fundo de Financiamento Estudantil - FIES terá início 

no décimo nono mês subsequente ao da conclusão do 

curso ou, antecipadamente, por iniciativa do 

estudante financiado, parcelando-se o saldo devedor 

em período equivalente a até três vezes o prazo de 

permanência do estudante na condição de financiado, 

acrescido de doze meses.  

Art. 2o  O financiamento da educação profissional e 
tecnológica com recursos do FIES, na modalidade 

FIES Empresa, deverá observar: 

I - carência - de até seis meses, com término no 

último mês do semestre da contratação do 

financiamento; 

II - risco - da empresa contratante do financiamento; 

III - amortização - de até quarenta e dois meses, com 

início no mês imediatamente após o fim da carência; 

e 

IV - garantia - fiança, no caso de micro, pequenas e 

médias empresas, e fiança, penhor ou hipoteca, no 
caso de empresa de grande porte, de acordo com o 

estabelecido pelo agente operador do FIES.  

§ 1o  Durante o período de carência, a empresa 

contratante do financiamento fica obrigada a pagar os 

juros incidentes sobre o financiamento.  

§ 2o  É facultado à empresa contratante do 

financiamento, a qualquer tempo, realizar 

amortizações extraordinárias ou a liquidação do saldo 

devedor, dispensada a cobrança de juros sobre as 

parcelas vincendas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2012/Decreto/D7790.htm 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.790-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.790-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7790.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7790.htm
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PORTARIA CONJUNTA N.º 6, DE 17 DE 

AGOSTO DE 2012: 

Dispõe sobre o requerimento de concessão de 

moratória e parcelamento de dívidas tributárias 

federais pelas mantenedoras de instituições 

integrantes do sistema de ensino federal, de que trata 

a Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012. 

 

A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA 
NACIONAL e o SECRETÁRIO DA RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que 

lhes conferem o art. 72 do Regimento Interno da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado 

pela Portaria MF nº 257, de 23 de junho de 2009, e o 

inciso III do art. 280 do Regimento Interno da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado 

pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012 , e 

tendo em vista o disposto nos arts. 3º a 25 da Lei nº 

12.688, de 18 de julho de 2012 , resolvem: 

Art. 1º O requerimento de concessão de moratória de 
dívidas tributárias federais nos termos dos arts. 152 a 

155-A da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – 

Código Tributário Nacional (CTN), bem como de 

parcelamento das dívidas pelas mantenedoras de 

instituições integrantes do sistema de ensino federal, 

de que trata a Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012, 

observará as disposições constantes desta Portaria. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Portaria, 

considera-se mantenedora a instituição de direito 

público ou privado que se responsabiliza pelo 

provimento dos fundos necessários para a 

manutenção de ensino superior. 
Art. 2º Poderão aderir à moratória e ao parcelamento 

as entidades de que trata o art. 1º que estejam em 

grave situação econômico-fi nanceira. 

Parágrafo único. Considera-se em estado de grave 

situação econômico-financeira a mantenedora de 

Instituições de Ensino Superior (IES) que, em 31 de 

maio de 2012, apresentava montante de dívidas 

tributárias federais vencidas que, dividido pelo 

número de matrículas total, resulte em valor igual ou 

superior a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

observadas as seguintes regras: 
I - o montante de dívidas tributárias federais vencidas 

engloba as inscritas ou não em Dívida Ativa da 

União (DAU), as ajuizadas ou não e as com 

exigibilidade suspensa ou não, até 31 de maio de 

2012; 

II - o número de matrículas total corresponderá ao 

número de alunos matriculados nas IES vinculadas à 

mantenedora, de acordo com os dados disponíveis do 

Censo da Educação Superior, em 31 de maio de 

2012, informados pelo Ministério da Educação 

(MEC) à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN). 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portari

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2012/MinisteriodaFazenda/portmf203.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2012/lei12688.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2012/lei12688.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2012/PortariaConjunta/portconjuntaPGFNRFB006.htm
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as/2012/PortariaConjunta/portconjuntaPGFNRFB006

.htm 

 

PORTARIA NORMATIVA Nº 17, DE 6 DE 

SETEMBRO 2012: 

Dispõe sobre o Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES) e dá outras providências. 

  

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 

INTERINO, no uso das atribuições conferidas pelo 
art. 87, parágrafo único, I e II, da Constituição, e 

considerando o disposto na Lei nº 10.260, de 12 de 

julho de 2001, bem como nas Portarias Normativas 

MEC nº 15, de 8 de julho de 2011 e nº 23, de 10 de 

novembro de 2011, resolve:  

Art. 1º O art. 6º da Portaria Normativa MEC nº 23, de 

2011, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Revogado pela Portaria Normativa nº 20, de 16 de 

agosto de 2013).  

"Art. 6º Na hipótese de inidoneidade cadastral do 

estudante ou de seu(s) fiador(es), inclusive 
proveniente de atraso no pagamento das parcelas 

trimestrais de juros e demais encargos devidos ao 

FIES, a confirmação da solicitação de aditamento 

pelo estudante, na modalidade não simplificado, 

ficará condicionada à regularização da situação 

cadastral.  

Parágrafo único. A idoneidade cadastral de que trata 

este artigo será verificada no momento da assinatura 

do Termo Aditivo no banco. (NR) (Revogado pela 

Portaria Normativa nº 20, de 16 de agosto de 2013). 

 Art. 2º Fica revogado o § 1º do art. 6º da Portaria 

Normativa MEC nº 23, de 2011. (Revogado pela 
Portaria Normativa nº 20, de 16 de agosto de 2013). 

 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/PortariaNorm

ativa_n17_6_09_2012_%20compilada_12_09_2013.

pdf 

 

PLC 103/2012, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012 - 

AUTOR GOVERNO FEDERAL 

Que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e 

dá outras providências.  

 

Explicação da ementa: Aprova o Plano Nacional de 
Educação (PNE), de duração decenal, estabelecendo 

metas e estratégias para cumprimento do disposto no 

art. 214 da Constituição Federal, que deverão ser 

realizadas em regime de colaboração entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Estabelece as diretrizes do PNE, entre as quais a 

erradicação do analfabetismo, a universalização do 

atendimento escolar, e a melhoria da qualidade da 

educação. Dispõe que a execução do PNE e o 

cumprimento de suas metas serão objeto da 

fiscalização do Ministério da Educação, das 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/PortariaNormativa_n17_6_09_2012_%20compilada_12_09_2013.pdf
http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/PortariaNormativa_n17_6_09_2012_%20compilada_12_09_2013.pdf
http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/PortariaNormativa_n17_6_09_2012_%20compilada_12_09_2013.pdf
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Comissões temáticas pertinentes da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal e do Conselho 

Nacional de Educação. 

Determina que sejam utilizados 50% (cinquenta por 

cento) dos recursos do pré-sal, incluídos os royalties, 

diretamente em educação para que, ao final de 10 

(dez) anos de vigência do PNE, seja atingido o 

percentual de 10% (dez por cento) do Produto Interno 

Bruto para o investimento em educação pública e que 
o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 

orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios deverão ser formulados de 

maneira a assegurar a consignação de dotações 

orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e 

estratégias do PNE e com os respectivos planos de 

educação, a fim de viabilizar sua plena execução. 

Determina que o Poder Executivo apresente, até o 

final do primeiro semestre do 9º (nono) ano de 

vigência do PNE, ao Congresso Nacional projeto de 

lei referente ao Plano Nacional de Educação a vigorar 
no período subsequente, que incluirá diagnóstico, 

diretrizes, metas e estratégias para o próximo 

decênio. 

 

Tramitação: SF em 10/12/2012 foi apresentado 

relatório favorável pelo Senador José Pimentel, 

matéria constante da pauta da 64ª reunião da 

Comissão de Assuntos Econômico, agendada para o 

dia 18/12/2012. Em 05/03/13, projeto com o Relator 

Senador José Pimentel. Em 16/05/2013 pedido de 

vista coletiva na Comissão o Relatório deverá ser 

votado no dia 21/05/2013. Em 28/05/2013 aprovado 
o Relatório na Comissão de Economia. Em 

10/06/2014 Encaminhado a publicação o Ofício nº 

182/2014, do Primeiro-Secretário da Câmara dos 

Deputados, que comunica a aprovação de alguns 

dispositivos e a rejeição de outros, constantes do 

Substitutivo do Senado ao presente Projeto, e o envio 

da matéria à sanção em 05.06.2014. 

 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.

asp?p_cod_mate=108259 

 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 593, DE 5 DE 

DEZEMBRO DE 2012 

Altera a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, 

que institui o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, para ampliar 

o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-

Formação Estudante; e dá outras  

providências. 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, 

adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º A Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=108259
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=108259
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“Art. 3º O Pronatec cumprirá suas finalidades e 

objetivos em regime de colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com a 

participação voluntária dos serviços nacionais de 

aprendizagem, de instituições privadas de ensino 

superior e de instituições de educação profissional e 

tecnológica,  habilitadas nos termos desta Lei. 

Art. 6º § 3º O montante dos recursos a ser 

repassado para as bolsas-formação de que trata o 
caput corresponderá ao número de vagas pactuadas 

por cada instituição de ensino ofertante que serão 

posteriormente confirmadas como matrículas em 

sistema eletrônico de informações da educação 

profissional mantido pelo Ministério da Educação, 

observada a necessidade de devolução de recursos 

em caso de vagas não ocupadas. 

§ 4º Os valores das bolsas-formação concedidas na 

forma prevista no caput correspondem ao custo total 

do curso por estudante, incluídas as mensalidades, 

encargos educacionais, e o eventual custeio de 
transporte e alimentação ao beneficiário, vedada 

cobrança direta aos estudantes de taxas de matrícula, 

custeio de material didático ou qualquer outro valor 

pela prestação do serviço. 

Art. 6º-A A execução do Pronatec poderá ser 

realizada por meio da concessão das bolsas-formação 

de que trata a alínea “a” do inciso IV do caput do art. 

4º aos estudantes matriculados em instituições 

privadas de ensino superior e de educação 

profissional técnica de nível médio, nas formas e 

modalidades definidas em ato do Ministro de Estado 

da Educação. 
Art. 6º-B O valor da bolsa formação concedida na 

forma do art. 6º-A será definido pelo Poder 

Executivo e seu pagamento será realizado, por 

matrícula efetivada, diretamente às mantenedoras das 

instituições privadas de ensino superior e de 

educação profissional técnica de nível médio, 

mediante autorização do estudante e comprovação de 

sua matrícula e frequência em sistema eletrônico de 

informações da educação profissional mantido pelo 

Ministério da Educação. 

 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mo

strarintegra;jsessionid=CB9BC0D8E6376D4E6BDD

F741702A51CD.proposicoesWeb2?codteor=104813

3&filename=MPV+593/2012 
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PORTARIA NORMATIVA Nº 25, DE 5 DE 

DEZEMBRO DE 2012: 

“Dispõe sobre o Fundo de Financiamento 

Estudantil - FIES, na modalidade FIES Empresa, a 

manifestação de interesse e a contratação do 

financiamento estudantil por empresas e dá outras 

providências”. 

 

Do Financiamento da Educação Profissional e 
Tecnológica Art. 1º O Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES), na modalidade denominada FIES-

Empresa, é destinado à concessão de financiamento 

à empresa, para custeio da formação profissional e 

tecnológica de trabalhadores. 

 Parágrafo único. Somente poderão ser contratados 

com recursos do FIES cursos de educação 

profissional e tecnológica oferecidos por unidades de 

ensino cuja mantenedora tenha efetuado adesão ao 

FIES, nos termos da Portaria Normativa MEC nº 270, 

de 2012.  
Art. 3º Não será concedido financiamento do FIES a 

cursos de educação profissional técnica de nível 

médio e de cursos de formação inicial e continuada 

ou qualificação profissional ministrados na 

modalidade de ensino a distância (EAD).  

Art. 4º São passíveis de financiamento pelo FIES até 

100% (cem por cento) dos encargos educacionais 

cobrados das empresas por parte das unidades de 

ensino ofertantes (UEO). 

Parágrafo único. A empresa poderá solicitar 

financiamento pelo FIES em qualquer período do 

ano. 
Art. 8º Somente poderão contratar o FIES-Empresa 

as pessoas jurídicas de direito privado, as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista.  

Parágrafo único. Não será concedido financiamento 

com recursos do FIES para entidades da 

administração direta e indireta das esferas estaduais e 

municipais.  

Art. 9º Para os fins desta Portaria, a classificação de 

porte das empresas será efetuada de acordo com a 

receita operacional bruta anual, conforme abaixo:  

I - micro: menor ou igual a R$ 2,4 milhões;  
II - pequena: maior que R$ 2,4 milhões e menor ou 

igual a R$ 16 milhões;  

III - média: maior que R$ 16 milhões e menor ou 

igual a R$ 90 milhões;  

IV - média-grande: maior que R$ 90 milhões e menor 

ou igual a R$ 300 milhões; e  

V - grande: maior que R$ 300 milhões.  

Art. 10. O limite de crédito será apurado pelo agente 

financeiro do FIES de acordo com o porte da 

empresa e terá validade de até 60 (sessenta) meses. 

Art. 20. Os financiamentos com recursos do FIES 

serão concedidos mediante oferecimento de garantias 
adequadas pela empresa, nos termos da Lei nº 

10.260, de 2001 e demais normas que regulamentam 
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o FIES.  

§ 1º São admitidas as seguintes modalidades de 

garantia:  

I - micro, pequenas e médias empresas: fiança; e  

II - média-grandes e grandes empresas: fiança, 

penhor ou hipoteca.  

§ 2º A empresa tomadora do financiamento poderá 

ser garantida por fundo de garantia de operações, nos 

termos do inciso I do caput do art. 7º da Lei nº 
12.087, de 11 de novembro de 2009. 

 

http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legis

lacoes/Port-Normativa-025-2012-12-05.pdf 

PORTARIA NORMATIVA Nº 26, DE 5 DE 

DEZEMBRO DE 2012 (Alterada pela Portaria 

Normativa MEC nº. 9, de 17 de maio de 2013, 

publicada no Diário Oficial da União – DOU, de 20 

de maio de 2013). 

Dispõe sobre os procedimentos para oferta de bolsas 

e seleção de bolsistas de que trata o Programa de 

Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das 
Instituições de Ensino Superior - Proies, instituído 

pela Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012, e dá 

outras providências. 

 

 Art. 1º O Programa de Estímulo à Reestruturação e 

ao Fortalecimento das Instituições de Ensino 

Superior - Proies, instituído pela Lei nº 12.688, de 18 

de julho de 2012, tem como objetivo assegurar 

condições para a continuidade das atividades de 

entidades mantenedoras de instituições de ensino 

superior - IES integrantes do sistema de ensino 

federal.  
Parágrafo único. O Proies será implementado por 

meio da aprovação de plano de recuperação tributária 

e da concessão de moratória de dívidas tributárias 

federais, nos termos dos arts. 152 a 155-A da Lei nº 

5.172, de 25 de outubro de 1966, em benefício das 

entidades de que trata o caput que estejam em grave 

situação econômico-financeira.  

Art. 2º As mantenedoras de IES que tiverem o 

requerimento de moratória e parcelamento deferido 

nos termos do art. 15 da Lei nº 12.688, de 2012, 

poderão proceder ao pagamento de até 90% 
(noventa por cento) do valor das prestações mensais 

de que trata o art. 10 da Lei nº 12.688, de 2012, 

mediante a utilização de certificados emitidos pelo 

Tesouro Nacional, na forma de títulos da dívida 

pública em contrapartida às bolsas concedidas, 

doravante denominadas bolsas Proies. (Redação 

dada pela Portaria Normativa MEC nº 9, de 17 de 

maio de 2013, publicada no DOU de 20 de maio de 

2013). 

 

http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legis

lacoes/Port-Normativa-026-2012-12-05.pdf 

 

http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-Normativa-025-2012-12-05.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-Normativa-025-2012-12-05.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-Normativa-026-2012-12-05.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-Normativa-026-2012-12-05.pdf
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PORTARIA MEC Nº 160, DE 5 DE MARÇO 

2013: 

Dispõe sobre a habilitação das instituições privadas 

de ensino superior e de educação profissional técnica 

de nível médio e sobre a adesão das respectivas 

mantenedoras ao Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. 

Art. 1º Para ofertar cursos de educação profissional 

técnica de nível médio e cursos de formação inicial e 
continuada ou de qualificação profissional no âmbito 

do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (Pronatec), as instituições privadas de 

ensino superior e de educação profissional técnica 

de nível médio deverão ser previamente habilitadas 

pelo Ministério da Educação, e suas mantenedoras 

deverão fazer a adesão ao Programa, conforme as 

normas estabelecidas nesta Portaria. 

Art. 2º Para os fins desta Portaria, consideram-se: 

V - FIES Técnico: Fundo de Financiamento 

Estudantil, na modalidade de educação profissional e 
tecnológica, para concessão de financiamento a 

empresas e a estudante, de que trata a Lei nº 10.260, 

de 12 de julho de 2001, alterada pela Lei nº 12.513, 

de 2011; 

VI - SisFIES-Técnico: Sistema Informatizado do 

FIES Técnico; 

Art. 19. As unidades de ensino que passaram por 

processo de habilitação para o FIES-Técnico ficarão 

automaticamente habilitadas no âmbito do Pronatec, 

não cessando a obrigação de que suas mantenedoras 

firmem termos de adesão específicos para cada 

iniciativa. 
 

http://pronatec.mec.gov.br/images/stories/pdf/portari

a1_160_050313.pdf 

 

http://pronatec.mec.gov.br/images/stories/pdf/portaria1_160_050313.pdf
http://pronatec.mec.gov.br/images/stories/pdf/portaria1_160_050313.pdf
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PORTARIA Nº 161, DE 6 DE MARÇO DE 2013: 

Dispõe sobre o Fundo de Financiamento  Estudantil, 

na modalidade de educação  profissional e 

tecnológica. 

Art. 1º O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), 

na modalidade de educação profissional e 

tecnológica, é destinado à concessão de 

financiamento a estudante, em caráter individual 

(FIES Técnico), para o custeio da sua formação 
profissional técnica de nível médio, ou a empresa 

(FIES Empresa), para custeio da formação inicial e 

continuada ou qualificação profissional dos seus 

trabalhadores.  

Art. 2º Para os fins desta Portaria, consideram-se:  

 XI- FIES Técnico: financiamento concedido pelo 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) a 

estudante, em caráter individual, para o custeio da 

sua formação profissional técnica de nível médio; e 

XII- FIES Empresa: financiamento concedido pelo 

Fundo de Financiamento  Estudantil (FIES) a 
empresa, para custeio da formação inicial e 

continuada ou  qualificação profissional dos seus 

trabalhadores. 

Art. 5º São passíveis de financiamento pelo FIES, 

modalidade de educação profissional e tecnológica, 

até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais 

cobrados das empresas ou dos estudantes por parte 

das unidades de ensino mantidas pelas entidades 

mantenedoras devidamente cadastradas nos órgãos de 

educação  

competentes e que tenham realizado adesão ao FIES.  

Parágrafo único. Para cálculo dos encargos 
educacionais a serem financiados pelo FIES deverão 

ser deduzidos do valor da mensalidade, 

semestralidade ou anuidade informada, em qualquer 

hipótese, todos os descontos regulares e de caráter 

coletivo oferecidos pela unidade de ensino, inclusive 

os concedidos em virtude da pontualidade no 

pagamento.  

Art. 6º A concessão de financiamento aos estudantes 

(FIES Técnico) poderá ser fixada de acordo com a 

renda familiar mensal bruta per capita do estudante, 

na forma estabelecida pelo Ministério da Educação. 

    
http://pronatec.mec.gov.br/images/stories/pdf/portari

a_161_060313.pdf 
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PORTARIA MEC Nº 183, DE 13 DE MARÇO 

2013: 

Altera a Portaria nº 429, de 2 de abril de 2008, que 

dispõe sobre a Comissão Nacional de 

Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para Todos - Prouni; a Portaria MEC nº 

1.132, de 2 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a 

instituição das Comissões Locais de 

Acompanhamento e Controle Social do Programa 
Universidade para Todos - Prouni; e a Portaria MEC 

nº 1.133, de 2 de dezembro de 2009, que aprova o 

Regimento Interno das Comissões Locais de 

Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para Todos - Prouni. 

Art.1º A Portaria nº 429, de 2 de abril de 2008 passa 

a vigorar com as seguintes alterações:  

Art.2º.................................................................... 

VII - 1 (um) representante das Secretarias de 

Educação dos Estados e do Distrito Federal.  

§ 1º Os representantes de que trata o inciso I do caput 
serão indicados pela União Nacional dos Estudantes - 

UNE.  

§ 2º O representante de que trata o inciso II do caput 

será indicado pela União Brasileira dos Estudantes 

Secundaristas - UBES.  

§ 3º Os representantes de que trata o inciso III do 

caput serão indicados pela Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino - 

CONTEE.  

§ 4º Os representantes de que trata o inciso IV do 

caput serão indicados pela Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior - ABMES e pelo 
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - 

CRUB.  

§ 5º Os representantes de que trata o inciso V do 

caput serão escolhidos pelo Ministro de Estado da 

Educação.  

.......................................................................... 

§ 7º Os representantes da CONAP serão designados 

em ato próprio do Ministro de Estado da Educação e, 

com exceção dos representantes de que trata o inciso 

VI do caput, terão mandato de dois anos, sendo 

permitida uma recondução.  
........................................................................ 

§ 10 O representante de que trata o inciso VII do 

caput será indicado pelo Conselho Nacional de 

Secretários de Educação - CONSED. (N.R.) 

 

http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/

Port-183-2013-03-13.pdf 
 

PORTARIA NORMATIVA Nº 9, DE 17 DE 

MAIO DE 2013: 

Altera a Portaria Normativa MEC nº 26, de 5 de 

dezembro de 2012, que dispõe sobre os 

procedimentos para oferta de bolsas e seleção de 

http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Port-183-2013-03-13.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Port-183-2013-03-13.pdf


130 

 

 

 

bolsistas de que trata o Programa de Estímulo à  

Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições 
de Ensino Superior - Proies.  

 Art. 1º A Portaria Normativa MEC nº 26, de 5 de 

dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

Art. 2º As mantenedoras de IES que tiverem o 

requerimento de moratória e parcelamento deferido 

nos termos do art. 15 da Lei nº 12.688, de 2012, 

poderão proceder ao pagamento de até 90% (noventa 
por cento) do valor das prestações mensais de que 

trata o art. 10 da Lei nº 12.688, de 2012, mediante a 

utilização de certificados emitidos pelo Tesouro 

Nacional, na forma de títulos da dívida pública em 

contrapartida às bolsas concedidas, doravante 

denominadas bolsas Proies. (N.R.)  

"Art. 3º Para os fins do disposto no artigo 2º desta 

Portaria, a mantenedora deverá ofertar 

exclusivamente bolsas Proies integrais em cursos de 

graduação presenciais com avaliação positiva nos 

processos conduzidos pelo Ministério da Educação, 

observadas as seguintes condições:" (N. R.)  
Art. 4º A mantenedora deverá ofertar as bolsas Proies 

por ocasião de sua adesão ao Prouni ou da emissão de 

termo aditivo, no caso em que suas instituições de 

ensino já participem do Programa." (N. R.)  

Art. 5º As bolsas Proies:  

I - ........................................................................... 

II - não serão contabilizadas como bolsas do Prouni, 

inclusive para fins da isenção fiscal de que trata o art. 

8º da Lei nº 11.096, de 2005; e  

III - .........................................................................  

Parágrafo único. As bolsas referidas no caput deverão 
ser ofertadas exclusivamente por meio do Sistema 

Informatizado do Prouni - Sisprouni e obedecerão o 

cronograma do processo seletivo do Prouni. (N. R.)  

Art. 6º O valor de cada bolsa Proies corresponderá ao 

encargo educacional mensalmente cobrado dos 

estudantes pagantes pela instituição, considerando 

todos os descontos regulares e de caráter coletivo 

oferecidos pela IES, inclusive aqueles concedidos em 

virtude do pagamento pontual das mensalidades, 

observado o disposto na Portaria Normativa MEC nº 

2, de 1º de fevereiro de 2012, e na Portaria SESu nº 

87, de 3 de abril de 2012. (N. R.)  
Art. 8º Somente poderão se candidatar às bolsas 

Proies, os brasileiros não portadores de diploma de 

curso superior, cuja renda familiar mensal per capita 

não exceda o valor de até 1,5 (um vírgula cinco) 

salário-mínimo, e que atendam aos demais critérios 

de elegibilidade às bolsas do Prouni. (N. R.).  

 

http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legis

lacoes/Port-Normativa-009-2013-05-17.pdf 

 

http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-Normativa-009-2013-05-17.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-Normativa-009-2013-05-17.pdf
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MEDIDA PROVISORIA Nº 616, DE 31 DE 

MAIO DE 2013 – GOVERNO FEDERAL 

MP 616/13 - crédito extraordinário de R$ 2,9 

bilhões. 

O Executivo já havia encaminhado ao Congresso um 

projeto de lei (PLN 3/13) com esse objetivo, mas 

decidiu editar uma MP, que tem força de lei, devido à 

urgência atribuída a essa despesa. 

O dinheiro para o Fies deverá garantir o acesso de 

estudantes a universidades particulares por meio de 
novos financiamentos, aditamentos dos empréstimos 

já contratados e de contratos de anos anteriores para 

os quais os repasses não foram suficientes. 

 

http://cd.jusbrasil.com.br/noticias/100665738/camara

-aprova-mp-que-libera-r-2-9-bilhoes-para-o-fies 

 

LEI Nº 12.816, DE 5 DE JUNHO DE 2013. 

Altera as Leis nos 12.513, de 26 de outubro de 2011, 

para ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da 

Bolsa-Formação Estudante, no âmbito do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

- PRONATEC; 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
para estabelecer que as bolsas recebidas pelos 

servidores das redes públicas de educação 

profissional, científica e tecnológica, no âmbito do 

Pronatec, não caracterizam contraprestação de 

serviços nem vantagem para o doador, para efeito do 

imposto sobre a renda; 8.212, de 24 de julho de 1991, 

para alterar as condições de incidência da 

contribuição previdenciária sobre planos 

educacionais e bolsas de estudo; e 6.687, de 17 de 

setembro de 1979, para permitir que a Fundação 

Joaquim Nabuco ofereça bolsas de estudo e pesquisa; 
dispõe sobre o apoio da União às redes públicas de 

educação básica na aquisição de veículos para o 

transporte escolar; e permite que os entes federados 

usem o registro de preços para a aquisição de bens e 

contratação de serviços em ações e projetos 

educacionais. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/Lei/L12816.htm 

 

2013 CARTA DE FOZ DO IGUAÇU - 08 DE 

JUNHO DE 2013 

1. Firmar posição junto ao governo visando 

a flexibilização das regras de acesso ao Fies 

e ProUni, instrumentos fundamentais para a 

expansão do ensino superior e para a 

inclusão social; 

2. Reiterar junto ao Ministério da Educação 

o pedido de liberação do Fies para o Ensino 

a Distância (bem como para os cursos de 

PORTARIA NORMATIVA Nº 20, DE 16 DE 

AGOSTO DE 2013: 

Altera dispositivos das Portarias Normativas nº 10, 

de 30 de abril de 2010, nº 23, de 10 de novembro de 

2011, e nº 17, de 6 de setembro de 2012, que 

dispõem sobre o Fundo de Financiamento Estudantil 

– Fies. 

Art. 10º: Ao se inscrever no FIES o estudante deverá 

oferecer garantias adequadas ao financiamento.  

§ 1º São admitidas as seguintes modalidades de 

garantia:  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26849108/medida-provisoria-n-616-de-31-de-maio-de-2013
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26849108/medida-provisoria-n-616-de-31-de-maio-de-2013
http://www.jusbrasil.com/legislacao/101329/fundo-de-financiamento-ao-estudante-do-ensino-superior-lei-10260-01
http://cd.jusbrasil.com.br/noticias/100665738/camara-aprova-mp-que-libera-r-2-9-bilhoes-para-o-fies
http://cd.jusbrasil.com.br/noticias/100665738/camara-aprova-mp-que-libera-r-2-9-bilhoes-para-o-fies
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53

 Governo Dilma criou a PORTARIA NORMATIVA No- 15, DE 1o- DE JULHO DE 2014, que altera a 

Portaria Normativa no 1, de 22 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento Estudantil – 

FIES: são considerados habilitados ao financiamento os cursos de mestrado, mestrado profissional e doutorado 

recomendados pela CAPES. A mídia divulgou como uma novidade do governo, porém, essa demanda já havia 
sido cntemplada pela LEI Nº 11.552, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2007, no governo Luiz Inácio, porém essa 

proposta recebeu veto do Ministério da Fazenda e foi acatado. A Lei 11.552/2007 está disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11552.htm e a mensagem do veto está 

disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Msg/VEP-862-07.htm Acesso em 14 

de setembro de 2014. 

54 Essa demanda é atual, presente na Carta de Maceió – 2014, que foi elaborada no “VII Congresso Brasileiro da 

Educação Superior Particular – Ensino Superior e Novas Tecnologias: Caminhos e Desafios”, promovido pelo 

Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular e realizado nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2014 

em Maceió (AL), e enviado ao Ministro da Educação.  

Destacando entre as várias propostas:  “1. Diligenciar junto ao MEC a aprovação e a implementação do 

marco regulatório para a Educação a Distância (EaD); Aumentar gradativamente nos projetos de cursos 
presenciais a percentagem da oferta de EaD dos atuais 20% até alcançar 50%”(ABMES, 2014). 

http://www.forumensinosuperior.org.br/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=145:carta-de-

maceio&catid=43:congressos-realizados&Itemid=55 Acesso em 21 de junho de 2014. 

pós-graduação
53), visando a expansão das 

matrículas no ensino superior, de modo a 

alcançar as metas estabelecidas no PNE 

2011-202054;  

3. Apoiar a criação de novos programas e 

instrumentos de inclusão social no ensino 

superior; 

I - fiança convencional;  

II - fiança solidária, conforme disposto no inciso II 

do § 7° do art. 4º da Lei n° 10.260, de 2001.  

§ 2º O estudante que na contratação do FIES optar 

pela garantia do Fundo de  Garantia de Operações de 

Crédito Educativo - FGEDUC, nos termos e 

condições previstos nesta  Portaria, ficará dispensado 

de oferecer as garantias previstas no parágrafo 

anterior". 
 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/Portaria_n20

_16_agosto_2013.pdf 

 

 

LEI Nº 12.861, DE 12 DE SETEMBRO DE 2013. 

“Abre crédito extraordinário, em favor de 

Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 

2.932.125.346,00, para o fim que especifica”. 

“Faço saber que a PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

adotou a Medida Provisória nº 616, de 2013, que o 

Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os 

efeitos do disposto no art. 62 da Constituição 

Federal, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da 

Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor 

de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 

2.932.125.346,00 (dois bilhões, novecentos e trinta e 

dois milhões, cento e vinte e cinco mil, trezentos e 

quarenta e seis reais), para atender à programação 

constante do Anexo desta Lei”. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.861-2013?OpenDocument
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55 Decreto nº 7.721, de 16 de abril de 2012, condiciona o recebimento da assistência financeira do Programa de 
Seguro-Desemprego à comprovação de matrícula e frequência em curso de formação profissional para o 

trabalhador segurado que solicitar o benefício do Programa de Seguro-Desemprego a partir da terceira vez 

dentro de um período de dez anos. 

 

Concessão de Financiamento Estudantil - FIES - 

Nacional (Crédito Extraordinário) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2013/Lei/L12861.htm 

 

DECRETO Nº 8.118, DE 10 DE OUTUBRO DE 

2013: 

Altera o Decreto nº 7.721, de 16 de abril de 2012
55

, 
que dispõe sobre o condicionamento do recebimento 

da assistência financeira do Programa de Seguro-

Desemprego à comprovação de matrícula e 

frequência em curso de formação inicial e continuada 

ou de qualificação profissional, com carga horária 

mínima de cento e sessenta horas.  

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, 

da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 1º 

do art. 3º e no § 2º do art. 8º da Lei nº 7.998, de 11 de 

janeiro de 1990, e na Lei nº 12.513, de 26 de outubro 
de 2011,   

DECRETA:  

Art. 1º  O Decreto nº 7.721, de 16 de abril de 2012, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:  

Art. 1º  O recebimento de assistência financeira pelo 

trabalhador segurado que solicitar o benefício do 

Programa de Seguro-Desemprego a partir da 

segunda vez dentro de um período de dez anos 

poderá ser condicionado à comprovação de 

matrícula e frequência em curso de formação inicial e 

continuada ou de qualificação profissional, habilitado 

pelo Ministério da Educação, nos termos do art. 18 
da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, com 

carga horária mínima de cento e sessenta horas. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2013/Decreto/D8118.htm 

 

PORTARIA NORMATIVA Nº 23, 20 DE 

NOVEMBRO DE 2013: 

Altera dispositivos das Portarias Normativas MEC nº 

2, de 31 de março de 2008, nº 10, de 30 de abril de 

2010, nº 15, de 8 de julho de 2011, nº 25, de 22 de 

dezembro de 2011, e nº 19, de 31 de outubro de 
2012, que dispõem sobre o Fundo de Financiamento 

Estudantil – Fies. 

Art. 1º A Portaria Normativa MEC nº 2, de 31 de 

março de 2008, passa a vigorar com as seguintes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7721.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8118.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8118.htm
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 Esse quadro demonstra como as propostas dos empresários da educação superior 

refletem nas políticas educacionais dos governos do Partido dos Trabalhadores (PT) - Luiz 

Inácio e Dilma Roussef, especificamente, pela atuação do financiamento público. Vimos que 

as ações do governo federal vêm respondendo às demandas do setor privatista de várias 

formas de financiamento criadas e/ou alteradas contando com a participação do fundo 

alterações:  

Art. 16. É vedado o benefício simultâneo de 

financiamento com recursos do Fies e de bolsa do 

ProUni, salvo quando se tratar de bolsa parcial e 

ambos  se destinarem ao mesmo curso, na mesma 

instituição de ensino superior.  

§ 4º O estudante beneficiário do Fies que obtiver 

bolsa parcial do ProUni  para o mesmo curso, na 

mesma IES, poderá, quando for o caso, alterar o 
percentual de  financiamento de forma a adequá-lo à 

bolsa obtida.  

 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_23_

20112013.pdf 

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 17, DE 17 

DE DEZEMBRO DE 2013 

Dispõe sobre procedimentos operacionais 

referentes ao processo de encaminhamento dos 

requerentes do Seguro-Desemprego aos cursos de 

formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional concedidos no âmbito do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

- Pronatec. 

 

 OS MINISTROS DE ESTADO DO TRABALHO E 

EMPREGO E DA EDUCAÇÃO, no uso das 

atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo 

único do art. 87 da Constituição Federal, e tendo em 

vista o disposto no inciso II do art. 8º do Decreto nº 

7.721, de 16 de abril de 2012, resolvem:  

Art. 1º Esta Portaria disciplina, no âmbito do Poder 

Executivo Federal, procedimentos necessários às 

rotinas de encaminhamento do trabalhador requerente 
ou beneficiário do Seguro-Desemprego a cursos de 

formação inicial e continuada (FIC) ou de 

qualificação profissional, no âmbito do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - 

Pronatec, conforme estabelecido no artigo 1º do 

Decreto nº 7.721, de 16 de abril de 2012. 

 

http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legis

lacoes/Port-Interministerial-017-2013-12-17.pdf 

 

 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_23_20112013.pdf
http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_23_20112013.pdf
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público, recursos esses que garantam a expansão e lucratividade desse setor. Lima (2012, p. 

11) indica que desde o primeiro ano do governo do PT o processo de reformulação da 

educação superior brasileira, sempre foi uma prioridade nas ações do governo federal.  

Verificamos que as políticas educacionais do Banco Mundial são incorporadas à 

política de Educação Superior brasileira. Em plena consonância com o projeto neoliberal, os 

governos brasileiros – Fernando Collor, Fernando Henrique, Luiz Inácio e Dilma Rousseff – 

demonstraram seus mecanismos de caráter privatista e a mercantilização dos direitos sociais 

através das suas principais ações para área da educação superior: CREDUC – Programa de 

Crédito Educativo para estudantes carentes (Lei nº 8.436/1992); FIES – Fundo de 

Financiamento Estudantil (Lei n
o
 10.260/2001); PROUNI – Programa Universidade para 

todos (Lei nº 11.096/2005); entre outras ações aprofundadas nos governos do PT, que 

estimulam a alocação indireta de verbas públicas para as instituições privadas.  

Os empresários da educação têm como um dos instrumentos fundamentais para a 

expansão do ensino superior privado por meio de recursos públicos o FIES, PROUNI e o 

Programa IES – BNDES, os quais serão analisados no próximo capítulo. Iremos retomar cada 

programa, o movimento da mercatilização, cruzando as demandas do empresariado e as 

políticas corporificadas na legislação federal, tanto do Executivo, por meio de leis, decretos, 

medidas provisórias e portarias, quanto do Legislativo (Senado e Câmara dos Deputados) com 

as propostas de emendas e projetos de lei. 
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CAPÍTULO 3: EMPRESARIAMENTO, PRIVATIZAÇÃO E 

MERCADORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO GOVERNO DO 

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (2003-2013): 

FIES/PROUNI/BNDES 

  

Desconfiai do mais trivial, na aparência singela. E examinai, 

sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente: não 

aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de 

desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade 

consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural 

nada deve parecer impossível de mudar. 

Bertold Brecht 

 

 

Neste capítulo temos como objetivo analisar a expansão da Educação Superior no 

Brasil nos governos do PT - Lula (2003 -2010) e governo Dilma (2011 – em andamento) e 

como esta expansão ocorre por meio das diversas modalidades de parcerias público-privadas. 

Analisaremos, especialmente, as seguintes ações do governo federal: FIES – Fundo de 

Financiamento Estudantil (Lei n
o
 10.260/2001); PROUNI – Programa Universidade para 

todos (Lei nº 11.096/2005); do Programa de Recuperação e Ampliação dos Meios Físicos das 

Instituições de Ensino Superior (1997-2007) ao Programa de Melhoria do Ensino das 

Instituições de Educação Superior (2009-2014): elaborados e implementados pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.  

 Teremos como eixo norteador as principais questões: qual é o sentido? Como ocorre a 

expansão da Educação Superior no Brasil? Qual o papel do Estado brasileiro nesta política? 

Por que a ênfase no setor privado e como ocorre? Qual o significado político, econômico e 

social do FIES, PROUNI e BNDES no contexto de ampliação de acesso a Educação 

Superior? É possível afirmar que o empresariamento é uma política de Estado? 
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3.1: Fundo de Financiamento Estudantil (FIES): uma nova versão do CREDUC
56

 

Historicamente, os governos brasileiros, compartilham com as políticas elaboradas e 

direcionadas pelos organismos internacionais, defendendo um Estado que consolide e 

represente as políticas educacionais desses sujeitos políticos do capital. O processo da 

contrarreforma do Estado se intensifica no Brasil em 1990, no governo Fernando Collor, 

aprofundando a política do Estado – diminuição da execução e dos investimentos na área 

social; a privatização do patrimônio nacional; o ajuste fiscal; abertura do mercado brasileiro; a 

desregulamentação do mercado de trabalho e da legislação trabalhista (LIMA, 2005). Essa 

redefinição do papel do Estado materializa-se na política educacional. 

Particularmente, os organismos internacionais formulam modelos e 

concepções – como o de educação terciária, elaborado pelo Banco Mundial, 

por exemplo – que, uma vez traduzidos em políticas educacionais, dão 
impulso à reordenação da educação superior brasileira, no sentido de sua 

privatização, de seu empresariamento e da mercadorização educacional 

(Avila, Léda e Vale, 2012, p. 148). 

Sob o discurso de "democratização do acesso”, os organismos internacionais indicam 

a eliminação das fronteiras entre o público e privado, a compra de vagas públicas em 

instituições privadas, fazendo com que a formação da classe trabalhadora se dê em 

instituições nas quais impera a lógica do lucro e do ensino massificado. Segundo Rodrigues 

(2012, p. 42), a expansão da Educação Superior no Brasil “tem se dado fundamentalmente a 

partir do crescimento de IES privadas. Instituições que têm buscado se construir como 

empresas prestadoras de serviços educacionais fortemente atreladas às demandas do 

mercado”. 

Seguindo esse mesmo raciocínio, Vale (2010) aponta que a expansão da Educação 

Superior no setor privado não nasce na década de 1990, destacando que já na ditadura civil-

militar implementava-se políticas educacionais estratégicas para fortalecer esse setor de 

ensino. 

Em dez anos de regime civil-militar, a educação superior brasileira deu um 

salto quantitativo, crescendo 559,8% em termos de números de matrículas, 

sendo que a grande maioria passou a se concentrar no setor privado, cujas 

matrículas cresceram 990,1%, alcançando um total de 596.565, invertendo a 
antiga predominância do setor público. A proporção da participação no 

sistema de educação superior nacional passou a se expressar da seguinte 

                                                             
56 Programa de Crédito Educativo para estudantes carentes (CREDUC), criado em 25 de junho de 1992, no 

governo Fernando Collor. 
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forma: enquanto 36,4% das matrículas se realizavam nas IES públicas, 

63,6% eram efetivamente na IES privadas (VALE, 2010, p. 2-3). 

A autora afirma que durante os governos Fernando Henrique Cardoso – FHC (1994-

2002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2006) demonstram um segundo movimento 

expressivo de privatização da Educação Superior no Brasil, “com uma nova feição distinta 

daquela apresentada durante o período da ditadura civil-militar, a intensa mercadorização” 

(VALE, 2010, p. 3).  

O Programa pioneiro que destinava recurso público direto as IES privadas foi o 

Programa Crédito Educativo (PCE)
57

, reformulado no governo Fernando Collor que 

institucionaliza o “Programa de Crédito Educativo para estudantes carentes” (CREDUC), por 

meio da Lei n. 8.436, de 25 de junho de 1992, sendo este financiado por meio de recursos 

públicos os encargos educacionais entre cinquenta por cento (50%) e cem por cento (100%) 

do valor da mensalidade ou da semestralidade, depositado pela Caixa Econômica Federal na 

conta da instituição de ensino superior participante do programa” (§ 2º do Art. 2º - Lei nº 

8.436/1992). Em 1997, último ano do programa, este apresentava um índice de 83% de 

inadimplência (Barros, 2003), e até pouco tempo o CREDUC ainda continha contratos ativos. 

Em 2005, o Creduc ainda detinha 145.363 contratos ativos, no valor de R$ 

2,46 bilhões. Dependendo do porte da dívida (55% dos contratos tinha 
dívidas acima de R$ 10.000,00), o pagamento podia ser parcelado em até 36 

meses. Nesta ocasião, os acordos foram distintos para os adimplentes e os 

inadimplentes. Os adimplentes tiveram 90% de desconto sobre a dívida 
atual, enquanto os inadimplentes, 80%. Os contratos em prazo de carência 

tiveram 80% de desconto sobre a dívida atual, ao passo que os contratos em 

utilização teriam também 80%, desde que houvesse renúncia de novos 

acordos (FOLHA DE S. PAULO, 2004; 2005)  (Souza, 2008, p. 96).  

 No governo Cardoso (1995 – 2002) foi criado o Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES) em 1999
58

, com as mesmas fontes de recurso do CREDUC, através da Medida 

Provisória nº 1.827, de 27 de maio de 1999, e oficializada em 12 de julho de 2001 pela Lei n
o
 

                                                             
57 Segundo Barros (2003, p. 4), Programa Crédito Educativo foi criado em 23 de agosto de 1975, inicialmente 

foi administrado com recursos da Caixa econômica, Banco do Brasil e bancos comerciais. No ano de 1983 

ocorreu uma mudança no custeio dos recursos, passando a serem “promovidos pelo Orçamento do Ministério da 

Educação e do Desporto (MEC) e pelas receitas da loteria, ficando a Caixa Econômica Federal como seu único 

agente financeiro”, e o programa apresentava um índice de 83% de inadimplência. 

58 O FIES foi criado pela Medida Provisória - MP nº 1.827, de 27/05/99, regulamentado pelas Portarias MEC nº 

860, de 27/05/99 e 1.386/99, de 15/19/99 e Resolução CMN 2647, de 22/09/99.  As reedições da MP nº 1.827 
foram: MP nº 1.865-2, em 29/06/1999; MP nº 1.972-8, em 10/12/1999 e; MP nº 2.094-22, em 27/12/2000. Os 

recursos do FIES são oriundos de dotação orçamentária do MEC, retorno de financiamentos e recursos de 

loterias não utilizados pelo antigo Programa de Crédito Educativo – PCE. 
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10.260/2001. A lógica privatista não será somente mantida, mas ampliada, e dará 

continuidade ao prejuízo dos cofres públicos. Segundo o Art. 1º da Lei n
o
 10.260/2001 será 

“destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos 

superiores não gratuitos”. E desde sua implementação ocorreram mudanças significativas no 

Programa, para fortalecer e intensificar o empresariamento, privatização e mercadorização da 

educação superior brasileira. 

 O financiamento destina-se aos estudantes matriculados em cursos da educação 

profissional e tecnológica, bem como em programas de mestrado, mestrado profissional e 

doutorado
59

, para os quais serão financiados até 100% (cem por cento) dos encargos 

educacionais cobrados dos estudantes pelas IES privadas. No CREDUC, as IES recebiam em 

espécie, já no FIES, segundo Souza (2008, p. 102), essas instituições “recebem títulos do 

Tesouro Nacional, que podem ser trocados por dinheiro ou usados para pagar o Instituto 

Nacional de Seguridade Nacional (INSS)”. O programa é financiado atualmente da seguinte 

forma: 

Exemplo disponível no site do MEC: 

Um estudante que financiou todo o curso com duração de 4 anos: 

 Durante o curso: Pagamento trimestral de até R$ 50,00. 

 Carência: Nos 18 meses após a conclusão do curso, o estudante pagará, a cada três meses, o 

valor máximo de R$ 50,00. 

 Amortização: Ao final da carência, o saldo devedor do estudante será dividido em até 13 anos 

[ 3 x 4 anos (período financiado do curso) + 12 meses].  

(MEC, 2014). Dados disponíveis em http://sisfiesportal.mec.gov.br/condicoes.html 9 Acesso em 23 de junho de 

2014. 

 O governo Luiz Inácio
60

 permaneceu subordinado aos interesses do capital, dando 

continuidade aos pontos centrais do projeto de educação superior dos governos neoliberais 

                                                             
59 Governo Dilma contemplou a demanda os empresários da educação superior e expande o FIES para os cursos 

de Pós-graduação por meio da  PORTARIA NORMATIVA nº 15, de 1º de julho de 2014, que altera a Portaria 

Normativa no 1, de 22 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES: são 

considerados habilitados ao financiamento os cursos de mestrado, mestrado profissional e doutorado 

recomendados pela CAPES. 

60 A classe trabalhadora criou muitas expectativas da ordem vigente, em torno da eleição do Luiz Inácio, em 

2002, mas, segundo Falleiros, Pronko, Oliveira (2010, p. 85), o Partido dos Trabalhadores (PT) transmutou-se 

em uma esquerda nova. “No resedenho de uma direita para o social e de uma esquerda para o capital, o modelo 

de democracia brasileiro vem-se aproximando, nos anos 2000, do modelo de articulação da disputa política e 
representação de interesses de tipo americano, caracterizado por partidos sem definição ideológica, que atuam 

como frentes de grupos corporativos, defendendo, na prática, o mesmo projeto de sociedade. Para isso, a nova 

pedagogia da hegemonia vem também estimulando práticas como o sindicalismo de resultados, num 
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anteriores que, segundo Lima (2005), compõem de propostas “requentadas” sob um discurso 

maquiado por um “novo humanismo”. Nesse sentido, ocorreram várias mudanças no 

Programa, conforme aponta o quadro do capítulo anterior, com um recorte temporal (2008 a 

2013), cuja trajetória fica mais clara quando se coteja as propostas das reuniões anuais do 

Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior com as ações do Estado para 

atender as demandas do setor privado, que foram criadas tanto pelo poder Executivo por meio 

das Portarias, Medidas Provisórias, Leis e Decretos, quanto do Legislativo com as propostas 

dos Projetos de Lei e das Emendas, com larga presença de publicações de Portarias que 

dispõem sobre alterações e outras providências ao FIES, constatando, assim, o perfil de um 

governo antidemocrático, evitando que estas políticas transitem pelos espaços que, ao menos 

por princípio, seriam mais abertos a algum tipo de ingerência por parte de outros grupos de 

interesse, como é o caso das instituições parlamentares. 

 Nesse sentido, foi divulgada a Portaria Normativa nº 02, de 31 de março de 2008, que 

resolve articular distribuição dos recursos do FIES com a concessão das bolsas parciais do 

Programa Universidade para Todos (PROUNI). Os estudantes contemplados com a bolsa de 

50% poderão custear a diferença com a verba do FIES. O governo Luiz Inácio atendeu a 

demanda dos empresários da educação com articulação destes programas, e amplia as 

possibilidades de destinar recursos públicos diretos e indiretos as IES privadas. 

(...) O que se presenciou, portanto, no governo Lula da Silva (2003-2010), 
foi a continuidade da política de Estado neoliberal da Terceira Via de 

imputar ao Estado a desobrigação para com as políticas sociais de caráter 

universalizante, principalmente através da redução de verbas públicas para o 
seu financiamento e o estímulo ao empresariamento das atividades sociais 

(Avila, Léda e Vale, 2012, p. 166 e 167). 

 Em 2009, com a Lei nº 12.087/2009, o governo se autoconcedeu a autorização para 

liberar, R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), de fundos para garantir diretamente o 

risco em operações de créditos, dentre elas, o crédito educativo. Juruá (2013, p. 2) destaca que 

“o Governo passou a assumir funções de avalista e garantidor final de dívidas pessoais 

contraídas para fins de acesso a serviços públicos ofertados pelo setor privado”. A autora 

afirma que as parcerias público-privadas se fundamentam em dívidas públicas e que, no 

período de 2003-2012, “a dívida pública mais que dobrou e já se aproxima de 70% do PIB” 

(Juruá, 2013, p, 2). 

                                                                                                                                                                                              
imbricamento entre os restritos interesses corporativos, particulares, de determinadas categorias profissionais e 

os interesses mais amplos de manutenção da ordem social capitalista”. 
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 Na Carta de Florianópolis de 17 de abril de 2010, o Fórum das Entidades 

Representativas das Instituições de Ensino Superior Particular propõe ao Ministro da 

Educação, Fernando Haddad, ampliar o acesso ao FIES, mediante a participação do segmento 

particular de ensino superior na criação, com o Governo Federal, do fundo garantidor de 

financiamentos concedidos. Em resposta, apenas cinco meses depois, o governo atende a 

demanda do setor privado, cria a Medida Provisória nº 501, de 08 de setembro de 2010, e 

retira do Programa a exigência do fiador para alunos de baixa renda ou de cursos de 

licenciatura. O Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo - FGEDUC passa a ser 

regulamentado pelos Decretos nº 7.337 e 7.338
61

, e pela Portaria Normativa MEC nº 21, todos 

de 20 de outubro de 2010, e transformada na Lei nº 12.385, de 03 de março de 2011. 

 A Portaria Normativa MEC nº 21, que regulamenta os procedimentos para adesão das 

mantenedoras e opção de estudantes ao Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo 

– FGEDUC, no âmbito do FIES, já garantia o risco com o percentual maior: o FGEDUC de 

80%, o risco relativo aos 20% será coberto pelo FIES e pela mantenedora, sendo a última 

pagará o valor correspondente a 7%. Com a criação da Portaria Normativa nº 14, de 28 de 

junho de 2012, o FGEDUC passa a garantir 90% do risco dos financiamentos contratados a 

partir de 04 de abril de 2012, reduzindo, assim, o risco das mantenedoras. 

Sabe-se que mais de 200 mil estudantes do ensino superior já se utilizam do 

crédito educativo com aval do FGEDUC. O valor total dos contratos 

firmados com essa garantia provavelmente já supera R$ 10 bilhões. Nada 
impede que esse valor seja multiplicado por 2 ou mais vezes rapidamente, 

tendo em vista o fácil acesso ao ensino privado e a sedução exercida por um 

diploma de ensino superior sobre a classe média emergente no Brasil (Juruá, 
2013, p. 3). 

 O PLS 539/2009, do Senador Sérgio Zambiasi (PTB-RS), em tramitação, modifica a 

Lei nº 10.260/2001 (FIES), para estabelecer novo prazo de carência
62

 dos financiamentos e 

abater 1,00% ao mês do saldo devedor para contratos de cursos específicos, como professor 

da rede pública e médicos, enfermeiros, odontólogo. Sendo que, no ano seguinte, o governo 

federal – criou a Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, que permite abatimento de saldo 

                                                             
61 Esse decreto autoriza a integralização de cotas no FGEDUC, por meio da transferência de 3.692.109 ações 

preferenciais de propriedade da União, referentes à participação excedente à manutenção do controle na Petróleo 

Brasileiro S.A. – PETROBRAS. 

62 O novo prazo de carência nos financiamentos e a renegociação de contratos, essas são demandas do 

empresariado da educação superior e propostas defendidas por meio dos Projetos de Lei, para tornar o programa 

mais atrativo, e foram implementados no governo Dilma com o Decreto nº 7.790, de 2012. 
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devedor do FIES aos profissionais do magistério público e médicos dos programas de saúde 

da família, entre outras providências.  

 Segundo os dados dos relatórios de gestão do FIES, a legislação do Programa foi 

sendo modificada desde sua implementação, e tais mudanças intensificaram-se com a 

promulgação da Lei nº 12.202, de 2010. O MEC considera que, especialmente a partir da 

referida lei, o FIES vem passando por aprimoramentos normativos e operacionais. 

Apresentaremos os eixos alterados para o fortalecimento do setor privado na tabela abaixo: 

 

Tabela 11 

As alterações do FIES no governo do PT  

ALTERAÇÕES

  

COMO ERA COMO FICOU 

Agente operador A Caixa Econômica Federal 

era o agente operador do 

Fundo. 

 

O agente operador do Fies passou a ser o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE. 

Agente financeiro A Caixa Econômica Federal 

era o único agente financeiro 

participante do Programa. 

 

Ampliação dos agentes financeiros: Caixa 

Econômica Federal e Banco do Brasil. 

Taxa de juros 3,5% ao ano para os cursos 

considerados prioritários 

(cursos superiores de 
tecnologia, licenciaturas em 

física, química, matemática e 

biologia, cursos de medicina, 
engenharia e geologia) e 6,5% 

para os demais cursos. 

A Resolução BACEN nº 3.842, de 10 de 

março de 2010
63

, fixou a taxa efetiva de 

juros dos contratos do Fies em 3,4% ao ano 
para todos os cursos de graduação. Além da 

aplicação aos novos contratos, a redução da 

taxa de juros passa a valer também para o 
saldo devedor dos contratos antigos. 

O inciso II do art. 5º da Lei nº 10.260, de 12 

de julho de 2001, em redação dada pela Lei 

nº 12.431, de 24 de junho de 2011, 
estabeleceu que os juros devem ser 

capitalizados mensalmente e estipulados 

pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 
 

Período de 

carência 

Período de carência de 6 (seis) 

meses para início da fase de 

amortização. 

Período de carência dilatado para 18 

(dezoito) meses para o início da fase de 

amortização, conforme disposto no Decreto 
nº 7.790, de 15 de agosto de 2012. 

 

Prazo para 

amortização do 

financiamento 

O prazo de amortização do 

financiamento era de duas 

vezes o período financiado, 

acrescido de 12 meses. 

O prazo de amortização do financiamento 

foi aumentado para três vezes o período 
financiado, acrescido de 12 meses, 

conforme disposto no Decreto nº 7.790, de 

                                                             
63 Resolução do Banco central do Brasil nº 3.842, de 10 de março de 2010, que fixa a taxa efetiva de juros do 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2010/pdf/res_3842_v1_O.pdf (Acesso em 25 de julho de 2014). 
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2012. 

 

Pagamento com 

trabalho 

Não existia essa possibilidade. Os estudantes que se formarem em cursos 

de licenciatura ou medicina e optarem por 
atuar como professores da rede pública de 

educação básica (com jornada mínima de 

20 horas semanais) ou como médicos do 
Programa Saúde da Família em 

especialidades e regiões definidas como 

prioritárias pelo Ministério da Saúde, 

poderão abater 1% da dívida a cada mês 
trabalhado. O estudante que, ao ingressar 

no curso de licenciatura, já estiver em 

efetivo exercício na rede pública de 
educação básica terá direito ao abatimento 

da dívida desde o início do curso, conforme 

dispõe o art. 6º-B da Lei nº 10.260, de 
2001, incluído pela Lei nº 12.202, de 2010. 

 

Carência na 

residência médica 

Não existia essa possibilidade. Os estudantes formados em medicina que 

optarem por ingressar em programas de 
residência médica credenciados pela 

Comissão Nacional de Residência Médica – 

CNRM e em especialidades prioritárias 

definidas pelo Ministério da Saúde terão a 
carência estendida por todo o período de 

duração da residência, conforme dispõe o 

§3º do art. 6º-B da Lei nº 10.260, de 2001, 
incluído pela Lei nº 12.202, de 2010. 

 

Valor máximo 

financiado 

Até 100% do valor da parte da 

mensalidade devida pelo 
bolsista parcial do Prouni à 

instituição de educação. Até 

75% do valor da mensalidade 
total do curso para o estudante, 

não bolsista do Prouni, 

matriculado em curso 

prioritário. Até 50% do valor 
da mensalidade total do curso 

para o estudante não bolsista 

do Prouni, matriculado nos 
demais cursos. 

A Portaria Normativa nº 14, de 28/6/2012, 

alterou o texto do art. 6º da Portaria 
Normativa nº 10, de 30/4/2010, definindo 

que são passíveis de financiamento pelo 

Fies os seguintes percentuais dos encargos 
educacionais cobrados pela IES: 

I - para estudantes com renda familiar 

mensal bruta de até 10 (dez) salários 

mínimos: 
a) até 100% (cem por cento) de 

financiamento, quando o percentual do 

comprometimento da renda familiar mensal 
bruta per capita com os encargos 

educacionais for igual ou superior a 60% 

(sessenta por cento); 
b) até 75% (setenta e cinco por cento) de 

financiamento, quando o percentual do 

comprometimento da renda familiar mensal 

bruta per capita com os encargos 
educacionais for igual ou superior a 40% 

(quarenta por cento) e menor de 60% 

(sessenta por cento); 
c) de 50% (cinquenta por cento) de 
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financiamento, quando o percentual do 

comprometimento da renda familiar mensal 

bruta per capita com os encargos 
educacionais for igual ou superior a 20% 

(vinte por cento) e menor de 40% (quarenta 

por cento). 

II - para estudantes com renda familiar 
mensal bruta maior de 10 (dez) salários 

mínimos e menor ou igual a 15 (quinze) 

salários mínimos: 
a) até 75% (setenta e cinco por cento) de 

financiamento, quando o percentual de 

comprometimento da renda familiar mensal 
bruta per capita com os encargos 

educacionais for igual ou superior a 40% 

(quarenta por cento); 

b) de 50% (cinquenta por cento) de 
financiamento, quando o percentual do 

comprometimento da renda familiar mensal 

bruta per capita com os encargos 
educacionais for igual ou superior a 20% 

(vinte por cento) e menor de 40% (quarenta 

por cento). 
III - para estudantes com renda familiar 

mensal bruta maior de 15 (quinze) 

salários mínimos e menor ou igual a 20 

(vinte) salários mínimos: 
a) de 50% (cinquenta por cento) de 

financiamento, quando o percentual de 

comprometimento da renda familiar mensal 
bruta per capita com os encargos 

educacionais for igual ou superior a 20% 

(vinte por cento). 

 

Limitação de 

renda para 

contratar 

A inscrição no Fies era 

vedada a estudantes cujo 

percentual de 

comprometimento da renda 
familiar mensal bruta per 

capita fosse inferior a 20% 

(vinte por cento) e permitida 
segundo critério que 

considerava o percentual do 

comprometimento da renda, 
não havendo limite máximo de 

renda para contemplação deste 

benefício. 

 

A Portaria Normativa MEC nº 7, de 10 de 

abril de 2012 incluiu o inciso V no art. 9º 

Portaria Normativa nº 10, de 2010, 

instituindo limite máximo de renda bruta 
familiar em 20 (vinte) salários mínimos, o 

que contribui para o atingimento das metas 

do Programa no que concerne à inserção da 
população de baixa renda na educação 

superior. 

 

Fases de 

pagamento do Fies 

O estudante financiado ficava 

obrigado ao pagamento 

trimestral dos juros incidentes 

sobre o valor do 
financiamento, limitados ao 

O estudante financiado está obrigado ao 

pagamento trimestral dos juros incidentes 

sobre o valor do financiamento, limitados 

ao montante de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
durante todo o período do financiamento, 
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montante de R$ 50,00 

(cinquenta reais), durante todo 

o período de financiamento, 
bem como durante o período 

de carência. 

A carência tinha duração de 

6 (seis) meses. 
A amortização da divida 

acontecia em duas fases: a 

fase 1 (um) tinha duração de 
12 meses (valor igual ao valor 

mensal que era pago à 

instituição de educação 
referente ao último semestre 

financiado). A fase 2 (dois) 

tinha duração igual a duas 

vezes o tempo de 
financiamento (parcelas iguais, 

descontados os valores pagos 

durante o financiamento, 
carência e a fase 1). 

 

bem como durante o período de carência, 

conforme disposto no art. 27 da Portaria 

Normativa nº 2, de 31 de março de 2008. 

A carência terá duração de 18 (dezoito) 

meses. 

A fase de amortização iniciará após o 

período de carência e terá duração de até 
três vezes o tempo de financiamento, 

acrescidos de 12 meses (parcelas iguais, 

descontados os valores pagos durante o 
financiamento e carência). 

Inscrição dos 

estudantes 

O estudante interessado em 

contratar financiamento devia 
se inscrever para participar do 

processo seletivo em período 

estabelecido por portaria do 
Ministério da Educação. 

As inscrições no Fies passaram a ser 

efetuadas exclusivamente pela Internet, em 

qualquer período do ano, de janeiro a 

junho, para o financiamento relativo ao 

primeiro semestre, e de julho a dezembro, 
para o financiamento relativo ao segundo 

semestre do ano, por meio do Sistema 

Informatizado do Fies (Sisfies), cujo link se 

encontra disponível nas páginas eletrônicas 
do Ministério da Educação e do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

conforme disposto no art. 2º da Portaria 
Normativa nº 10, de 2010. 

 

Não exigência de 

idoneidade 

cadastral ao 

estudante e o 

FGEDUC 

O inciso VII do artigo 5º da 

Lei nº. 10.260/2001 
estabelecia que os 

financiamentos concedidos no 

âmbito do Fies deveriam 
observar a comprovação de 

idoneidade cadastral do 

estudante e dos seus fiadores 
na assinatura dos contratos e 
aditivos. 

A Lei nº 12.801, de 24 de abril de 2013, 

alterou o texto do art. 5º da Lei nº 10.260, 
de 2001, dispensando o estudante de 

comprovar a sua idoneidade cadastral na 

assinatura dos contratos e termos aditivos 
do Fies. Os fiadores, no entanto, 

permanecem obrigados a comprovar a 

sua idoneidade cadastral, conforme 

disposto no inciso VII e § 4º do art. 5º da 
Lei nº 10.260, de 2001. 

Não obstante, os financiamentos 

concedidos com recursos do Fies deverão 
observar o oferecimento de garantias 

adequadas pelo estudante financiado, 

podendo ser, alternativamente, fiança 

convencional e fiança solidária, conforme 
disposto no art. 10 da Portaria Normativa nº 
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10, de 30 de abril de 2010. 

Tendo em vista que uma das grandes 

dificuldades encontradas pelos estudantes 
para contratar o Fies é a apresentação de 

fiador, foi criado o Fundo de Garantia de 

Operações de Crédito Educativo 

(FGEDUC)
64

, o qual se constitui em 
alternativa às modalidades de garantia 

admitidas no âmbito do Fies, a saber, a 

fiança convencional e a fiança solidária. 
Podem contratar o Fies, sem necessidade de 

apresentação de fiador, optando pela 

garantia do FGEDUC, estudantes: 
a. matriculados em cursos de licenciatura; 

b. que possuam renda familiar mensal bruta 

per capita de até um salário-mínimo e meio; 

c. que sejam bolsistas parciais do Programa 
Universidade para Todos (Prouni) e optem 

por inscrição no Fies no mesmo curso em 

que sejam beneficiários da bolsa. 
 

Comissão 

Permanente de 

Supervisão e 

Acompanhamento 

(CPSA) 

A CPSA é composta por cinco 

membros, dentre os quais, 

dois representantes da 
instituição de ensino, dois 

representantes da entidade 

máxima de representação 
estudantil da instituição de 

ensino e um representante do 

corpo docente da instituição de 

ensino, conforme disposto no 
art. 23, da Portaria Normativa 

nº 10, de 2010. 

A CPSA é composta por cinco membros, 

dentre os quais, dois representantes da 

instituição de ensino, dois representantes da 
entidade máxima de representação 

estudantil da instituição de ensino e um 

representante do corpo docente da 
instituição de ensino, conforme disposto no 

art. 23, da Portaria Normativa nº 1, de 2010. 

Porém, a Portaria Normativa nº 5, de 14 de 

março de 2013, alterou a redação do § 5º 
do art. 23 da Portaria Normativa nº 1, de 

2010, que dispõe que a CPSA poderá contar 

com uma equipe de apoio técnico, 
composta por até 10 (dez) funcionários 

efetivos da IES e lotados no mesmo local 

de oferta de curso da CPSA. Essa alteração 

visou à adequação do atendimento aos 
candidatos, em períodos de alta demanda, 

tendo em vista o cumprimento dos prazos 

para validação da inscrição, contratação e 
aditamento do financiamento. 

Fonte: MEC (2010 e 2014) 

 

Considerando as mudanças do Programa ocorridas no governo Luiz Inácio Lula da 

Silva, fortalecendo o empresariamento da educação superior, verificou-se a continuidade e a 

                                                             
64 O Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo FGEDUC foi criado pela Lei nº 12.087, de 2009, 
alterada pela Medida Provisória nº 501, de 08 de setembro de 2010, regulamentado pelos Decretos nº 7.337 e 

7.338, e pela Portaria Normativa MEC nº 21, todos de 20 de outubro de 2010, e transformada na Lei nº 12.385, 

de 03 de março de 2011.  
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intensificação das alterações para consolidar a expansão do setor privado no governo Dilma. 

O Fies foi modificado para facilitar a expansão de matrículas no setor privado e a criar nas 

regras para integrá-lo ao PROUNI com o efeito de reforçar ambos os programas.  

A expansão do setor privado mercantil do ensino superior foi reforçada pelas 

políticas educacionais ensejadas nos dois governos Lula e ampliadas no 
governo Dilma, como é o caso do Programa Universidade para Todos 

(Prouni) e seus sucessivos reajustes, no sentido de ampliar a oferta e suprir 

as demandas do empresariado da educação superior; do Fundo de 
Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies); da abertura do setor 

educacional para a participação das empresas e grupos estrangeiros; e da 

utilização do ensino a distância (EaD) como via para a “democratização” do 

acesso à educação, dentre outros mecanismos (Avila, Léda e Vale, 2012, p. 
169). 

O FIES foi alterado novamente pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, 

incluindo-se a possibilidade de que o financiamento da educação profissional e tecnológica 

poderá ser contratado pelo estudante, em caráter individual, ou por empresas para seus 

empregados. Surgem então, duas novas modalidades, o FIES Técnico e o FIES Empresa. A 

Portaria MEC nº 270/2012 define da seguinte forma: “em caráter individual (FIES Técnico), 

para o custeio da sua formação profissional técnica de nível médio, ou a empresa (FIES 

Empresa), para custeio da formação inicial e continuada ou qualificação profissional dos seus 

trabalhadores”. A empresa também poderá ser garantida pelo FGEDUC e poderá solicitar o 

financiamento pelo FIES em qualquer período do ano. 

A expansão a serviço do capital apresenta-se sob a aparência de democratização do 

acesso das classes trabalhadoras à educação superior, e nesses últimos anos, com a formação 

profissional técnica de nível médio intensificada pelo governo Dilma
65

, com uma série de 

mudanças que visam atender a demandas do mercado educacional. Os recursos públicos 

alocados na Lei Orçamentária Anual (LOA) que deveriam ser destinados exclusivamente para 

educação pública, segundo os sujeitos políticos coletivos que lutam historicamente pelo 

direcionamento exclusivo de verba pública às IES públicas, porém são direcionadas para as 

                                                             
65 Em 2011 o governo Dilma criou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 

com a promulgação da Lei 12.513/2011, seguida da Medida Provisória nº 593, de 5 de dezembro de 2012 

convertida na Lei nº 12.816, de 2013. O Pronatec tem como “objetivo ampliar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica”, e o programa contará com a “participação voluntária dos serviços nacionais de 

aprendizagem, de instituições privadas e públicas de ensino superior, de instituições de educação profissional e 

tecnológica e de fundações públicas de direito privado precipuamente dedicadas à educação profissional e 
tecnológica (...). O valor da bolsa formação será definido pelo Poder Executivo e seu pagamento será realizado, 

por matrícula efetivada, diretamente às mantenedoras das instituições privadas de ensino superior e de educação 

profissional técnica de nível médio”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12816.htm
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IES privadas por meio do FIES para o fortalecimento dos empresários da educação superior, 

como mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 12  

 Recurso alocado na LOA para o FIES, Execução Financeira do FIES e a Diferença 

percentual entre o orçado e a execução financeira  

 

A Ano Recurso alocado na LOA 

para o FIES 

Execução Financeira do 

FIES  

Diferença percentual 

entre o orçado e a 

execução financeira 

2000 861.931.832,00 282.401.725,51 32,76 

2001 615.639.568,00 320.555.621,04 52,07 

2002 624.017.960,00 589.577.316,18 94,48 

2003 709.844.423,00 579.424.337,76 81,62 

2004 871.685.873,00 629.003.621,30 72,16 

2005 1.063.050.000,00 552.739.919,48 52,00 

2006 916.701.466,00 413.227.199,09 45,07 

2007 980.262.787,00 883.564.644,67 90,13 

2008 1.064.059.300,00 1.064.059.301,00 100,00 

2009 1.291.404.106,00 727.740.474,00 56,35 

2010 1.608.429.138,00 1.562.205.148,00 97,13 

2011 1.646.961.434,00 2.662.814.410,00 161,68 

2012 2.164.688.457,00 3.258.530.248,23 150,53 

2013 1.644.604.823,00 5.596.506.179,43 340,29 

Fonte: MEC (2000), (2001), (2002), (2003), (2010), (2012), (2013). 

 

Percebemos uma diferença significativa entre os valores previstos pela LOA e o 

executado no FIES, e a tabela demonstra um aumento dos recursos públicos destinados ao 

Programa, desde a sua implementação. A LOA, em 2013, antevia destinar R$ 

1.644.604.823,00 (um bilhão, seiscentos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e quatro mil, 

oitocentos e vinte e três reais) ao FIES. Porém, o governo Dilma direcionou R$ 

5.596.506.179,43 (cinco bilhões, quinhentos e noventa e seis milhões, quinhentos e seis mil, cento e 

setenta e nove reais e quarenta e três centavos), atingindo a verba estipulada em 340,29% acima 

do previsto.  

Assim, o governo do PT segue fortalecendo os empresários da educação superior e 

reforça o projeto de educação brasileira atrelado aos interesses do capital. Segundo a notícia 
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do site da globo.com
66

, o governo Dilma, no dia 26 de agosto de 2014, aprovou uma medida 

provisória que disponibiliza um crédito extraordinário no valor de R$ 5,4 bilhões para Fundo 

de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies). 

Em julho, o governo ampliou o Fies para alunos de mestrado, doutorado e 

cursos técnicos. Para aderir ao Fies, a instituição precisa ter cursos bem 
avaliados pelo Ministério da Educação. Segundo o MEC, a nova modalidade 

do Fies terá 31,6 mil potenciais beneficiários, matriculados em mais de 600 

programas de pós-graduação stricto sensu ofertados por cerca de 170 
instituições privadas (Globo-G1, 2014). 

Segundo o Relatório Sistêmico de Fiscalização da Função Educação do Tribunal de 

Contas da União – TCU (2013, p.9), ao analisar os dados das despesas liquidadas na 

Educação Superior e Pós-Graduação no exercício de 2012, verifica-se que o gasto com o FIES 

(32,6%) e com o pessoal (25,4%) foram as duas maiores despesas da educação superior 

brasileira, como destaca a figura abaixo. 

 

Figura 1 – Despesa Liquidada na Educação Superior e Pós-Graduação, por 

agrupamento de ações semelhantes, exercício 2012 

 

 

Fonte: Tabela elaborada pelo TCU no Relatório Sistêmico de Fiscalização da Função Educação -  Fisc  
Educação da (2013). 

 

Para muitos estudantes, o FIES apresenta-se como a única forma de financiar seus 

estudos, porém, como vimos anteriormente, esse Programa dispõe de recursos públicos que 

                                                             
66Disponível em:  http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/08/governo-aprova-abertura-de-credito-extra-de-r-

54-bilhoes-para-o-fies.html?fb_action_ids=10202908130520442&fb_action_types=og.recommends Acesso: dia 

26 de agosto de 2014. 

 
 

32,60% 

25,40% 

18,50% 

10,30% 

4,50% 

3,90% 4,90% 

Fies 

Funcionamento 

Bolsa de Estudo 

Ampliação/Reestruturação/Implantação 

Hospitais Universitários 

Assistência ao Estudante 

Outras 



150 

 

 

 

deveria ser direcionados às IES públicas, e o estudante depois de formado tem que pagar esse 

financiamento com juros. Ainda que esse Programa seja justificado pelo governo como um 

beneficio à classe trabalhadora, subsidia as IES privadas para expandir as matrículas dos 

estudantes nesse setor.  

Não se pode perder de vista que o “fenômeno social” que temos visto hoje, 

cada vez com maior frequência no Brasil – e no mundo como um todo -, que 

leva os jovens a prolongarem o período de estudos, sobretudo no nível 
superior (um ou mais cursos de graduação, pós-graduação lato e stricto 

sensu, pós-doutorado etc.), sinaliza, não para uma mudança nos “valores” 

culturais sobre a educação, mas sim para uma necessidade estratégica do 
modo de reprodução do sistema global do capital. Dessa forma, ao invés de 

pensar que estaria se desenvolvendo uma preocupação com a formação e 

com a educação dos indivíduos, que contribuiria para gerar mais demanda 
pela educação, é indicado pensar que estamos diante de uma necessidade 

criada pelo capital: a produção de mais-valia se expande a tais níveis que 

tornam necessárias novas e mais ampliadas inclusões de todas as formas de 

reprodução social na esfera de controle do capital. Nesse contexto, a 
educação também tem de ser subordinada ao crivo do capital, tem que ser 

imediatamente produtiva (Minto, 2011, p. 276). 

A partir do governo Luiz Inácio e, especificamente, no governo Dilma, o FIES ficou 

muito mais atrativo tanto para os empresários da educação, bem como, em aparência, para os 

estudantes, significando um aumento do número de IES participantes do Programa e o 

crescimento de novos contratos, como demonstra a tabela a seguir: 
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Tabela 13  

 Nº de IES privadas, Nº de IES participante do Fies, Nº ingressos em cursos de 

graduação presenciais privados, Nº novos contratos do Fies 

 

 Nº de IES 

privadas 

Nº de IES 

participante 

do Fies 

% Nº ingressos em 

cursos de graduação 

presenciais privados 

Nº novos 

contratos do 

Fies 

% 

2003 
1.652 1.029 62,29 1.218.742 49.248 4,05 

2004 
1.789 1.370 76,58 1.263.429 43.610 3,45 

2005 
1.934 1.560 80,66 1.346.723 77.212 5,73 

2006 
2.022 1.544 76,36 1.417.301 58.741 4,14 

2007 
2.032 1.459 71,80 1.472.747 49.049 3,33 

2008 
2.016 1.332 66,07 1.521.191 32.384 2,13 

2009 
2.069 1.318 63,70 1.353.479 32.654 2,41 

2010 
2.100 1.474 70,19 1.366.191 71.611 5,24 

2011 
2.081 1.528 73,42 1.458.463 153.151 10,5 

2012 
2.112 n.d ------- 1.508.205 368.841 24,45 

2013 
n.d 1.174 ------- n.d 557.192 ------- 

Fonte: MEC (2000), (2001), (2002), (2003), (2010), (2012), (2013). 

 

 Verificamos na tabela acima a redução do percentual de novos contratos de 2006 a 

2009. Para o TCU (2009, p. 49), essa queda “ocorreu possivelmente pela implementação do 

PROUNI, que captou parte da população com renda per capita abaixo de 3 salários mínimos”. 

Em 2010, o nº de novos contratos aumentou 119,30% comparado ao ano anterior, como 

resultado das mudanças ocorridas no Programa pós-promulgação da Lei nº 12.202, de 14 de 

janeiro de 2010, do governo Luiz Inácio Lula da Silva, apresentadas anteriormente. Os dados 

demonstram também que o FIES é um dos carros-chefes do governo Dilma: no ano de 2013, 

chegou a cerca de 558 mil novos contratos de financiamento, um aumento de mais de 263,8% 

em relação a 2011, cujo número de contratos foi de 404 mil.  

 FIES e o PROUNI são programas prioritários do governo federal, integrados para 

expandir as matriculas das IES privadas, ou seja, o governo destina de forma articulada 

recursos públicos e/ou fornece isenções fiscais instituições privadas de educação superior para 

que essas preencham suas vagas ociosas, e garantam a lucratividade desse setor de ensino. 
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3.2. Programa Universidade pra Todos – PROUNI: democratização ou mercadorização? 

 O estímulo ao empresariamento, privatização e mercandorização da educação 

brasileira, que se dá ao longo da história desse país, tem se concretizado, nas últimas décadas, 

a partir de novos arranjos que aprofundam um padrão de financiamento público direto e 

indireto destinados a esse setor de ensino. O governo federal transfere recursos públicos às 

IES privadas por meio de Crédito Educativo, FIES, PROUNI e Programa IES – BNDES, 

entre outros.  

 Em relação às fontes indiretas de recursos públicos, Almeida (2006, p. 78-79) afirma 

que as isenções fiscais e previdenciárias
67

 são evidenciadas como as principais para as IES 

privadas. Segundo o autor, a Constituição Federal - CF de 1988, comparada as anteriores, 

acrescentou que somente as instituições de educação sem fins lucrativos seriam isentas: “esta 

exigência, entretanto, fez com que algumas instituições que se autodenominavam sem fins 

lucrativos, encobrissem lucros como ‘contribuição a entidades mantenedoras’”, mas as IES 

privadas são privilegiadas com a imunidade fiscal desde a criação do Código Tributário 

Nacional em 1966. 

As entidades de ensino superior consideradas sem fins lucrativos são imunes 
ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e ao 

Imposto sobre Serviços Renda e Proventos de Qualquer Natureza – ISS, 

ambos de competência do poder municipal, além do Imposto sobre Renda e 

Proventos de Qualquer Natureza – IRPJ e do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural – ITR, no caso dos imóveis localizados em zonas rurais, 

ambos de competência da União (Almeida, 2006, p. 80). 

 O autor destaca que, nos anos seguintes, outros tributos federais apresentaram isenções 

e cobranças diferenciadas
68

 entre instituições com fins lucrativos, sem fins lucrativos e 

                                                             
67 As isenções fiscais para o setor privado de ensino já era previstas na Constituição Federal de 1934, segundo 

Almeida (2006, p. 78): no art. 154 da CF de 1934 “estimulava que ‘os estabelecimentos particulares de educação 

gratuita primária ou profissional, oficialmente considerados idôneos, serão isentos de qualquer tributo’. As 

Constituições Federais de 1946, 1967 e 1988 ampliaram esse alcance para as instituições de educação de todos 

os níveis de ensino”. A contribuição previdenciária patronal é outra importante forma de destinar indiretamente 

recursos públicos para as IES privadas. “Durante longo tempo, as entidades filantrópicas de modo geral 

estiveram isentas da sua contribuição (a chamada cota patronal) para a previdência social, por força de legislação 

ordinária específica (p. 81)”.  

68 A diferença entre as IES eram as seguintes: Programa de Integração Social – PIS – para as com fins lucrativos 

a calcula-se com alíquota de 1,65% e para as sem fins lucrativos e as filantrópicas corresponde a 1% da folha de 

pagamento; a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – “sua base de cálculo é o valor do resultado 
do exercício antes de provisão para o imposto de renda e a alíquota atual é de 9%, as entidades sem fins 

lucrativos e beneficentes são isentas da cobrança do tributo”; e  a Contribuição Social para Financiamento da 

Seguridade Social – COFINS – é “de 7,6% e incide, de forma não cumulativa, sobre o faturamento mensal. Para 



153 

 

 

 

filantrópicas: o Programa de Integração Social – PIS (Lei complementar nº 7, de 7 de 

setembro de 1970); a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (Lei nº 7.689, de 15 

de dezembro de 1988), voltada ao financiamento da Seguridade Social; e  a Contribuição 

Social para Financiamento da Seguridade Social – COFINS (Lei complementar nº 70 de 

dezembro de 1991) destinada às áreas da Saúde, Previdência e Assistência Social.   

 No início do novo século, observamos continuidades do projeto neoliberal de 

educação que trazem algumas novidades para a educação superior brasileira. O governo Luiz 

Inácio Lula da Silva remodelou projetos anteriores e apresentou, no começo do seu mandato, 

a “Reforma da Educação Superior” que, segundo Otranto (2006, p. 43), inicia seu curso em 

caráter oficial com o Decreto de 20 de outubro de 2003, que “institui o Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI)
69

 encarregado de analisar a situação da educação superior brasileira e 

apresentar um plano de ação visando à reestruturação, desenvolvimento e democratização das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES)”. O GTI, em dezembro de 2003, apresentou o 

relatório final que foi divido em quatro partes, com destaque: as ações emergenciais; 

autonomia universitária; complementação de recursos (financiamento) e as etapas para a 

implementação da “reforma” universitária neoliberal. 

O texto inicia reconhecendo a situação de crise da educação superior 

brasileira, em especial das universidades federais, mas atribui o problema à 
crise fiscal do Estado, sem maiores aprofundamentos de sua origem. Em 

seguida, procura demonstrar que a crise já está atingindo também as 

instituições privadas, que viveram uma expansão recorde nos últimos anos e 

agora se encontram ameaçadas pelo risco da inadimplência generalizada do 
alunado e de uma crescente desconfiança em relação aos seus diplomas 

(Otranto, 2006, p. 43). 

 A base dessa afirmação, as vagas ociosas e o risco de inadimplência para os 

empresários da educação são as duas maiores preocupações, compartilhadas pelo governo 

federal que, para fortalecer o empresariamento da educação superior, cria o Programa 

Universidade para Todos – PROUNI em 2004. O Ministro da Educação, Tarso Genro, em 

abril de 2004, encaminhou ao Congresso o Projeto de Lei – PL nº 3.582/2004 sobre a criação 

do PROUNI, e adiantou
70

 parte da contrarreforma da educação superior brasileira.  

                                                                                                                                                                                              
as instituições sem fins lucrativos, a alíquota é de 3% e mantém a forma de cálculo da legislação original. A 

isenção da COFINS restringe-se às entidades da assistência social” (Almeida, 2006, p. 80 e 81). 

69 Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) era formado por doze membros, sendo dois representantes de cada 

órgãos a seguir: “ Ministério da Educação; Casa Civil; Secretaria Geral da Presidência da República; Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério da Fazenda” 
(OTRANTO, 2006, p. 43). 

70 O PROUNI adiantou parte da proposta de contrarreforma da educação superior. “[...] em julho de 2006, o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional o seu projeto de reforma universitária. Na 
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Mesmo quando o governo financia bolsas do tipo Prouni para estudantes 

frequentarem IES privadas de ensino, não há, a rigor, gratuidade. Isto 

porque, em primeiro lugar, são utilizados recursos públicos para financiar 
uma “gratuidade” que é mediada pela lógica do capital (setor privado de 

ensino), e que, portanto, difere da gratuidade do ensino estatal, já que parte 

significativa desse “ensino” tem de ser materializada na forma de lucros ao 
setor. Dito de outra maneira: o “valor de usos” desses ensino tende a ser 

inferior ao do estatal, uma vez que parte dele deve ser transformado em 

lucro, estabelecendo uma espécie de “pagamento indireto” cujo prejudicado 
imediato é o estudante, mas seus resultados se apresentam ao conjunto da 

sociedade (Minto, 2011, p. 246). 

 Em 13 de janeiro de 2005, o programa transformou-se na Lei nº 11.096/2005, que 

inicialmente tramitou da seguinte forma: Medida Provisória - MP nº 213, em 10 de setembro 

de 2004, o Decreto nº 5.245, de 18 de outubro de 2004, que regulamenta a MP, a Portaria nº 

3.268, de outubro de 2004, que estabelece os procedimentos para adesão das IES privadas ao 

PROUNI
71

. Otranto (2006, p. 49 e 50) destaca o discurso falacioso de justificativa da MP, que 

“toda a atuação política relativa ao marco regulatório do ensino superior foi orientada a buscar 

a formação de um amplo consenso”. A autora nos faz questionar: que consenso é esse? 

Será que uma MP editada de forma autoritária, desrespeitando o Parlamento 
que analisava, em Comissão Especial, o projeto de lei do próprio executivo, 

e ainda, desconhecendo todas as críticas advindas dos defensores das escolas 

públicas ou privadas, pode-se autodenominar como uma medida de 
consenso? Que falso consenso é esse que desconsidera os encaminhamentos 

do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, integrado por várias 

entidades representativas da Educação, dentre as quais ampla maioria se 

posicionou contra o PROUNI? Mais uma vez, é uma afirmação inverídica, 
um jogo de palavras que atinge os incautos. 

  Até hoje existem resistências a esse Programa impostas por sujeitos políticos coletivos 

que lutam em defesa da educação pública e para que os recursos públicos sejam destinados a 

esse setor de ensino. Porém, o governo federal sob a aparência de ampliação das vagas na 

educação superior em IES privadas, deixa de arrecadar tributos, dando isenção de impostos 

aos empresários da educação superior, e faz propaganda de que está democratizando o acesso 

aos trabalhadores e filhos dos trabalhadores que ocupam vagas ociosas dessas instituições. 

                                                                                                                                                                                              
verdade, meses antes, o governo havia estabelecido um diálogo com os empresários do ensino, além de outros 

segmentos da sociedade, com o fito de produzir uma peça legal mais ou menos conciliatória [...]. Os empresários 

do ensino, fração da nova burguesia de serviços, embora atuantes em todos os níveis e modalidades de venda do 
ensino-mercadoria, atuam mais fortemente na educação superior, sendo responsáveis por mais de 70% das vagas 

desse nível educacional”. (RODRIGUES, 2012, p. 42-43). 

71 Ver maiores detalhes sobre essa tramitação em Almeida (2006). 
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Como, pelo perfil social, esses estudantes não terão como custear seus 

cursos, a solução encontrada pelo MEC foi repassar verbas públicas para o 

pagamento de mensalidades. Se esses recursos (oriundos da isenção fiscal e 
pagamento das mensalidades) fossem direcionados para as universidades 

federais, novos professores poderiam ser contratados e todos os cursos de 

graduação poderiam ser oferecidos no horário noturno. A tendência seria de 
chegar, em três ou quatro anos, a um milhão de novas matrículas nas 

universidades públicas e não 120.000 bolsas como pressupõem o PROUNI 

(...) (OTRANTO, 2006, p. 50) 

  No Projeto de Lei, a bolsa de estudo integral seria destinada somente aos alunos que 

tivessem cursado o ensino médio em escola da rede pública ou professores da rede pública de 

educação básica. Segundo Almeida (2006, p. 86), na justificativa da Medida Provisória (MP 

nº 213/04) apresentada pelo ministro da Educação, Tarso Genro, e pelo então ministro da 

Fazenda, Antonio Palocci, “mencionam que a MP em questão incorporar ‘as reivindicações 

das mantenedoras de instituições de ensino superior’”.  

 Dentre as modificações realizadas nesse trâmite, está a ampliação do perfil do bolsista, 

que incluiu estudantes que tenha cursado o ensino médio completo em instituições privadas 

na condição de bolsistas integrais e estudantes portadores de necessidades especiais. O 

senador Expedito Junior (PR-RO), criou a PL 2.943/2008 que permite que bolsas 

remanescentes do PROUNI sejam destinadas a estudantes que tenham cursado parte do ensino 

médio em escolas particulares, que continua em tramitação. E o deputado Wilson Picler 

(PDT-PR) criou o PL 5.568/09 que inclui os cursos de pós-graduação, e o PL 5.569/09 que 

propõe incluir os polos de apoio à educação à distância nos beneficiários do PROUNI, porém 

ambos estão arquivados. Mais uma vez o Legislativo, assim como o Executivo, buscam 

atender as demandas dos empresários da educação superior brasileira. 

 O Programa recebeu algumas mudanças durante esses dez anos de existência, e 

atualmente concede bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em IES privadas, em cursos de 

graduação e sequenciais de formação específica, presencial ou à distancia, a estudantes 

brasileiros sem diploma de nível superior. Segundo o MEC, o candidato tem que atender 

algumas condições:  

 

Podem participar: 

 
 - Estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas 

integrais da própria escola; 

- Estudantes com deficiência; 
- Professores da rede pública de ensino do quadro permanente que concorrerem a cursos de 

licenciatura, nesse caso não é necessário comprovar renda. 
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Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por 

pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal 

deve ser de até três salários mínimos por pessoa. 
O bolsista parcial de 50% poderá utilizar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para custear os 

outros 50% da mensalidade, sem a necessidade de apresentação de fiador na contratação do 

financiamento. 
Para isso, é necessário que a instituição para a qual o candidato foi selecionado tenha firmado Termo 

de Adesão ao Fies e ao Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC). 

Fonte: MEC (2014) http://siteprouni.mec.gov.br/ 

 

 O candidato deve realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), obter no 

mínimo 400 pontos na média e não zerar na redação. O Programa também reserva bolsas aos 

estudantes que autodeclarem pretos, pardos e indígenas, incluindo os critérios destaca acima. 

O único caso de exceção a comprovar renda são os de professores da rede pública de 

educação básica, em exercício. 

 A renúncia fiscal aos empresários da educação superior significa a redução da receita 

tributária, a imunidade e a isenção de tributos, instrumentos financeiros destinados à iniciativa 

privada. Segundo Carvalho (2009, p. 2), essa fonte de financiamento indireto “foi 

denominado pela Secretaria da Receita Federal (SRF), até 2003, de benefício tributário, mas, 

a partir de 2004, foi substituindo pelo termo ‘gasto tributário’”. A autora destaca a definição 

desse termo para a SRF, apresentado no relatório de 2005: “gasto tributário” é entendido 

como “gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema tributário visando 

atender objetivos econômicos e sociais”. Nesse sentido, entendemos que a isenção dos 

tributos destinados às IES privadas que aderirem o PROUNI não são benefícios tributários, e 

sim, gastos públicos indiretos. 

 Almeida (2006) destaca que no projeto original, as entidades beneficentes de 

assistência social que atuem no ensino superior, as IES consideradas filantrópicas, que 

adotarem as regras do PROUNI deverão converter 20% de “gratuidade” em vagas com bolsa 

integral para estudantes cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1 

(um) salário mínimo. E as IES privadas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos não 

beneficentes que aderirem ao PROUNI deverão destinar 10% das vagas em bolsas integrais e, 

no caso das IES com fins lucrativos, em contrapartida, ficarão isenta dos seguintes impostos e 

contribuições: Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ); Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL); Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS); e Contribuição para o Programa de Integração Social (PÌS). 
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 Segundo Almeida (2006, p. 84), a justificativa do MEC, em 2004, para a implantação 

do Programa era meramente econômica: 

(...) seria supostamente mais barato criar vagas nas instituições privadas que 
nas IES públicas. Uma outra justificativa também presente na exposição de 

motivos do PL, seria a existência de um grande número de vagas ociosas nas 

IES privadas, estimada em 37,5%. Uma terceira justificativa seria “separa o 
joio do trigo” entre as filantrópicas, as quais, para continuarem gozando do 

título de filantropia e, pois, da isenção da contribuição previdenciária 

patronal, teriam de atender aos novos requisitos. 

 No plano da aparência desse fenômeno, o governo federal apresenta o PROUNI como 

uma proposta de democratização do acesso e regulamentação da contrapartida das IES 

filantrópicas ao governo, mas, na essência, parece atender aos interesses dos empresários do 

ensino, fração da “nova burguesia de serviços”
72

 e em plena sintonia com a orientação dos 

organismos internacional, especialmente, com o Banco Mundial. 

A nova burguesia de serviços ocupa uma posição particular na estrutura 
econômica, social e política brasileira. Pois se, por um lado, não dispõe de 

poder econômico dos grandes grupos industriais, representados pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), por outro lado, vem sendo 

favorecida pela posição estratégica que ocupa na política neoliberal, posto 
que é herdeira direta da destruição dos serviços públicos, promovida 

principalmente pelas políticas neoliberais (Rodrigues, 2007, p. 59). 

 Os empresários da educação superior reduzem significativamente seus custos com 

isenção tributária, aumentando, assim, sua lucratividade. A tabela abaixo demonstra os gastos 

tributários por tipo de tributo de 2006 a 2013, disponibilizados nos relatórios da Receita 

Federal, intitulado “Demonstrativo dos Gastos Governamentais Indiretos de Natureza 

Tributária” que apresenta os valores não arrecadados em decorrência da renúncia fiscal. 

Somente a partir de 2006 que os gastos tributários com a educação superior passaram a fazer 

parte do relatório.  

 

  

                                                             
72 Rodrigues (2007, p. 18) define a nova burguesia de serviços com base na análise de Boito Jr. (1999), e afirma 

que, com “a retirada do Estado brasileiro da ação direta nos chamados serviços sociais tem propiciado a 

emergência agressiva de uma nova burguesia de serviços. O referido autor entende que a nova burguesia de 
serviços, ligada principalmente a educação e à saúde, é consequência da política neoliberal que acabou por 

desmontar os serviços públicos nessas áreas. (...) As IES privadas apresentam-nos casos bem sucessivos do 

crescimento dessa nova burguesia de serviços”. 
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Tabela 14  

 Gastos tributários com PROUNI - 2006 A 2013, por tipo de tributo (R$ mil) 

 

 IRPJ PIS-PASEP CSLL COFINS TOTAL  % 

2006 110.133.536 12.231.350  37.072.960 56.452.384 215.890.230  

2007 157.349.448 24.655.476 52.966.699 113.794.503 348.766.126  

2008 176.851.366 35.043.071 60.541.965 161.737.253 434.173.655  

2009 197.828.356 42.983.008 91.404.602 198.383.113 530.599.079  

2010 243.317.748 44.646.068 84.093.306 206.058.777 578.115.899  

2011 226.045.170 46.971.297 74.738.598 216.790.600 564.545.664  

2012 308.856.898 62.647.019 97.779.242 289.140.088 758.423.247  

2013 335.512.671 68.053.745 106.218.041 314.094.209 823.878.666 281,61 

Fonte: MF (2013), (2008) 

  

 Conforme demonstra a tabela, houve um aumento de 281,61% entre 2006 – 2013 no 

montante que a União deixou de arrecadar com a isenção dos tributos e contribuições das IES 

privadas que aderiram o PROUNI. Segundo Carvalho (2009, p.13), os valores do IRPJ e 

CSLL têm peso no caso das IES lucrativas, o COFINS é o tributo com o custo mais 

expressivo, tanto as empresas educacionais quanto as instituições sem fins lucrativos são 

isentas. O PIS, que “[...] atinge indistintamente os três modelos institucionais era aquele que 

mobilizava a maior quantidade de previsão de receita, mas perdeu força de modo progressivo 

e tornou-se o de menor importância em termos relativos”.  

 Para Almeida (2006), as IES com fins lucrativos são as mais beneficiadas com o 

PROUNI, já que ficam isentas “a partir da adesão ao programa, de praticamente todos os 

tributos que recolhiam. Além disso, a contrapartida em número de bolsas é muito baixa, elas 

permanecem com o mesmo status institucional e continuam não se submetendo a fiscalização 

e regulamentação governamental”.  

 O governo federal, em sua propaganda justifica os Programas que compõem a parceria 

público-privada, como o PROUNI e o FIES, por também expandir a educação superior no 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Porém, os dados demonstram a concentração dos recursos 

públicos e expansão das matrículas na região Sudeste. 
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Tabela 15 

 Gastos tributários com o PROUNI – 2006 a 2013, por região geográfica (R$ mil) 

 

 Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

2006 23.858.368 37.404.952 23.708.002 96.891.969 34.026.939 

2007 25.965.632 77.274.361 19.066.121 164.173.560 62.286.453 

2008 22.289.499 98.434.481 52.677.680 170.335.694 90.436.301 

2009 31.436.163 107.296.002 79.649.984 228.922.769 83.294.161 

2010 52.258.465 106.873.959 124.350.605 215.689.761 78.943.109 

2011 37.066.762 120.343.170 45.964.095 256.807.374 104.364.263 

2012 36.538.329 186.631.911 41.288.389 371.697.804 122.266.813 

2013 39.691.756 202.739.105 44.851.767 403.777.036 132.819.002 

TOTAL 269.104.974 936.997.941 431.556.643 1.908.295.967 708.437.041 

% 6,33 22,03 10,14 44,85 16,65 

Fonte: MF (2013), (2008). 

 

 Almeida (2006, p. 87) destaca que a Lei nº 11.096/2005 é bastante generosa com os 

estabelecimentos com ou sem fins lucrativos não beneficentes: aponta que, a partir de 2006, 

“amplia a relação de estudantes pagantes por bolsas concedidas e reduz o comprometimento 

da receita bruta com os benefícios”. Essas IES teriam a alternativa de substituir a relação de 

estudantes pagantes de 10,7 para cada bolsa integral disponível, e conceder uma bolsa integral 

para cada 22 estudantes pagantes, e bolsas parciais, que atinjam 8,5% da receita bruta. 

Percebemos a partir dos dados da tabela abaixo um crescimento do número de bolsas do 

PROUNI no governo Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. 
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Tabela 16  

Bolsas ofertadas por ano e por região  

 

Bolsas ofertadas por ano 

Ano Integral Parcial Total % 

2005 71.905 40.370 112.275  

2006 98.698 39.970 138.668  

2007 97.631 66.223 163.854  

2008 99.495 125.510 225.005  

2009 153.126 94.517 247.643  

2010 125.922 115.351 241.273  

2011 129.672 124.926 254.598  

2012 150.870 133.752 284.622  

2013 164.379 87.995 252.374 124,78 

Bolsas ofertadas por região (presenciais e a distância) 

 Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

Total 70.334 191.899 122.507 649.286 239.639 

% 6% 15% 10% 51% 19% 

              Fonte: MEC, 2013. http://prouniportal.mec.gov.br 

 

 

 Seguindo a mesma lógica dos gastos tributários expressivos para o Sudeste, 

consequentemente o montante do número de bolsas do PROUNI também está concentrado 

nesta região, chegando a 51% do total de bolsas ofertadas. O número de bolsas do Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste é claramente inferior ao Sul e ao Sudeste.  

Além das bolsas de estudo e do financiamento indireto às IES privada, a partir de 

2006, o PROUNI passou a conceder bolsa permanência no valor de R$ 300,00 para alunos 

com bolsa integral e que estejam matriculados em cursos presenciais com, no mínimo, seis 

semestres de duração, com carga horária a igual ou superior a seis horas. “Se as bolsas 

convencionais são custeadas pelas IES em troca de desoneração fiscal, a bolsa permanência 

envolve pagamento pecuniário por meio de transferências orçamentárias do MEC aos 

beneficiários” (Carvalho, 2009, p. 15). 

 O prefeito do município do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 5.266, de 5 de maio de 

2011, institui o benefício do desconto de cinquenta por cento nas tarifas de transportes 

coletivos, por ônibus, tipo regular, operados por concessão do Poder Público Municipal, à 
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estudantes matriculados nos cursos de graduação de instituições de educação superior no 

Município do Rio de Janeiro, desde que sejam alunos bolsistas do Programa Universidade 

para Todos – ProUni, do Ministério da Educação, ou alunos Cotistas - que se beneficiam das 

políticas afirmativas. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro criou uma 

INDICAÇÃO LEGISLATIVA nº 124/2011, de 09 de novembro de 2011, que institui o 

mesmo desconto e perfil de estudantes, para ônibus intermunicipal e inseridos em IES no 

Estado do Rio de Janeiro, mas que ainda não está em vigor. 

A partir do Decreto
73

 Municipal 38.280 de 29 de Janeiro de 2014, o cartão do 

benefício do Passe Livre Universitário substitui o cartão Bilhete Único Universitário, e os 

bolsistas do PROUNI terão passe livre no município do Rio de Janeiro. Esse decreto 

institui o  

“PASSE LIVRE UNIVERSITÁRIO e amplia benefícios aos estudantes da 

Rede Pública de Ensino, alterando o Decreto nº 32.842, de 1º de outubro de 
2010, que institui o Bilhete Único Carioca. Art.11. Para atendimento ao 

disposto no art. 401, inciso II da Lei Orgânica e no art. 12 da Lei Municipal 

n° 3.167/00, os alunos da rede pública de ensino fundamental, ensino médio, 

Universitários beneficiados pelos programas do Governo Federal de 

cotas ou Programa Universidade para Todos e alunos universitários com 

renda familiar per capta de até 01 (um) salário mínimo, receberão, a cada 

ano letivo, cartões eletrônicos contendo créditos de viagens de Bilhete 

Único” (grifos nossos).  

 Nesse sentido, são concedidos vários incentivo aos estudantes inseridos no PROUNI, e 

não nas IES públicas – os alunos das IFES e IEES que não se incluem no campo das cotas não 

gozam do mesmo benefício. O Ministério da Educação, por meio da Portaria-MEC nº 381, de 

29 de março de 2010, institui o Módulo Internacional no âmbito do PROUNI e “dispõe sobre 

o procedimento de adesão de instituições educacionais estrangeiras ao Programa”. Essas 

instituições poderiam receber os estudantes brasileiros contemplados pelo PROUNI, mas não 

receberiam benefícios que dispõem as IES brasileiras. Em contrapartida, as instituições 

educacionais do Brasil poderão receber estudantes estrangeiros das instituições que aderiram 

ao Módulo Internacional do PROUNI
74

. O desempenho acadêmico do estudante beneficiado 

será avaliado exclusivamente pela instituição estrangeira, que decidirá, a cada período letivo, 

                                                             
73http://www.riocard.com/passelivre/arquivos/DECRETO%20N%C2%BA%2038.280%20DE%2029%20DE%2
0JANEIRO%20DE%202014.pdf (acesso em 16 de junho de 2014). 

74As bolsas destinadas aos estudantes estrangeiros pelas IES brasileiras não serão considerados no cálculo dos 

benefícios fiscais. 

http://www.riocard.com/passelivre/arquivos/DECRETO%20N%C2%BA%2038.280%20DE%2029%20DE%20JANEIRO%20DE%202014.pdf
http://www.riocard.com/passelivre/arquivos/DECRETO%20N%C2%BA%2038.280%20DE%2029%20DE%20JANEIRO%20DE%202014.pdf
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sobre a renovação da bolsa de estudos e a permanência do brasileiro na instituição. Lembre-se 

que está em curso a internacionalização da educação superior: 

(...) Internacionalizar, seja na vertente que for, tem um sentido muito 
específico no Brasil hoje: significa ajustar as IES, assim como o que nelas se 

produz, às regras, valores e diretrizes difundidas no espaço da acumulação 

de capital em escala mundial, nada tendo a ver com uma “inclusão” de todos 
e de tudo na sua esfera de realização. Daí o sentido ideológico deturpador 

oculto na sua autopromoção como “internacional”. Essa difusão não é 

aleatória e a menção à língua inglesa como vernáculo da ciência é mais do 

que esclarecedora: trata-se da “ciência” produzida para atender aos interesses 
de classe hegemônicos do capitalismo global. Um dos recursos usados pelas 

elites mundiais para “estimular” os países periféricos a se adequar a tais 

regras, valores e diretrizes, é o de pressionar por mudanças na organização 
de seus sistemas de ensino e pesquisa (Minto, 2011, p. 264 e 265). 

 Reforçando essa lógica, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES – também será responsável pelo custeio de bolsas de estudos, passagens 

aéreas, auxílio instalação, seguro saúde e cursos de línguas dos estudantes brasileiros. 

Segundo a notícia apresentada no site da Universia: “atualmente, já existe o Programa Prouni 

Salamanca de Bolsas de Graduação Plena, que concede auxílios para que estudantes cursem a 

universidade na Espanha”
75

. 

 Está tramitando, no Senado, o Projeto de Lei nº 324, de 2011, de autoria do senador 

Marcelo Crivella, que inclui os estudantes estrangeiros entre os beneficiários do PROUNI, dá 

prioridade aos de nacionalidade de países africanos e latino-americanos. O PL foi aprovado 

pela CRE - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e está aguardando aprovação 

da Comissão de Educação. O governo cria novas modalidades de internacionalização, por 

meio da operação de concretização do público não-estatal. 

 O estímulo ao empresariamento, privatização e mercantilização da educação superior 

brasileira foi aprofundado no governo Lula (2003 – 2010), com a importante estratégia de 

diluição das fronteiras entre público e privado. O processo da contrarreforma da Educação 

Superior em curso no Brasil que vem se consolidando por meio de leis, decretos, medidas 

provisórias e portarias, implementados pelo governo federal, tomando como um de seus eixos 

a expansão do ensino superior por intermédio do PROUNI. 

 Atualmente, o fortalecimento do setor privado se dá por meio de duas estratégias: de 

forma indireta, através de isenção fiscal, como o PROUNI, e também de forma direta, pelo 

                                                             
75 Fonte: http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2010/03/30/644705/prouni-oferecera-vagas-em-

instituies-estrangeiras.html Acesso em 13 de agosto de 2014. 
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FIES e os Programas IES - Programa de Recuperação e Ampliação dos Meios Físicos das 

Instituições de Ensino Superior (1997-2007) e o Programa de Melhoria do Ensino das 

Instituições de Educação Superior (2009-2014) – ações do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que destinam verba pública para as IES 

privadas. Esse processo de expansão do acesso à Educação Superior ocorre por meio da 

eliminação das fronteiras entre o público e o privado, e também destinando recursos públicos 

para ampliar e melhorar a infraestrutura desse setor de ensino. 

 

3.3. Programa de Recuperação e Ampliação dos Meios Físicos das Instituições de Ensino 

Superior (1997-2007) e o Programa de Melhoria do Ensino das Instituições de Educação 

Superior (2009-2014) – Programa IES
76

: ações do BNDES 

 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDE
77

 foi criado pela Lei 

1.628, em 1952, sob o discurso que essa instituição tinha como objetivo reforçar à 

industrialização do país e apoiar a economia brasileira. Segundo o Banco, com base nas 

diretrizes estabelecidas pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, entre os primeiros 

projetos apoiados pelo BNDES predominavam os projetos de infraestrutura, em especial nos 

setores de transporte e energia. O seu estatuto social afirma que o Banco é o principal 

“instrumento de execução da política de investimento do governo federal e tem por objetivo 

primordial apoiar programas, projetos, obras e serviços que se relacionem com o 

desenvolvimento econômico e social do país” (Decreto 4.418, 2002).  

 Em 1982, o banco passou a se chamar Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES. Nos anos de 1990, fortaleceu o processo de privatização das 

grandes estatais brasileiras. “O Banco foi o órgão responsável pelo suporte administrativo, 

financeiro e técnico do Programa Nacional de Desestatização, iniciado em 1991” (BNDES, 

2012).  Segundo Castelo (2012), o BNDES é um dos aparelhos da política econômica de 

                                                             
76 Programa IES é elaborado e implementado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES. 

77 O estudo elaborado pelo BNDES afirma que “o capital inicial do Banco, 20 milhões de cruzeiros, foi 

fornecido pelo Tesouro Nacional. Nos primeiros anos, a principal fonte de recursos viria do Fundo de 

Reaparelhamento Econômico, constituído por adicionais sobre o Imposto de Renda e depósitos obrigatórios de 
parte das reservas técnicas das companhias de seguro e de capitalização. O BNDES ficaria responsável pela 

negociação de empréstimos externos para o financiamento do Plano de Reaparelhamento e por executar as 

operações financeiras conexas” (BNDES, 2012, p.21). 
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Estado que defende o novo desenvolvimentismo, tornou-se um dos maiores bancos de 

investimentos do mundo. 

(...) O BNDES é a agência de financiamento do capital monopolista 
estabelecido no países, e suas linhas de crédito bilionário foram usadas para 

acelerar processos de centralização e concentração do capital nas mãos de 

investidores nacionais e internacionais, os chamados global-player. Essas 
grandes corporações multinacionais promovem a conquista de mercados 

externos ao redor de todo o planeta, com destaque para África e América 

Latina, o que levou alguns autores a falar novamente no subimperialismo 

brasileiro (Castelo, 2012, p. 628). 

O BNDES atua também na área social por meio de Programas, alguns deles 

subdividido em subprogramas. Segundo o documento da Câmara dos Deputados, elaborado 

pelo consultor do banco, Ricardo Rodrigues, intitulado “O papel social do BNDES” (2001, p. 

4), esses Programas “impactam as classes mais necessitadas diretamente, como no caso dos 

financiamentos voltados para a saúde e educação, ou indiretamente, como ocorre, por 

exemplo, pela criação de postos de trabalho com financiamento às pequenas e 

microempresas”. No que tange à educação, o Banco defende que o aumento do gasto público 

significa melhorias quantitativas e qualitativas na educação, e considera que seus 

financiamentos são positivos para a educação brasileira. A aparência desse discurso apresenta 

que esses Programas favorecem aos trabalhadores e filhos dos trabalhadores, mas, na 

essência, defende a privatização e o empresariamento das políticas sociais, e destina recursos 

públicos do Fundo Social à iniciativa privada, reforçando a racionalidade presente nas 

parcerias público-privadas.  

O Fundo Social do BNDES, criado em julho de 1997 e constituído por 

parcela do seu lucro anual tem como finalidade o apoio financeiro não-

reembolsável a projetos de caráter social, voltados prioritariamente à 

população de baixa renda, nos segmentos de geração de emprego e renda, 
serviços urbanos, saúde, educação e desporto, justiça, alimentação, 

habitação, meio ambiente, cultura e desenvolvimento rural. (,,,) Os recursos 

são destinados a projetos de investimentos que se enquadrem nos Programas 
operados pelo banco, especialmente desenvolvidos para aquela finalidade. É 

também permitida a utilização dos recursos de forma complementar a 

projetos de caráter social beneficiários de financiamento do BNDES 
(Rodriguez, 2001, p. 6). 

 O MEC e o BNDES, em março de 1997, assinaram o Protocolo de Atuação Conjunta 

01/97 para viabilizar a implementação do Programa de Recuperação e Ampliação dos Meios 

Físicos das Instituições de Ensino Superior – Programa IES, que afirmava “contribuir para a 

consolidação e a modernização do ensino superior no Brasil e apoiar a renovação e a 
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ampliação dos meios físicos voltados ao ensino, à pesquisa e à administração das instituições 

de ensino superior (IES)” (BNDES, 2010, p. 228). Os itens financiáveis eram “obras civis e 

equipamentos”. Inicialmente, o Programa teria vigência de 60 meses (5 anos), porém, sua 

duração foi de 10 anos, até 2007, o que, segundo o estudo realizado pelos intelectuais do 

BNDES, sujeitos políticos e intelectuais do capital, a vigência do Programa (1997-2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

“coincidiu com um período de grande crescimento do ensino superior no Brasil, 

especialmente nas instituições privadas” (BNDES, 2010, p. 228), conforme a tabela abaixo 

elaborada pelo Banco: 

  

Tabela 17 - Evolução do mercado de instituições de ensino superior
78

  

Número de IES 

                                                                             1997                 2007                  % 

Públicas                                                                211                    249                   18 

Privadas                                                                689                 2.032                 195 

Total                                                                     900                 2.281                 153 

Número de matrículas na graduação presencial (mil alunos) 

                                                                             1997                 2007                   %  

Públicas                                                                759                 1.241                   64 

Privadas                                                             1.186                 3.639                 207 

Total                                                                   1.945                4.880                 151 

Fonte: Disponível no estudo do BNDES, 2010. 

 A tabela aponta um crescimento do setor privado, havendo um aumento significativo 

do número de IES e matrículas, especialmente na rede privada. Para o BNDES, a educação 

superior apresenta-se como um mercado brasileiro de ensino superior privado em nível de 

graduação, caracterizado como um ambiente competitivo e atrativo, e que as IES privadas 

visam o lucro e disputa por alunos. Segundo Sécca e Leal
79

 (BNDES, 2009, 103), a partir dos 

anos de 1990 e início do novo século, surgiram novas IES, o governo federal aperfeiçoou o 

“sistema de avaliação, e alguns dos participantes do mercado profissionalizaram sua gestão, 

até mesmo abrindo capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e realizando 

                                                             
78 Título e tabela elaborada pelos intelectuais do BNDES. 

79 Engenheiro e economista do Departamento de Operações Sociais da área de Inclusão Social do BNDES. 
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aquisições e novos investimentos por todo o País”. Essas ações buscam fortalecer a 

mercadorização da educação superior brasileira, a qual é caracterizada a partir do ponto de 

vista do mercado competitivo e lucrativo. 

 Entre as hipóteses apresentadas pelo Banco que justificam o aumento da demanda por 

ensino superior, destaca-se a maior disponibilidade de financiamento estudantil e bolsas de 

estudo que estão inseridas na política de defesa da concorrência e de financiamento públicos 

às IES privadas. 

A demanda pelo ensino superior privado foi incentivada por programas 

como Financiamento Estudantil (FIES), criado pela Caixa Econômica 
Federal (CEF), em 1999, para financiar estudantes de ensino superior, e o 

Programa Universidade para Todos (ProUni), do governo federal, criado em 

2004 e cujo objetivo é conceder bolsas de estudo parciais e integrais para 
estudantes de IES privadas. Por outro lado, os estudantes do ensino superior 

também recebem financiamento da iniciativa privada. Um exemplo é o 

programa de crédito universitário PraValer
80

, gerido pela companhia Ideal 
Invest, que tem mais de 170 IES parceiras (BNDES, 2009, 112).  

 O BNDES apresenta como justificativa do investimento que realiza a demanda 

financiada pelo fundo público. Ou seja, o governo cria programas que movimenta o setor – 

inclusive a fração financeira se enriquece, e que justificam o direcionamento de mais fundos 

às IES privadas. 

O Programa IES – BNDES inicialmente tinha a vigência de 60 meses e recurso 

previsto pelo BNDES de até R$ 500 milhões que seria dividido igualmente para as IES 

públicas e privadas. A operacionalização do programa se deu com o protocolo de Atuação 

Conjunta 01/97, do MEC com o BNDES, da seguinte forma: 

1. A IES apresenta à Secretaria de Educação Superior do MEC o Projeto Institucional e o Projeto de 

Investimento, responsabilizando-se pela realização dos investimentos, pelo processo de 

desmobilização patrimonial, quando se tratar de instituição pública, bem como pelo principal e por 
encargos do financiamento; 

2. O agente financeiro credenciado pelo BNDES analisa e aprova a solicitação de apoio financeiro, 

bem como fica responsável pela fiscalização técnica e financeira; 

3. Ao BNDES cabe analisar e homologar as operações aprovadas por agente financeiro credenciado, 
dentro dos critérios estabelecidos em suas normas internas; e                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Ao MEC cabe estabelecer prioridades e enquadramento de apoio ao programa, bem como o 

acompanhamento técnico e financeiro do Projeto Institucional e do Projeto de Investimento de cada 
uma das empresas. 

Fonte: BNDES 2010.  

 

                                                             
80 O programa Crédito PraValer Universitário é o maior programa privado de crédito universitário do Brasil 

(BNDES, 2009). 
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 No decorrer da vigência do Programa, ocorreram três mudanças na operacionalização 

do MEC com o BNDES do Programa IES – BNDES (1997-2007), a partir da promulgação do 

Protocolo de Atuação Conjunta, foram criados posteriormente os Termos Aditivos 1, 2 e 3: 

 

Tabela 18  

Protocolo de Atuação Conjunta – MEC e BNDES, Termos Aditivos e Operação 

 

Protocolo de Atuação Conjunta Operação 

Inicialmente Vigência de 60 meses e recurso de até R$ 500 

milhões, dividido igualmente entre 
financiamentos para IES públicos e privadas. 

Termo Aditivo 1 O programa foi prorrogado por mais 60 meses, e 

o valor dos recursos passou para R$ 750,00, dos 
quais R$ 500,00 milhões para IES privadas, 

ficando as públicas com os mesmos R$ 250,00 

milhões do início do programa. 

Termo Aditivo 2 O prazo de vigência foi prorrogado por mais 60 
meses, a contar de 25/03/2002. 

Em dezembro de 2002, a Diretoria do BNDES 

alterou as condições do programa para adequá-lo 
às políticas operacionais então em vigor, 

incluindo condições diferenciadas para as micro, 

pequenas e médias empresas – MPMEs.  

Em julho de 2004, as condições do programa 

foram novamente alteradas, para permitir 

financiamentos para IES privadas na modalidade 

de operação indireta automática, no valor de até 
R$ 10 milhões, pela Área de Operações Indiretas 

do BNDES, por intermédio de agentes 

financeiros. 

Termo Aditivo 3 Em outubro de 2005, elevou o limite de 

financiamento para o programa até o valor de R$ 

900 milhões, sendo R$ 650 milhões para IES 

privadas e R$ 250 para IES públicas. 

Fonte: BNDES, 2010. 

  

No primeiro Programa IES, foram 61 projetos distribuídos para 48 instituições de 

educação superior, sendo 3 IES públicas e 45 IES privadas. O Projeto Institucional explica os 

investimentos demandados por cada instituição de ensino e a tabela abaixo descreve os itens 

dos projetos de cada IES: 
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Tabela 19  

Descrição dos Projetos contemplados pelo Programa IES (1997-2007) 

 

IES PÚBLICA 

Nome Descrição do projeto 

WRV/Universidade Federal de Minas 

Gerais – UFMG 

O objetivo dessa operação foi a construção do prédio 
da Faculdade de Farmácia no Campus Pampulha, com 

recursos provenientes da venda, para a WRV, de lotes 

de terrenos em Belo Horizonte, no bairro Santo 

Agostinho. A mudança da Faculdade de Farmácia 
para o novo prédio possibilitou ampliar o número de 

salas de aula, de oito para 16, além de destinar salas 

específicas para graduação e pós-graduação. O prédio 
antigo possuía uma sala de reunião, e o atual tem 

duas; os laboratórios passaram de 21 para 48. Foi 

instalada rede de água aquecida por energia solar. 

Fundep/Universidade Federal de Minas 

Gerais – UFMG 

Essa operação teve por objetivo a construção de: a) 
novo prédio da Faculdade de Educação; b) anexo do 

Departamento de Química; c) anexo do Instituto de 

Geociências; e d) novo prédio para as Faculdades de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Entre os ganhos 

obtidos, destacam-se os seguintes: criação de mais 

uma faculdade no Campus Pampulha; construção de 

um auditório com capacidade para 250 pessoas e de 
outro com capacidade para 100 pessoas; construção de 

nova cantina; construção do anexo do Departamento 

de Química, com aumento de 17 para 32 laboratórios; 
ganhos na segurança, com canalização dos gases dos 

laboratórios e escadas laterais para a saída de 

emergência; criação de três cursos de pós-graduação. 

Fundação Universidade Regional de 

Blumenau – Furb 

Os objetivos são os seguintes: implantação de 51 
novas salas de aula, 50 novos laboratórios, biotério, 

ambulatório, clínicas de Psicologia, almoxarifado do 

curso de Química; construção de novo bloco para 
abrigar o Instituto de Pesquisas Ambientais; 

ampliação da biblioteca, da área de apoio aos cursos 

de Educação Física e Fisioterapia e da piscina. 

IES PRIVADAS 

Nome Ano do 

contrato 

Valor do 

contrato 

(R$) 

Descrição do projeto 

Sociedade Mineira de 

Cultura 

1998 10.284.914 Construção/reforma/ampliação de instalações 

localizadas nos campus de Belo Horizonte, de 

Poços de Caldas e no Núcleo Universitário de 

Betim. 

Sociedade Mineira de 1999 3.650.315 Construção/reforma/ampliação de instalações 
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Cultura localizadas nos campus de Belo Horizonte, de 

Poços de Caldas e no Núcleo Universitário de 

Betim. 

Acef AS 1998 7.255.882 Expansão do complexo universitário, em 
Franca (SP). 

Instituto Santanense 

de Ensino Superior 

1998 8.653.612 Construção do bloco 1, da Faculdade 

Sant’anna, em São Paulo (SP). 

Associação Pró-Ensino 

de Santa Cruz do Sul 

1998 7.425.289 Ampliação e melhoria da Universidade de 
Santa Cruz do Sul (RS) 

Associação Pró-Ensino 

de Santa Cruz do Sul 

1999 5.633.712 Ampliação e melhoria da Universidade de 

Santa Cruz do Sul (RS). 

Sociedade Civil de 

Educação Braz Cubas 

1998 7.111.793 Expansão da Universidade de Braz Cubas, em 

Mogi das Cruzes (SP). 

Fundação 

Universidade de Passo 

Fundo 

1999 7.584.084 Expansão da Universidade de Passo Fundo nos 

campi de Passo Fundo e Carazinho (RS), com 

a implantação de novos cursos e consequente 

aumento do número de vagas. 

Fundação de 

Integração, 

Desenvolvimento e 

Educação do Noroeste 

do Estado – Fidene 

1998 8.825.862 Ampliação e melhoria das instalações da 

Universidade Regional do Noroeste do Estado 

do Rio Grande do Sul – Unijui, localizadas em 

Ijuí, Santa Rosa e Panambí. 

Fundação Regional 

Integrada – Furi 

1999 6.066.027 Recuperação e ampliação dos campi de 

Frederico Westphalen e Santo Angelo, em 

Erechim (RS). 

Fundação Educacional 

da Região de Joinville 

1999 4.000.000 Ampliação e melhoria das instalações da 

universidade, por meio da construção de um 

prédio para relocalização e ampliação da 

biblioteca; ampliação da infraestrutura de 
equipamentos, instrumentos, instalações, 

móveis e utensílios. 

Associação Antonio 

Vieira 

1998 27.504.000 Ampliação da universidade por meio da 
construção de novos prédios, em São 

Leopoldo (RS). 

Fundação 

Universidade do Vale 

do Itajaí 

1999 10.000.000 Programa de recuperação e ampliação dos 

meios físicos das universidades, em Itajaí 
(SC). 

Associação São Bento 

de Ensino 

1998 1.165.000 Ampliação e melhoria das instalações do 

campus da Universidade de Araraquara – 

Uniara, mediante a realização de obras civis e 
aquisição de móveis, utensílios e 

equipamentos nacionais. 

Centro de Ensino 

Superior de Campo 

Grande – Cesup 

1998 4.681.000 Ampliação das instalações físicas e aumento 

do número de vagas de instituição de ensino 
superior, em Campo Grande (MS). 
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Fundação 

Universidade de 

Caxias do Sul 

1999 10.923.863 Recuperação e ampliação dos meios físicos da 

Universidade de Caxias do Sul (SC). 

Fundação Dom 

Aguirre 

1998 11.000.000 Edificação do novo campus da Universidade 
de Sorocaba, o campus Raposo, em Sorocaba 

(SP). 

Academia Paulista 

Anchieta SC Ltda. 

1999 11.459.700 Expansão da universidade. 

Associação 

Educacional Nove de 

Julho 

1999 6.826.176 Construção de um prédio e implantação e 

implementação de laboratórios de informática 

do Centro Universitário Nove de Julho. 

Fundação de Ensino 

Eurípides Soares da 

Rocha 

1999 1.712.796 Construção de prédio de três pavimentos para 
implantação de novos cursos, em Marília (SP). 

Sociedade Educacional 

São Paulo Apóstolo – 

Sespa 

2000 4.598.333 Ampliação e modernização da Universidade 

da Cidade
81

, no Rio de Janeiro (RJ). 

União Brasileira de 

Educação e Assistência 

2000 11.273.256 Construção de um novo prédio para a 

Faculdade de Informática, a ser implantado na 

área do campus central, na cidade de Porto 
Alegre (RS). 

Sociedade de Ensino 

do Triângulo SC Ltda. 

1999 6.000.000 Construção de campus universitário em 

Uberlândia (MG). 

Associação de Ensino 

de Ribeirão Preto 

2000 7.000.000 Ampliação da clínica de odontologia. 

Sociedade Educacional 

Breder Lopes 

2000 163.600 Modernização da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Manhuaçu (MG). 

Instituto Mauá de 

Tecnologia – IMT 

2000 3.439.030 Construção do edifício da Biblioteca Central, 

em São Caetano do Sul (SP). 

Centro de Estudos 

Superiores Positivo 

Ltda. 

1999 9.530.600 Construção do novo campus da Unicenp, em 
Curitiba (PR). 

Instituto Presbiteriano 

Mackenzie – IPM 

2000 13.383.111 Modernização, ampliação e recuperação da 

universidade. 

Associação 

Educacional Veiga de 

2000 4.973.305 Instalação e melhoria de laboratórios e 

oficinas, além do aumento do acervo 

                                                             
81 Em janeiro de 2014, a Universidade da Cidade e a Universidade Gama Filho, foram descredenciadas pelo 

MEC. Essas IES eram mantidas pela Galileo Educacional desde 2012, nesse mesmo ano, se deu inicio a 

reivindicação dos professores e funcionários que estavam com seus salários atrasados, e dos estudantes que 

estavam sem aula, os quais deflagraram greve em 2013. O Ministro da Educação anunciou que o 

descredenciamento se deu por causa "da baixa qualidade acadêmica, do grave comprometimento da situação 

econômico-financeira da mantenedora [das instituições] e da falta de um plano viável para superar o problema, 
além da crescente precarização da oferta da educação superior". Notícia disponível em http://g1.globo.com/rio-

de-janeiro/noticia/2014/01/entenda-o-caso-das-universidades-gama-filho-e-univercidade.html Acesso em 08 de 

setembro de 2014. 
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Almeida – Aeva bibliográfico da Associação Educacional 

Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro (RJ). 

Instituto das Apóstolas 

do Sagrado Coração de 

Jesus 

2002 7.995.560 Expansão e modernização das instalações da 

universidade, situada em Bauru (SP). 

Organização Mogiana 

de Educação e Cultura 

2001 14.700.000 Implantação do campus com 20.300 m2 de 

área construída, para a universidade de Mogi 

das Cruzes, em São Paulo (SP). Esse projeto 
visa atender à demanda existente por esse 

serviço na capital do estado. 

Fundação 

Universidade do Vale 

do Itajaí 

2001 6.930.000 Ampliação das instalações e equipamento e 

reequipamento de laboratórios nos campi ou 
núcleos de educação superior localizados em 

Itajaí (SC), São José (SC), Balneário 

Camboriú (SC), Biguaçu (SC) e Picarras (SC). 

União Norte do Paraná 

de Ensino 

2001 2.000.000 Aquisição de equipamentos para laboratórios, 
clínicas e setores de apoio da universidade. 

Fundação 

Universidade do Sul de 

Santa Catarina 

2001 10.784.000 Ampliação e reforma das instalações do 

campus de Tubarão (SC). 

Instituto Porto Alegre 

da Igreja Metodista – 

IPA 

2001 2.000.000 Ampliação e melhoria das instalações de 

instituição de ensino superior visando à 

criação de cursos, em Porto Alegre (RS). 

Fundação 

Universidade Regional 

de Blumenau 

2002 14.288.083 Ampliação da estrutura física visando à 
melhoria e ao aumento da oferta de ensino 

superior, por instituição de ensino superior 

localizada em Blumenau (SC). 

Associação Pró-Ensino 

em Santa Cruz do Sul 

2001 6.287.952 Construção, ampliação e melhoria das 
instalações do campus e aquisição de 

equipamentos para a implantação de novos 

cursos e laboratório. 

WRV 

Empreendimentos e 

Participações Ltda. 

2001 9.522.000 Apoio para financiar o comprador de lotes de 
terrenos, pertencentes à Universidade 

Federal de Minas Gerais. Os recursos 

oriundos da venda serão destinados à 
construção da Faculdade de Farmácia da 

UFMG. 

Fundação Vale do 

Taquari de Educação e 

Desenvolvimento 

Social – Fuvates 

2001 3.779.787 Investimentos no espaço físico, na atualização 

bibliográfica, na qualificação de recursos 
humanos e na melhoria e aquisição de 

equipamentos da instituição de ensino em 

Lajeado (RS). 

Fundação Educacional 

de Criciúma 

2002 3.559.888 Ampliação da estrutura física e montagem dos 
laboratórios necessários às atividades 

acadêmicas por instituição de ensino superior 

sediada em Criciúma (SC). 
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Acef AS 2002 3.763.650 Implantação de novos cursos e construção de 

novo bloco de salas de aula por instituição de 

ensino superior sediada em Franca, SP. 

Fundação de 

Desenvolvimento para 

a Pesquisa 

2002 9.265.110 Compra de lotes pertencentes à Universidade 
Federal de Minas Gerais - UFMG. Os recursos 

oriundos da venda serão destinados à 

construção do novo prédio da Faculdade de 
Educação, do anexo do Departamento de 

Química, do anexo do Instituto de Geociências 

e do novo prédio para as Faculdades de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. 

Instituto Educacional 

Piracicabano 

2002 2.682.000 Conclusão do projeto de ampliação dos campi 

de Taquaral por meio da construção de salas 

de aula, laboratórios, salas de professores e 
salas para serviços de Psicologia, bem como 

da aquisição de móveis, utensílios e 

equipamentos.  

Fundação Educacional 

Alto Vale do Itajaí 

2002 3.607.900 Construção de um bloco de salas de aula no 
campus de Rio do Sul, reforma das instalações 

da biblioteca, instalação e equipamento para 

laboratórios, reforma no parque universitário 

Norberto Frahm. 

Universidade Estadual 

Paulista Julio de 

Mesquita Filho 

2004 29.820.000 Investimentos em estudos e projetos; obras 

civis; gerenciamento; montagem e instalações; 

móveis e utensílios para implantação dos 

novos campi localizados em São Paulo, bairro 
da Barra Funda, Franca e Rio Claro. 

Fundação Educacional 

Regional Jaraguaense 

– FERJ 

2004 3.261.858 Ampliação dos meios físicos para atender à 

expansão do corpo discente, em especial em 

Direito, Engenharia e Sistemas de Informação, 
em Jaraguá do Sul (SC). 

Promoção do Ensino  

de Qualidade 

2003 2.158.275 Expansão da instituição de ensino superior. 

Associação de Ensino 

Novo Ateneu 

2004 12.316.710 Programa de recuperação e expansão da área 
física, em Curitiba (PR). 

Fundação Vale do 

Taquari de Educação e 

Desenvolvimento 

Social – Fuvates 

2004 4.560.000 Construção de dois prédios e do campus 

Encantado, aquisição de microcomputadores, 

conjuntos de classes escolares e livros. 

Associação Pró-Ensino  

e Santa Cruz do Sul 

2004 8.000.000 Obras civis de infraestrutura, ampliação e 

construção, aquisição de equipamentos, 

móveis e utensílios nos campi de Santa Cruz 
do Sul e de Capão da Canoa. 

Associação Pró-Ensino 

Superior em Novo 

Hamburgo 

2005 3.867.608 Construção de prédio destinado ao ensino 

superior, com 3.474,73 m2, incluindo 

investimentos em instalações e aquisição de 
equipamentos nacionais. 
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Associação 

Educacional Nove de 

Julho 

2005 30.700.000 Implantação parcial (primeiro bloco) da 

unidade de ensino superior denominada 

Vergueiro. 

Fundação Unirg 2004 8.788.686 Construção de campus universitário com área 
de 14.407,29 m2. Construção de três módulos 

independentes para atender os alunos 

portadores de defi- ciências físico-motoras, em 
Gurupi (TO). 

Associação 

Educacional Veiga de 

Almeida – Aeva 

2005 2.735.387 Ampliação do campus, em 3.137 m2, além da 

aquisição de equipamentos nacionais,móveis e 

utensílios. 

União Brasileira de 

Educação e Assistência 

2005 20.490.596 Construção de prédio localizado no limite da 
universidade com a Avenida Bento Gonçalves 

e ampliação do prédio da biblioteca central da 

universidade. 

Fundação 

Universidade de Passo 

Fundo 

2005 12.540.000 Reforma, ampliação e construção de novos 
prédios e infraestrutura. 

Instituto Presbiteriano 

Mackenzie – IPM 

2005 35.000.000 Construção de três prédios no campus da 

Universidade, em São Paulo (SP), dotados de 
sala de aula, auditórios e laboratórios já 

existentes no mesmo campus. 

Associação 

Educacional Veiga de 

Almeida – Aeva 

2005 4.042.000 Ampliação de campus universitários nas 
unidades de Cabo Frio (RJ), Barra e Tijuca, 

com investimentos em construções civis e 

instalações e aquisição de equipamentos 

nacionais, software, móveis e utensílios. 

Organização 

Educacional 

Manchester Paulista 

Ltda. 

2005 620.720 Ampliação de prédio em 656 m2, com setores 

administrativos, serviços complementares e 

biblioteca em 70 m2, incluindo investimentos 

em instalações. 

Associação Pró-Ensino 

de Santa Cruz do Sul 

2006 12.992.124 Modernização e ampliação das instalações 

físicas das entidades mantidas pela Apesc e 

aquisição de mobiliário, máquinas e 

equipamentos. 

Associação 

Catarinense de Ensino 

2005 4.200.000 Construção de três prédios destinados aos 

cursos de ensino superior e laboratórios, 

totalizando 5.453,20 m2, incluindo 

investimentos em instalações e aquisição de 
equipamentos nacionais, software, móveis e 

utensílios. 

Instituição 

Educacional São 

Miguel Paulista 

2006 4.725.365 Construção de ginásio esportivo, totalizando 

5.586,10 m2, incluindo investimentos em 
instalações e aquisição de móveis e utensílios. 

Associação de Ensino 

Superior Unificado do 

2007 1.592.809 Construção de prédio de laboratórios com área 

total de 2.000,09 m2, incluindo investimentos 
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Centro L – UCL em instalações, Aquisição de móveis e 

utensílios e equipamentos nacionais. 

Fonte: Tabela do BNDES (2010) reformulada, com base nos dados do OPE de 14.1.2009, considerando as 

categorias de informação por operação divulgadas atualmente no Portal BNDES Transparente. 

 

 Conforme os dados apresentados pelo BNDES, no primeiro Programa IES (1997-

2007) foram contratados um total de 61 projetos, sendo 4 projetos (12%) para três IES 

públicas – todas via Fundações
82

, e 57 projetos (88%) para quarenta e cinco IES privadas. O 

próprio banco destaca que, em 2005, no governo Luiz Inácio
83

, surpreende com o “maior 

valor contratado, por motivo da especificidade da contratação das operações com os valores 

mais altos de todo o programa, uma de R$ 35 milhões e outra de R$ 30 milhões” (BNDES, 

2010, p. 239). E, no mesmo ano, ocorreu um acréscimo no orçamento do programa de R$ 150 

milhões.  

  A estatística apresentada referente à região geográfica e ao porte da empresa
84

 no que 

tange à distribuição da quantidade dos projetos e o valor dos contratos e valor desembolsado, 

nas regiões Sul e Sudeste são superiores, como já destacamos nos Programas anteriores: 

 

 

  

                                                             
82 Segundo o Caderno 23 do ANDES-SN, instalou-se a partir dos anos de 1980 um processo de privatização “por 

dentro” das universidades públicas. As Fundações privadas ditas de apoio organizam a “realização de negócios 

(venda de projetos, cursos pagos e outros serviço). (...) Essas fundações agridem frontalmente o caráter público 

da universidade, desvirtuando as suas atividades-fim: de ensino, pesquisa e extensão, que passam a ser dirigidas 

cada vez mais pelas necessidades do chamado mercado do que pela lógica da produção de saber e do 

desenvolvimento científico, tecnológico, artístico e cultural” (ANDES, 2006, p. 9). 

83 Também no governo Luiz Inácio, o “BNDES participou ativamente da retomada do crescimento econômico 

no país, desembolsando 40 bilhões de reais em 2004 – o maior volume de recursos até então liberados pelo 

Banco em seus 52 anos de história” (BNDES, 2012, p. 161). Para Castelo (2012, p. 614), a ideologia 

desenvolvimentista historicamente percorre o pensamento econômico político brasileiro, que retornou com 

novos arranjos no governo Luiz Inácio, “acoplada dos prefixos ‘novo’ e ‘social’. (...) A nova fase do 

desenvolvimento capitalista inaugurada nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT) foi comemorada pelas 

classes dominantes. (...) No interior das classes dominantes (e seus aliados nacionais e internacionais), criou-se 

um clima de otimismo sobre os rumos do desenvolvimento capitalista, que também é alimentado pelo 

apassivamento das lutas da classe trabalhadora gerando pelo transformismo do PT. Otimismo mais do que 

justificado, tendo em vista que lucros e juros capitalistas bateram recordes nos últimos anos”. 
84 O porte de empresa do BNDES em 2009 que é classificado a partir da Receita operacional bruta anual: 
Microempresa – menos ou igual a R$ 1,2 milhão; Pequena empresa – maior que R$ 1,2 milhão e menor ou 

igual a R$ 10,5 milhões; Média empresa – maior que R$ 10,5 milhões e menor ou igual a R$ 60 milhões; 

Grande empresa – maior que R$ 60 milhões.  
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Tabela 20  

Valores por região e porte da empresa 

 

Macrorregião 

geográfica 

Porte do cliente Nº de projetos Valor contratado 

(R$ milhões) 

Valor 

desembolsado 

(R$ milhões) 

Centro-Oeste  Médio 1 4,7 4,9 

Norte Médio 1 8,8 8,8 

Sudeste Grande 19 195,3 193,2 

Médio 7 29,2 29,9 

Pequena 5 43,5 30,9 

Sul Grande 17 161,3 158,9 

Médio 8 42,4 42,5 

Pequeno 3 40,5 37,6 

Fonte: BNDES (2010). 

  

Observamos que as grandes empresas, ou seja, as IES de grande porte beneficiadas 

pelo Programa, foram as que mais receberam recursos públicos, as quais estão concentradas 

nas regiões Sul e Sudeste, há um critério de diferenciação entre a microempresa, pequena 

empresa, média empresa e a grande empresa. O banco destaca que “a maioria (59%) das IES 

apoiadas são grandes empresas, representando, conforme esperado, uma participação mais 

relevante ainda em termos de valores contratados (68%) e desembolsados (70%)” (BNDES, 

2010, 241). Essas IES receberam recursos públicos para vários tipos de investimentos, entre 

os quais se destacam:  
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Tabela 21  

Valores segundo os itens de investimentos e por tipo de IES (R$ mil) 

 

 IES privadas IES públicas Total geral 

Despesa pré-operacional e giro 700.000 0 700.000 

Estudos, projetos e tecnologia 9.740.317 0 9.740.317 

Equipamentos 191.139.065 0 191.139.065 

Obras e instalações 848.842.608 91.881.059 940.723.667 

Terrenos 20.681.093 9.522.000 30.203.093 

Veículos 132.205 0 132.205 

Móveis, utensílios e materiais 21.785.127 0 21.785.127 

Outros 23.939.487 0 23.939.487 

Total geral 1.116.959.903 101.403.059 1.218.362.962 

Fonte: BNDES (2010). 

  

Dos itens de investimentos indicados, o que obteve maior aquisição foi “Obras e 

instalações”: destinou-se para essa finalidade R$ 848,8 milhões para as IES privadas e R$ 

91,9 milhões para IES públicas. O montante de investimento do BNDES em infraestrutura 

concentrou-se nas IES privadas, que totalizaram R$ 1,2 bilhões, sendo R$ 1,1 bilhões para a 

expansão das instituições de ensino superior privado e apenas R$ 101 milhões para as 

instituições públicas. Nesse sentido, podemos dizer que o Programa IES – BNDES apresenta-

se como um grande incentivo às IES, ou seja, de financiamento público às IES privadas. 

A parceria do BNDES com o MEC renovou-se em 2009, por meio do novo programa 

IES, cujo objetivo central é “apoiar a melhoria da qualidade de ensino”. Intitulado como 

Programa de Melhoria do Ensino das Instituições de Educação Superior, com vigência até 

2014, dispõe de orçamento inicial de R$ 1 bilhão para financiamento a IES públicas e 

privadas. De acordo com a Portaria Normativa nº 14, de 24 de setembro de 2009, o 

PROGRAMA IES - MEC/BNDES disponibilizará para as IES públicas ou privadas com ou 

sem fins lucrativos, inclusive beneficentes de assistência social, recursos financeiros, “na 

forma de financiamento concedido pelo BNDES com o intermédio de Instituições Financeiras 

Credenciadas - IFC, a projetos que visam a melhoria da qualidade do ensino superior, 

compreendendo atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica das IES”. O 

novo programa estabeleceu: 
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(...) para além da aprovação do Plano Institucional da IES pelo MEC, pré-

requisitos adicionais para o financiamento, incluindo parâmetros de 

desempenho mínimo nas avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – Sinaes. Além do mais, o programa prevê que o MEC 

estabelecerá metas de melhoria da qualidade para cada IES financiada e 

monitorará o seu desempenho. Os itens financiáveis pelo programa incluem, 
além de investimentos fixos, a reestruturação financeira da IES, mediante 

apresentação de projeto de otimização operacional, com vistas a garantir a 

sustentabilidade financeira da instituição (BNDES, 2010, p. 250). 

 Os documentos apresentados pelo Fórum que reúne entidades representativas das IES 

privadas ao MEC, tanto a Carta de Araxá (2009) quanto a Carta de Florianópolis (2010), 

propõem alterações e reestruturações dos critérios de acesso ao Programa IES – BNDES.  Em 

resposta as demandas do setor privado, o Fernando Haddad, Ministro da Educação, alterou os 

procedimentos referentes ao Programa IES (2009-2014) com a promulgação da Portaria 

Normativa 18, de 30 de agosto de 2011: o programa passou a ter regras mais simples do que 

as que tinham sido fixadas pela Portaria Normativa 14, de 24 de setembro de 2009. E, 

atualmente, as instituições de educação superior terão que seguir a seguinte 

operacionalização: 

 

 

 

Tabela 22  

Procedimentos referentes ao Programa IES - BNDES (2009-2014) e a operacionalização 

para a contratação dos projetos das instituições de educação superior 

 
Pré-requisitos 1. Apresentação de projeto de apoio conforme normas do BNDES e, no 

caso de reestruturação financeira, de projeto de otimização operacional 

com vistas a garantir a sustentabilidade financeira da instituição. O projeto 
de otimização operacional deverá incluir, no mínimo, diagnóstico da 

situação atual da IES e plano de ações, contendo a previsão de indicadores 

de resultados operacionais e financeiros que reflitam a evolução da 
melhoria pretendida; 

2. Comprovação das adesões ao Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (FIES) e ao Fundo de Garantia de Operações de Crédito 

Educativo (FGEDUC), mediante a apresentação do Termo de Adesão ao 
FIES ou do Termo de Renovação de  Adesão ao FIES e do Termo de 

Adesão do FGEDUC ou do Termo Aditivo de Adesão do FGEDUC 

(específico para IES privadas); 
3. Comprovação de adesão ao Programa Universidade Para Todos 

(ProUni), mediante a apresentação do Termo de Adesão ou do Termo 

Aditivo referente ao último processo seletivo (específico para IES 
privadas); 

4. Índice Geral de Cursos (IGC) igual ou superior a 3 (três) no âmbito do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 

considerando o IGC mais recente publicado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) até a data do protocolo do 
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projeto na instituição financeira credenciada pelo BNDES; 

 

Itens financiáveis 1. obras civis; 
2. máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, credenciados 

pelo BNDES; 

3. aquisição de livros, nacionais e importados, em meio impresso ou outro, 

para as bibliotecas pertencentes a IES pleiteante do apoio financeiro. A 
aquisição de livros importados será admitida somente nas operações de 

apoio indireto não automático; 

4. importação de equipamentos novos que não apresentem similar 
nacional, sendo o valor financiado, por projeto, de no máximo o 

equivalente, em reais, a US$ 3 milhões, considerada a cotação da moeda 

na data da aprovação/homologação da operação pelo BNDES. 
despesas de internalização de equipamentos importados, desde que não 

impliquem remessa de divisas, mesmo que a importação não tenha sido 

financiada pelo BNDES; 

5. gastos com capacitação gerencial e treinamento para melhoria da gestão 
administrativo-financeira; 

6. aquisição de softwares nacionais didáticos e dedicados à melhoria da 

gestão administrativo-financeira, cadastrados no âmbito do programa 
BNDES Prosoft – Comercialização; 

7. estudos de natureza organizacional, inclusive elaboração ou redefinição 

de rotinas de trabalho; 
8. capital de giro associado, limitado a 40% do investimento fixo 

financiável; e 

9. reestruturação financeira da IES, mediante apresentação de projeto de 

otimização operacional, com vistas a garantir a sustentabilidade financeira 
da instituição. 

 

Taxa de Juros Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + Taxa de 

Intermediação Financeira + Remuneração da Instituição Financeira 
Credenciada 

 

Custo Financeiro:  
Importação de equipamentos, aquisição de livros importados e despesas de 

internalização de equipamentos importados em operações indiretas não 

automáticas; 
Importação de equipamentos e despesas de internalização de equipamentos 

importados em operações indiretas automáticas; 

Demais itens: Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP 

 
Remuneração Básica do BNDES: 

Importação de equipamentos, aquisição de livros importados e despesas de 

internalização de equipamentos importados: 2,5% a.a.; 
Capital de giro associado e reestruturação financeira da IES: 4,0% a.a.; 

Demais itens: 0,9% a.a. 

 
Taxa de Intermediação Financeira

85
: 

                                                             
85 Existem duas modalidades de operação indireta: “Automática: operação que não precisa passar por avaliação 
prévia do BNDES. O pedido é recebido e analisado pela instituição financeira credenciada, que aprova o crédito 

e, em seguida, solicita ao BNDES a homologação e liberação dos recursos. Podem ser automáticas as operações 

de financiamento com valor até R$ 20 milhões; e Não automática: operação indireta em que é necessário 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/Prosoft/prosoft_comercializacao.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Ferramentas_e_Normas/Custos_Financeiros/Taxa_de_Juros_de_Longo_Prazo_TJLP/index.html
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nas operações indiretas automáticas: isenta para MPMEs
86

 e 0,5% a.a. para 

demais empresas; 

nas operações indiretas não automáticas: 0,1% a.a. para MPMEs e 0,5% 
a.a. para demais empresas. 

 

Remuneração da Instituição Financeira Credenciada: 
Negociada entre o cliente e a Instituição Financeira Credenciada 

 

Prazo Total do 

Financiamento 

Reestruturação financeira: até 6 anos, incluído o prazo de carência de até 1 

ano; 
Demais itens: até 10 anos, incluído o prazo de carência de até 2 anos. 

 

Participação máxima 

do BNDES 

1. Importação de equipamentos, aquisição de livros importados: 60% do 

valor FOB (Free On Board) do equipamento; 
2. Despesas de internalização de equipamentos importados: 60%; 

3. Aquisição de máquinas e equipamentos novos em operações indiretas 

automáticas: 70%; 
4. Capital de giro associado: 100%, desde que limitado a 40% do 

investimento fixo financiável; 

5. Reestruturação financeira da IES: 100% das dívidas com fornecedores e 
bancos; 

6. Clientes MPMEs: 100%, exceto para importação de máquinas e 

equipamentos e para despesas com a internalização de equipamentos 

importados; 
 

Fonte: BNDES87.  

  

 A partir de 2011, no governo Dilma, as IES privadas foram também condicionadas a 

sua adesão ao Programa Universidade para Todos (PROUNI), ao Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES), e ao Fundo de Garantia de Operações de Crédito 

Educativo (FGEDUC). Segundo o MEC, entre os itens a serem financiados, estão as obras de 

melhoria de infraestrutura; máquinas e equipamentos de fabricação nacional; livros, nacionais 

e importados, para constituição do acervo das bibliotecas; softwares nacionais didáticos, 

importação de equipamentos que não apresentem similar na indústria nacional e projetos de 

reestruturação financeira. 

                                                                                                                                                                                              
apresentar a Consulta Prévia, que será encaminhada ao BNDES pela instituição credenciada, para análise. Neste 

caso, as operações de financiamento são individualmente avaliadas e aprovadas pelo BNDES. O valor mínimo 

para esta forma de apoio é de R$ 20 milhões” (BNDES, 2014). 

86 MPMEs: as  micro, pequenas e médias empresas que serão isentas. Em 2011, ocorre uma mudança no porte de 

empresa do BNDES que é classificado a partir da Receita operacional bruta anual: Microempresa – menor ou 

igual a R$ 2,4 milhões; Pequena empresa – maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões; 

Média empresa – maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões; Média-grande empresa – maior 
que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões; Grande empresa – maior que R$ 300 milhões.  

87http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/ie

s.html  Acesso em 26 de agosto de 2014. 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/formas_apoio.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/formas_apoio.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Ferramentas_e_Normas/Roteiros_e_Manuais/roteiros_finem.html
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  Apesar das alterações supracitadas, ocorridas no Programa, os empresários da 

educação superior continuam demandando maior flexibilização deste, por meio do Fórum das 

Entidades Representativas do Ensino Superior Particular, que critica a restrição a 76% das 

IES devido aos parâmetros avaliativos determinados pelo BNDES e o MEC. Esse 

levantamento feito pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos do 

Ensino Superior no Estado de São Paulo (SEMESP), que aponta: 

O financiamento disponibilizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) em parceria com o Ministério da Educação 

(MEC) restringe a participação de instituições que não tenham 70% dos 

cursos com conceitos iguais ou superiores a 3 no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (Enade)

88
 ou no Conceito Preliminar de Curso 

(CPC). Essa regra faz com que 76,38% das instituições de ensino superior 

particulares estejam desqualificadas para a obtenção de recursos do 

BNDES.  Os parâmetros avaliativos, que já eram criticados pelos 
mantenedores do ensino superior particular passarão agora, também, a 

atravancar a concessão de crédito para as instituições. Para o consultor 

jurídico da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 
(ABMES), José Roberto Covac, justamente as instituições que mais 

precisam do crédito serão barradas. “As IES que estão abaixo dos conceitos 

avaliativos do MEC precisam de dinheiro para poder se reestruturar. Com 
essa lista de imposições feitas nada será mudado”, analisa (ABMES, 2014)

89
. 

 Repare-se que os empresários da educação superior, neste caso, questionam o papel da 

avaliação. O Diretor Técnico da ABMES, Antonio Carbonari Netto – fundador do Grupo 

Anhanguera, reforça a lógica da educação superior como um serviço e compara a educação 

com a compra de gado, destacando que “muitas empresas privadas utilizaram recursos do 

Banco para comprar gado e para desenvolver seus serviços, mas, elas nunca tiveram que 

apresentar notas dois, três ou quatro” (ABMES, 2014). 

  As ações do governo federal brasileiro para a educação superior por meio das diversas 

modalidades de parcerias público-privadas se complementam ao longo da história desse país. 

Essas políticas educacionais fortalecem de forma direta e indireta o empresariamento, 

privatização e mercadorização desse nível de ensino, porém, não apaga as resistências dos 

sujeitos políticos coletivos em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. 

                                                             
88 Temos discordância com o método de avaliação do ENADE, por este desconsiderar um conjunto de questões 

que perpassa a processo de formação profissional/acadêmica, e de reforçar lógica meritocrática, mercadológica e 

punitiva. 

89 Noticia da ABMES: Mais de 76% das IES brasileiras não poderão solicitar financiamento do BNDES. 

http://www.forumensinosuperior.org.br/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=65:2009-10-08-

ies-bndes&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=18 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa dissertação teve como objetivo analisar o processo de expansão da Educação 

Superior brasileira, no setor privado, por meio da parceria público-privada, durante os 

governos do Partido dos Trabalhadores – PT: Luiz Inácio Lula da Silva Lula (2003 -2010) e 

governo Dilma Rousseff (2011 – em andamento). Buscamos estudar especialmente as 

seguintes ações do governo federal: FIES – Fundo de Financiamento Estudantil (Lei n
o
 

10.260/2001); PROUNI – Programa Universidade para todos (Lei nº 11.096/2005); do 

Programa de Recuperação e Ampliação dos Meios Físicos das Instituições de Ensino Superior 

(1997-2007) ao Programa de Melhoria do Ensino das Instituições de Educação Superior 

(2009-2014): elaborados e implementados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES.  

Tivemos como eixo norteador do objeto da pesquisa que o processo de contrarreforma 

da Educação Superior brasileira faz parte de um processo maior que é o reordenamento do 

Estado, o qual, segundo Lima (2005), constitui-se de um conjunto de ações neoliberais 

reformuladas (políticas focalizadas, privatização, Parceria público-privado – PPP) que se 

caracterizam como uma resposta da burguesia à crise de acumulação do capital a partir de 

1970. Para a autora, esta reformulação elaborada e difundida pelos Organismos 

Internacionais, especialmente o Banco Mundial, busca atender aos interesses da burguesia 

local e internacional por novos campos de exploração, como a educação, e constitui um 

projeto mais amplo de difusão de uma nova sociabilidade burguesa de mundo nos marcos do 

neoliberalismo.  

Para analisar o objeto em sua essência e apreender suas contradições, buscamos, a 

partir da matriz teórica marxista, inscrever o objeto da pesquisa na totalidade da vida social. 

Situá-lo histórico-sócio-politicamente com vistas à apropriação do seu significado concreto, 

indo para além da aparência e do imediato. Ianni (2011, p. 140) afirma que “Marx é um 

filósofo que vai à história, à pesquisa e reflete sobre o movimento do real, busca apanhar a sua 

dinâmica”. Apresenta uma proposta teórica e metodológica sobre como pensar o real, a partir 

da perspectiva crítica como um requisito essencial da reflexão dialética. 

Com base nas análises desenvolvidas pelo intelectual-militante, Florestan Fernandes, 

constatamos que a educação superior no Brasil esteve – e está – subordinada aos interesses da 

burguesia brasileira e internacional. Devido ao padrão dependente de desenvolvimento e ao 
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consequente padrão dependente de educação superior, os países periféricos estão sujeitos aos 

avanços das políticas e das tecnologias dos países centrais (Florestan, 1975).  

As análises desenvolvidas nesse trabalho apontam que o processo de expansão da 

Educação Superior no setor privado ocorre historicamente em nosso país, sob a aparência de 

ampliação do acesso, atendendo aos interesses da burguesia brasileira e internacional. 

Acatando os interesses dos empresários da educação superior, o Estado brasileiro destina 

recursos públicos para a iniciativa privada, submetendo a educação aos interesses do mercado: 

promove a “criação do fetiche da ‘democratização’ e do aumento no índice de escolarização” 

(LIMA, 2009, p.10) dos trabalhadores e dos filhos dos trabalhadores e torna a Educação 

Superior um campo lucrativo para atração do capital em crise. Com esse estudo, esperamos 

ter conseguido comprovar que os governos do PT fortalecem o empresariamento, a 

privatização e mercadorização da educação superior brasileira. 

O crescimento do setor privado na educação superior brasileira corresponde, 

historicamente, à participação do Estado burguês que compartilha as demandas apresentadas 

pelos empresários da educação superior por meio de suas entidades representativas, sujeitos 

coletivos do capital, legitimadas e defendidas pelos governos brasileiros, que incorporam as 

políticas educacionais do Banco Mundial à educação superior brasileira em plena consonância 

com o projeto neoliberal.  

No capítulo II elaboramos um quadro que demonstra como as propostas dos 

empresários da educação superior por meio das Cartas elaboradas do Fórum desse setor e 

encaminhadas ao Ministério da Educação, refletem nas políticas educacionais dos governos 

do Partido dos Trabalhadores (PT) - Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, 

especificamente, pela atuação do financiamento público. E ao analisar cada programa, 

percebemos o movimento da mercadorização, articulando as demandas dos empresários da 

educação superior e as políticas materializadas na legislação federal, tanto do Legislativo 

(Senado e Câmara dos Deputados) com os projetos de lei e as propostas de emendas, quanto 

do Executivo, por meio de leis, decretos, medidas provisórias e portarias. Constatamos que as 

ações do governo federal vêm respondendo às demandas do setor privatista de várias formas 

de financiamento criadas e/ou alteradas contando com a participação do fundo público. 

 FIES criado em 1999 pelo governo FHC, foi uma nova versão do CREDUC, e o 

governo Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff deram continuidade aos pontos centrais 

do projeto de educação superior dos governos neoliberais anteriores, reconfigurando o FIES a 

partir das mudanças ocorridas na legislação do Programa, e tais modificações foram 
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intensificadas no governo do PT: o agente operador do FIES passou a ser o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação – FNDE; ampliou os agentes financeiros - Caixa 

Econômica Federal e Banco do Brasil; reduziu a taxa efetiva de juros dos contratos do FIES 

em 3,4% ao ano para todos os cursos de graduação; aumentou do período de carência dilatado 

para 18 (dezoito) meses para o início da fase de amortização; o prazo de amortização do 

financiamento foi aumentado para três vezes o período financiado, acrescido de 12 meses; os 

estudantes que se formarem em cursos de licenciatura ou medicina e optarem por atuar como 

professores da rede pública de educação básica (com jornada mínima de 20 horas semanais) 

ou como médicos do Programa Saúde da Família em especialidades e regiões definidas como 

prioritárias pelo Ministério da Saúde, poderão abater 1% da dívida a cada mês trabalhado; 

redefinição do percentual dos encargos educacionais cobrados pela IES e financiados pelo  

FIES de acordo com a renda familiar mensal bruta do estudante que varia em menor ou igual 

a 20 (vinte) salários mínimos; a fase de amortização passou a iniciar após o período de 

carência e terá duração de até três vezes o tempo de financiamento, acrescidos de 12 meses; as 

inscrições no FIES passaram a ser efetuadas exclusivamente pela Internet, em qualquer 

período do ano; foi criado o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo 

(FGEDUC), assim, os estudantes podem contratar o FIES, sem necessidade de apresentação 

de fiador, optando pela garantia do FGEDUC; criou-se novas regras para integrar FIES ao 

PROUNI; Surgiram duas novas modalidades, o FIES Técnico e o FIES Empresa; ampliou o 

Fies à pós-graduação stricto sensu – cursos de mestrado, mestrado profissional e doutorado.  

Percebemos que essas mudanças vão de encontro às demandas do mercado 

educacional, e garante o crescimento das matrículas nas IES privadas a partir dos dados 

analisados no capítulo III, que demonstram um aumento dos recursos públicos alocados na 

Lei Orçamentária Anual (LOA) destinados ao Programa, desde a sua implementação. 

Verificamos que o governo Dilma sempre executou a mais do que o orçado na LOA, em 

2013, direcionou R$ 5.596.506.179,43 (cinco bilhões, quinhentos e noventa e seis milhões, 

quinhentos e seis mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), alcançando a 

verba estipulada em 340,29% acima do previsto. De acordo com os dados das despesas 

liquidadas na Educação Superior e Pós-Graduação no exercício de 2012 analisados pelo 

Tribunal de Contas da União – TCU (2013), verifica-se que as duas maiores despesas da 

educação superior brasileira foram o gasto com o FIES (32,6%) e com o pessoal (25,4%).  

 Além do FIES, o governo federal dispõe o PROUNI, que foi criado em 2004, pelo 

governo Luiz Inácio Lula da Silva – com esse Programa o governo adiantou parte da proposta 
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de contrarreforma da educação superior, e regulariza uma nova forma indireta de destinar 

recursos públicos para as IES privadas para expandir as matriculas das IES privadas, ou seja, 

o governo destina de forma articulada recursos públicos e/ou fornece isenções fiscais 

instituições privadas de educação superior para que essas garantam a lucratividade desse setor 

de ensino. 

 O PROUNI, em resposta as demandas do setor privado, também obteve algumas 

mudanças desde o início do programa. Dentre as modificações realizadas ocorreram: a 

ampliação do perfil do bolsista, que incluiu estudantes que tenha cursado o ensino médio 

completo em instituições privadas na condição de bolsista integral e estudante portador de 

necessidades especiais; atualmente concede bolsas de estudo integrais e parciais de cinquenta 

por cento (50%) em IES privadas; o bolsista parcial de 50% poderá utilizar o Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies) para custear os outros 50% da mensalidade, sem a 

necessidade de apresentação de fiador na contratação do financiamento; o candidato deve 

realizar o Exame nacional do Ensino Médio (ENEM); as IES com ou sem fins lucrativos não 

beneficentes terão a alternativa de substituir a relação de estudantes pagantes de 10,7 para 

cada bolsa integral disponível, e conceder uma bolsa integral para cada 22 estudantes 

pagantes, e bolsas parciais, que atinjam 8,5% da receita bruta; o programa passou a conceder 

bolsa permanência no valor de R$ 300,00 para alunos com bolsa integral e estejam 

matriculados em cursos presenciais com no mínimo seis semestres de duração com carga 

horária a igual ou superior a seis horas; institui o Módulo Internacional no âmbito do 

PROUNI; entre outras mudanças autorizadas por instância municipal
90

.  

 Esse programa é apresentado pelo governo federal como uma proposta de 

democratização do acesso da classe trabalhadora, porém atende aos interesses dos 

empresários do ensino – que aumentam sua lucratividade com a redução de seus custos com 

isenção tributária. Os dados dos gastos tributários apresentados no “Demonstrativo dos Gastos 

Governamentais Indiretos de Natureza Tributária” (2006 a 2013) disponibilizados nos 

relatórios da Receita Federal expõem os valores não arrecadados em decorrência da renúncia 

fiscal. Constatamos que houve um aumento de 281,61% entre 2006 – 2013 no montante que a 

                                                             
90 O prefeito do Rio de Janeiro decretou em 2014 que o estudante bolsista do PROUNI têm direito ao cartão do 
benefício do Passe Livre Universitário que substitui o cartão Bilhete Único Universitário, e conta com o passe 

livre no município do Rio de Janeiro. E os alunos das IFES e IEES que não se incluem no campo das cotas não 

gozam do mesmo benefício. 
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União deixou de arrecadar com a isenção dos tributos e contribuições das IES privadas que 

aderiram o PROUNI.  

O crescimento das matrículas nas IES privadas ocorre por meio da eliminação das 

fronteiras entre o público e o privado, o Estado brasileiro destina recursos públicos para 

ampliar e melhorar a infraestrutura desse setor de ensino. Além, de o governo fortalecer a 

iniciativa privada de forma indireta com o PROUNI, também cria formas diretas, como o 

FIES e os Programas IES elaborados pelo BNDES. 

Segundo o Banco, o seu papel social é criar programas para favorecer as “classes 

necessitadas diretamente” e para gerar trabalho em pequenas e microempresa, porém 

constatamos nesse trabalho, que são as IES de grande porte – as grandes empresas – as 

maiores beneficiadas, foram as que mais receberam recursos públicos, que estão agrupadas 

nas regiões Sul e Sudeste, ocorre também um critério de diferenciação entre a micro, pequena, 

média e a grande empresa. 

 O Programa de Recuperação e Ampliação dos Meios Físicos das Instituições de 

Ensino Superior – Programa IES – criado em 1997, inicialmente tinha a vigência de 60 meses 

e recurso de até R$ 500 milhões, dividido igualmente entre financiamentos para IES públicas 

e privadas. Assim, como ocorreu no FIES e no PROUNI, aconteceram mudanças no 

Programa IES – BNDES, em outubro de 2005, elevou o limite de financiamento para o 

programa até o valor de R$ 900 milhões, sendo R$ 650 milhões para IES privadas e R$ 250 

para IES públicas. E a vigência desse Programa foi de 10 (dez) anos, o término se deu em 

2007. O número de projetos contratados teve um total de 61 projetos, sendo 4 projetos (12%) 

para três IES públicas e 57 projetos (88%) para quarenta e cinco IES privadas.  

 O Programa IES – BNDES (1997-2007) teve em seu montante de investimento R$ 1,2 

bilhões em infraestrutura, sendo somente R$ 101 milhões para as instituições públicas, e R$ 

1,1 bilhões para a expansão das instituições de ensino superior privadas. Assim, verificamos 

que o Programa IES – BNDES concentrou seus recursos para a iniciativa privada, destinando 

recursos públicos às IES privadas.  

 O BNDES em 2009 reformulou o Programa IES e criou o Programa de Melhoria do 

Ensino das Instituições de Educação Superior, com vigência até 2014 (em andamento), com 

orçamento inicial de R$ 1 bilhão para financiamento a IES públicas e privadas. Em 2011, o 

Ministro da Educação – Fernando Haddad – por meio da Portaria Normativa 18, de 30 de 

agosto de 2011, modificou os procedimentos referentes ao Programa IES (2009-2014) 

atendendo as demandas do setor privado, o programa passou a ter regras mais flexíveis para 
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facilitar a contratação dos projetos das IES privadas. E também, no governo Dilma, a 

contratação dos projetos das IES privadas passou a ser condicionada a adesão dessas 

instituições ao FIES, ao FGEDUC e ao PROUNI. Nesse sentido, verificamos várias 

estratégias de cruzamento entre as parcerias público-privadas para expandir o setor privado de 

ensino. 

 Este estudo ora apresentado não esgota as análises das diversas modalidades de 

parceria público-privada na educação superior brasileira com as ações do FIES, PROUNI e 

Programa IES – BNDES, visto que se trata de um processo continuado, em andamento e que a 

todo instante se reconstrói com novas regulamentações para atender o mercado educacional. 

Além das ações supracitas, que compõem o objeto específico deste trabalho, 

encontramos Projetos de Lei em curso, Portarias, Leis e Decretos que fortalecem o 

empresariamento, privatização e mercadorização da educação superior por meio do dinheiro 

do trabalhador e de recursos públicos a serem destinados às IES privadas, e que nos estimula a 

continuar pesquisando sobre a temática e resistindo a essa lógica da educação superior como 

mercadoria, e que certamente, será objeto de nossos estudos futuros. 

   Os documentos produzidos pelas entidades representativas das IES privadas no Fórum 

de deliberação destas, destacamos o Resumo executivo – Documento “Políticas Públicas para 

a Educação Superior” e a “Carta de Araxá (2009): propostas do setor privado” (2007) que 

defende a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT) para o pagamento de matrícula e mensalidades em IES 

privadas. Assim como, apoiar Projetos de Lei
91

 que apresentem essas novas formas de 

financiamento: uso de 50% de recursos do FGTS; e/ou utilizar investimentos do FAT e o 

aluno teria que restituir após a conclusão do curso, seria um novo modelo de FIES tendo o 

FAT como fonte. 

 O governo Dilma Rousseff reconstrói os meios de fortalecimento do setor privado, e 

cria o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) com a 

promulgação da Lei 12.513/2011 que inicialmente “a União é autorizada a transferir recursos 

financeiros às instituições de educação profissional e tecnológica das redes públicas estaduais 

e municipais ou dos serviços nacionais de aprendizagem correspondentes aos valores das 

                                                             
91 Encontramos os seguintes Projetos de Lei em tramitação: PL 3.148/2008, de 02 de abril de 2008 do Senador 

José Agripino (DEM/RN); PLS 539/2009, de 01 de dezembro de 2009 do Senador Sérgio Zambiasi (PTB/RS); 
PLS 240/2010, de 21 de setembro de 2010; PLS 137/2011, 04 de abril de 2011 do Senador Aloysio Nunes 

Ferreira (PSDB/SP); PLS 157/2011, de 12 de abril de 2011 do Senador Eunício Oliveira (PMDB/CE); PL 

2422/2011, de 28 de setembro de 2011 do Deputado Edmar Arruda (PSC/PR). 
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bolsas-formação”, porém com a Medida Provisória nº 593, de 5 de dezembro de 2012, 

convertida na Lei nº 12.816, de 2013, determina a ampliação do PRONATEC para 

instituições da rede privada. “O valor da bolsa formação será definido pelo Poder Executivo e 

seu pagamento será realizado, por matrícula efetivada, diretamente às mantenedoras das 

instituições privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio”.  

 No que tange às bolsas de formação do PRONATEC, o governo federal também 

poderá condicionar
92

 o recebimento da Assistência Financeira do Programa Seguro-

Desemprego à comprovação de matrícula e de frequência do trabalhador em curso de 

formação inicial e continuada ou qualificação profissional, e o benefício Seguro-Desemprego 

será cancelado pela recusa por parte do trabalhador em matricular-se em curso condizente 

com sua qualificação registrada ou declarada, ou sua evasão. O art. 10 da Lei 12.513/2011 

constitui que o FAT seja “destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao 

pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas de educação profissional e 

tecnológica e de desenvolvimento econômico”.  

 Além das ações que fortalecem o empresariamento, privatização e mercadorização da 

educação superior, o governo federal está preocupado com a recuperação econômica e fiscal 

para instituições de ensino superior privadas, e cria a Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012 

que institui o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de 

Ensino Superior (PROIES), com o objetivo de assegurar condições para continuidade das 

atividades das entidades mantenedoras. Esse programa é um benefício fiscal para IES 

privadas, “que posterga por um ano a obrigatoriedade de pagamento de dívidas tributárias 

fiscais antigas”. Com o PROIES, a lei supracitada, “autoriza a moratória
93

 e o parcelamento 

dos créditos tributários federais, concede benefício fiscal de redução de multas e institui 

                                                             
92 Decreto nº 7.721, de 16 de abril de 2012, condiciona o recebimento da assistência financeira do Programa de 

Seguro-Desemprego à comprovação de matrícula e frequência em curso de formação profissional para o 

trabalhador segurado que solicitar o benefício do Programa de Seguro-Desemprego a partir da terceira vez 

dentro de um período de dez anos.  Já o Decreto nº 8.118, de 10 de outubro de 2013, “o recebimento de 

assistência financeira pelo trabalhador segurado que solicitar o benefício do Programa de Seguro-Desemprego 

a partir da segunda vez dentro de um período de dez anos poderá ser condicionado à comprovação de matrícula 

e frequência em curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, habilitado pelo 

Ministério da Educação”. 

93 Moratória é suspensão temporária de cumprimento da obrigação tributária. De acordo com a Portaria Conjunta 

n.º 6, de 17 de agosto de 2012 “Considera-se em estado de grave situação econômico-financeira a mantenedora 
de Instituições de Ensino Superior (IES) que, em 31 de maio de 2012, apresentava montante de dívidas 

tributárias federais vencidas que, dividido pelo número de matrículas total, resulte em valor igual ou superior a 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12816.htm
http://www.abmes.org.br/abmes/noticias/detalhe/id/802
http://www.abmes.org.br/abmes/noticias/detalhe/id/802
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programa de concessão de bolsas de ensino
94

, cujos valores poderão ser utilizados pelas IES 

para pagamento de até 90% das dívidas tributárias federais”. 

 Em 2010, foi criado o PL 8035/10 pelo Poder Executivo que apresentava as diretrizes 

do Plano Nacional de Educação – PNE 2011-2020. Segundo Lima (2012, p. 626), 

historicamente existe uma disputa entre os projetos antagônicos
95

 de educação e de 

universidade: “de um lado, os setores privatistas defendendo a “liberdade de ensino” e, por 

outro, educadores, movimentos sociais, sindicais e estudantis em defesa da educação pública e 

gratuita”.  

 O PNE foi sancionado, quatro anos depois, com a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. 

Esse novo Plano define as bases da política educacional brasileira para os próximos 10 anos, 

PNE 2014-2024, aprofunda o empresariamento da educação superior via parceria público-

privada em relação à política de Educação Superior do PNE anterior. A meta 20 do PNE 

indica o aumento do investimento público em educação pública a atingir 10% do PIB até 

2024.  Observamos que até a mídia comemorou esse aumento, assim como, ativistas e 

militantes, que acreditaram ser uma conquista das manifestações organizadas pela 

“Campanha 10% do PIB para a Educação Pública, já!
96

”. Porém, esse recurso não irá 

somente para as instituições públicas, incluirá também para a parceria público-privada. 

 Destacamos as metas referentes ao financiamento público que fortalecem os 

empresários da educação superior por meio da alocação direta e indireta de recursos públicos 

para as IES privadas: expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de 

Financiamento Estudantil – FIES para estudantes em cursos presenciais ou a distância, e 
                                                             
94 É concedido as IES privadas o pagamento de até 90% (noventa por cento) “do valor das prestações mensais 

mediante a utilização de certificados de emissão do Tesouro Nacional, emitidos pela União, na forma de títulos 

da dívida pública, em contrapartida às bolsas Proies concedidas pelas mantenedoras das IES para estudantes de 

cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelos órgãos referidos no 

parágrafo único do art. 5o, condicionada à observância das seguintes condições por ocasião da adesão: I - adesão 
ao Programa Universidade para Todos (Prouni); II - adesão ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies); III - 

adesão ao Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC). 

95 O fundo público também está presente nessa disputa: “os privatistas lutando pelo uso da verba pública para 

subsidiar o crescimento do setor privado (constituído pelas Instituições de Educação Superior – IES) com 

finalidade lucrativa e pelas IES sem finalidade lucrativa – comunitárias, confessionais ou filantrópicas, através 

das isenções e renúncias fiscais, e os militantes da educação pública reafirmando: verba pública exclusivamente 

para a educação pública!” (Lima, 2012, 626). 

96 Campanha Nacional Unificada em defesa do investimento imediato de 10% do PIB brasileiro para a Educação 

Pública foi lançada em 2011, que fazia oposição às propostas do PL 8035/2010 – PNE (2011-2020). Segundo 

Lima (2012, p. 646) a Campanha 10% do PIB para a Educação Pública, já! “não se trata da alocação de verba 

pública para a educação, mas para a educação pública e gratuita (o que exclui a alocação direta e indireta de 
verba pública para o setor privado) e da alocação de 10% do PIB para a educação pública, já isto é, não é um 

processo que dure dez anos, mas a alocação imediata para garantir a oferta de educação pública, gratuita e de 

qualidade referenciada nas lutas e demandas dos trabalhadores”. 
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ampliar o Fies à pós-graduação stricto sensu
97

; ampliar o PROUNI para estudantes 

regularmente matriculados em cursos superiores presenciais ou a distância.   

 São muitos os artifícios ideológicos do projeto burguês de sociabilidade: a 

disseminação da ideia de que a história está fechada e que o capitalismo será eterno (Minto, 

2011). “Na educação superior, o pensamento conservador também (re)criou a mística do fim 

da história” (p. 281). Porém, existe um conjunto de sujeito políticos coletivos – movimentos 

sociais, estudantis e sindicais – que resiste e luta ao longo da história desse país em oposição a 

essas ações dos governos brasileiros e contra a concepção capitalista de mundo. 

Continuaremos na luta pela defensa do recurso público exclusivamente para as instituições 

públicas, e concordamos com a afirmação de Florestan Fernandes, que “só a ‘revolução contra 

a ordem’, negadora ao mesmo tempo da dependência, do subdesenvolvimento e do 

capitalismo, oferece uma alternativa real ao padrão dependente de desenvolvimento 

capitalista” (1975, p. 89). 

 Considerando, portanto, a atualidade e a relevância desta temática, procuramos 

contribuir com as análises e as ações políticas dos estudantes e dos trabalhadores da educação 

comprometidos com a luta em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, buscando 

dar maior visilibilidade ao processo de expansão do acesso à Educação Superior em curso no 

Brasil, que ocorre através da eliminação das fronteiras entre o público e o privado, e do uso do 

fundo público como instrumento de fortalecimento do empresariamento, privatização e 

mercadorização da educação superior brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
97 Governo Dilma criou a Portaria Normativa nº 15, de 1º de julho de 2014, que altera a Portaria Normativa nº 
1, de 22 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES: são considerados 

habilitados ao financiamento os cursos de mestrado, mestrado profissional e doutorado recomendados pela 

CAPES. 
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