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Para os meus pais e irmão,  

com todo o carinho. 



RESUMO 

Procuramos detalhar, neste trabalho, o processo histórico e político que consolidou o 

ensino superior do Brasil. Mais especificamente, estamos interessados na trajetória 

do ensino superior privado, na relação que as empresas estabelecem (ou 

estabeleceram) com o poder público até se transformarem nos grandes 

conglomerados de ensino. Para tal, a partir de levantamento bibliográfico pertinente, 

procuramos entender o aparato simbólico que circunscreve socialmente o portador 

de um diploma, a relação aluno/cliente que se estabelece a partir da matrícula  nas 

instituições de ensino superior privadas, e em que condições são realizadas o 

ensino e a pesquisa científica nessas instituições vis a vis as universidades públicas 

federais e estaduais. Levamos em consideração, ainda, as políticas públicas 

promovidas durante os governos Lula e Dilma, seus resultados positivos e negativos 

e o modo como todo este conjunto de fatores se articulou na formação do cenário 

atualmente apresentado. 

PALAVRAS-CHAVE 
Ensino Superior Privado; Políticas Públicas; Bacharelismo; Estado; Aluno. 



ABSTRACT 

In this work, we are searching for the understanding of historical and the political 

processes that consolidated the private university system in Brazil. More specifically, 

we are interested in the trajectory of private education in the country, and the 

relations between private companies and the governments, and how the private 

universities changes from small familiar enterprises into large conglomerates. To do 

so, based on a relevant bibliographical survey, we will try to understand the symbolic 

apparatus that socially circumscribes the holder of an university diploma, the 

pragmatic relationship between student and the institution, and the conditions of the 

education of scientific research. We'll also take into consideration the public policies 

promoted during the governments of Lula and Dilma, their positive and negative 

results and the way in which this set of factors was articulated in the formation of the 

scenario currently presented. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O momento não deixa de ser oportuno: conforme vou trabalhando nesta 

monografia, sou bombardeada pelas polêmicas envolvendo o Ministério da 

Educação e os recorrentes cortes das verbas destinadas às universidades federais e 

às agências de fomento. Acompanhando a uma distância segura os primeiros meses 

do governo Bolsonaro — todas as polêmicas e acusações ideológicas de ambos os 

lados que chegam na esteira de uma austeridade econômica e uma agenda liberal 

vigorosamente defendidas já no período eleitoral — encontro, portanto, um novo 

estímulo para o desenvolvimento do assunto que aqui será apresentado, que é o de 

buscar compreender o crescimento do ensino superior privado a partir de políticas e 

subsídios concedidos às instituições particulares de ensino durante os governos Lula 

da Silva e Dilma Rousseff (2003 — 2016). 

 Para tal, é imprescindível deixar claro desde já que tomo como referência 

fundamental O Ensino Superior Privado No Brasil: Um Negócio Comercial e uma 

Relação Permissiva, amplo estudo realizado pelos professores Marcelo Pereira de 

Mello e Luiz Paulo Moreira Lima sobre o crescimento e a mercantilização do ensino 

superior privado nas referidas gestões, originalmente publicado em 2016. Embora a 

comunidade acadêmica questione livre e frequentemente a qualidade do ensino 

superior privado, os dois autores tem o grande mérito de problematizar, apresentar e 

distinguir, detalhadamente, com dados objetivos e sólidos, como o ensino superior 

está tão francamente dividido em aspectos quantitativos e qualitativos entre os 

ensinos público e privado.  

 Adequando a leitura dessa pesquisa ao escopo de um trabalho de conclusão 

de curso, procuramos desenvolver a abordagem crítica que será apresentada nas 

próximas páginas. Notadamente, é impossível dar conta de um assunto tão vasto e  

complexo nas poucas páginas aqui oferecidas; ofereceremos, então, um texto que 

pode ser considerado introdutório à pesquisa do tema e que  é mais um comentário 

crítico sobre os pontos que ora julgamos os mais interessantes na análise do 

sistema privado de ensino universitário no Brasil. Assim sendo, dividimos o presente 

trabalho em quatro capítulos, dispostos da seguinte maneira: 

 O primeiro capítulo busca principalmente entender o ensino superior em uma 

perspectiva simbólica. Trabalhamos muito brevemente a ideia de capital social, 



central na sociologia de Pierre Bourdieu (1989), para desaguá-la na realidade 

brasileira, articulando alguns autores clássicos do nosso pensamento social. Para 

circunscrever o objeto, tomamos como exemplo aspectos históricos como a 

proibição (ou o não-reconhecimento), por parte da Coroa Portuguesa, da instituição 

de cursos superiores no Brasil até o início do século XIX. Procura-se observar no 

capítulo, também, a relação entre a monarquia portuguesa  e os profissionais liberais 

no período colonial e, consequentemente, entender como o chamado bacharelismo 

se tornou, lá e cá, um elemento de distinção hierárquica. Antecipamos, ainda, nosso 

argumento central, a ser desenvolvido nos capítulos posteriores, relativo à 

implementação de políticas públicas com a intenção — ao menos em tese — de 

“democratizar” o acesso ao ensino superior, tornando-o possível a seguimentos 

sociais até então desconsiderados (e desencorajados) em âmbito universitário. 

Acreditamos que a inclusão desse capítulo, um pouco mais subjetivo que os demais, 

é importante porque antecipa elementos simbólicos conhecidos e manipulados pelo 

mercado, apropriados pelas instituições privadas que oferecem cursos superiores 

para a confecção de um produto final atrativo: o diploma. 

 Os capítulos dois e três são o coração do trabalho. No segundo capítulo, 

primeiro revisitamos a tensa relação entre o público e o privado no que diz respeito 

ao contexto sócio-político brasileiro. Quais são os atores envolvidos na 

mercantilização do ensino? Qual é, afinal, a “relação permissiva” indicada no título 

do livro de Moreira Lima e Mello (2016)? Para tal, surte efeito explicitar um 

levantamento bibliográfico que nos permita dar conta da proposta; serão abordados, 

de forma complementar à pesquisa primária, autores como Eunice Dunham (1998 e 

2003) e Simon Schwartzman (2001), no que se refere à confecção do objeto, à 

contextualização do ensino superior presencial  no Brasil, tal como será 1

empreendida toda a articulação sociológica que se fizer necessária, em sentido 

amplo. Observaremos também, ainda que de passagem, os programas de 

financiamento estudantil implementados pelo Estado; a concessão de bolsas de 

estudo e, consequentemente, o público-alvo ao qual estão (ou estavam) 

direcionadas tais políticas; a relação entre ensino e pesquisa e, por fim, a criação e 

oferta de cursos e serviços educacionais sob a lógica do mercado. Levaremos em 

consideração, portanto, o surgimento do ensino superior privado no Brasil como hoje 

 Para todos os efeitos, não serão observados os cursos à distância e semi-presenciais, cada vez 1

mais frequentes tanto no ensino público quanto, principalmente, no privado.
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o conhecemos, o surgimento de várias instituições conforme a demanda aumentava 

nas décadas de 1970 e 1980 e as sucessivas reformas que regulamentaram a 

atividade.  

 No terceiro capítulo entraremos nas questões políticas propriamente ditas, 

levando em consideração todo o percurso anterior, mas com ênfase maior a partir da 

década de 1990. Como veremos posteriormente, primeiro a redemocratização e, 

depois, a estabilidade econômica a partir do Plano Real reinauguram o mercado 

com a chegada de capital de vulto ao setor. As antigas instituições pequenas, 

familiares, são assimiladas e o mercado se concentra em poucos atores. Assim, 

daremos especial atenção à questão conforme ela se desenvolve nos governos 

petistas de Luis Inácio ‘Lula’ da Silva (2003 - 2010) e de Dilma Rousseff (2011 - 

2016).  

 No quarto capítulo, teceremos um breve comentário sobre toda a discussão 

atual que parece opor o ensino superior público ao privado, inclusive em âmbito 

governamental. Assim, abordaremos algumas ações e falas, tanto do corpo político 

quanto da sociedade civil, ocorridas nos primeiros meses do governo Bolsonaro. 

 A título de encerramento teórico, teceremos um comentário tentando situar os 

primeiros movimentos do atual governo a partir do legado deixado pelos governos 

petistas no que diz respeito à educação superior. Para tal, levando em consideração 

que escrevo no calor do momento, examinarei falas, atos e suas respectivas 

repercussões amplamente divulgadas na grande mídia e nas redes sociais 

referentes às políticas destinadas ao ensino superior; serão observadas por exemplo 

notícias sobre o contingenciamento de verbas, sobre relação entre pesquisa e 

ensino nos âmbitos público e privado, principalmente, eventuais referências ou 

acenos do governo às empresas privadas de ensino superior. Por fim, este volume 

com as conclusões e um resumo do que foi dito nas etapas anteriores do trabalho. 
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2. DIPLOMA E PRESTÍGIO 

 Conforme a população europeia envelhece, as grandes universidades do 

velho mundo vão se esvaziando. Os prédios centenários, as bibliotecas com 

grandes acervos, os enormes auditórios, todo o gigantismo é colocado em cheque 

na contemporaneidade porque, cada vez mais, a oferta de vagas, mesmo 

eventualmente estagnada, é maior que a demanda por elas. Não sem motivo, essas 

vagas ociosas são progressivamente oferecidas às elites dos países emergentes, na 

forma de bolsas, intercâmbios, convênios ou outros dispositivos facilitadores ao 

ingresso do estudante: a tradicionalíssima Universidade de Coimbra, por exemplo, 

sonho dourado dos brasileiros bem-nascidos na época do Império, aceita o nosso 

Exame Nacional do Ensino Médio como forma de admissão aos cursos de 

graduação desde 2014. Aliado à questão do envelhecimento, há um desinteresse do 

jovem europeu pelo ensino superior, levando em consideração a ampla oferta de 

cursos técnicos que exigem menos tempo de estudo para um remuneração final 

apenas ligeiramente inferior, no que diz respeito ao ganho médio, quando 

comparado a um profissional graduado . 2

 Em contrapartida, nos países emergentes, possuir um diploma de ensino 

superior ainda é uma marcação importante em relação aos salários aferidos. Em 

primeiro lugar, é preciso levar em consideração “a raridade” de um diploma 

universitário: em 2008, apenas 11% dos brasileiros entre 11 e 64 anos possuíam 

nível superior. Em contrapartida, no vizinho Chile, o mesmo índice mais que 

dobrava, para 24%. Na Rússia e na Coréia do Sul, respectivamente, saltava ainda 

mais, para 54% e 58% (MOREIRA LIMA & MELLO, 2016, p. 27).  

 No caso brasileiro, muito pautado por essa escassez de mão-de-obra 

especializada, um portador de diploma de nível superior ganha 2.5 vezes mais que 

 A título de experiência pessoal, contextualizo: migrei para Portugal em fevereiro de 2018. Apesar de 2

não conviver muito com brasileiros no dia-a-dia, vejo conterrâneos com frequência em transportes 
públicos. Quase todos os brasileiros migrantes são jovens adultos. A população portuguesa está, em 
geral, envelhecida; os jovens do país preferem, por sua vez, graças aos benefícios de trânsito 
concedidos aos cidadãos europeus, tentar a vida em países como Inglaterra, Suíça e Irlanda. Grande 
parte da força de trabalho mais elementar é composta por migrantes; eu trabalho diariamente, por 
exemplo, com africanos, indianos e nepaleses. No âmbito das universidades, especificamente, não 
convivo diretamente, mas o que se percebe, via mídia, é a chegada de um contingente bem razoável 
de alunos brasileiros, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Em geral, vale destacar, as 
matérias jornalísticas abordam o tema muito a partir de manifestações preconceituosas de 
portugueses contra brasileiros.
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um indivíduo que conte apenas com o ensino médio (ver IBGE, 2018). O trabalhador 

mais qualificado sofre relativamente menos, também, o desemprego: em épocas de 

crise econômica — e, portanto, de desordenamento do mercado — a parcela de 

trabalhadores empregados com nível superior em geral é menos afetada que 

aqueles com nível médio, mesmo quando eles estão em postos que exigem menor 

qualificação; isto é, conforme aumenta o contingente de desempregados, as vagas 

oferecidas são facilmente preenchidas pelos trabalhadores mais especializados 

entre a massa de desempregados. 

GRÁFICO I 
Taxa de desocupação por grau de instrução (em %): 

  
  

Dados: PNAD Contínua / IBGE 
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac / IPEA 
 Fonte: LAMEIRAS & VASCONCELOS, 2018, p. 2. 

 

 É por isso que, segundo nota técnica divulgada pela Diretoria de Estudos e 

Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada — IPEA 

(LAMEIRAS & VASCONCELOS, 2018), a parcela de trabalhadores com nível 

superior empregados cresceu 6% em um ano, entre o terceiro trimestre de 2017 e 

dezembro de 2018, em plena crise econômica, frente a um número absoluto, na 

época, de 12.7 milhões de desempregados. O que os números revelam, além da 

disparidade salarial, é o próprio acesso ao mercado: ao contrário do que ocorre nos 

países europeus, levando-se em consideração tanto a remuneração quanto a 

15



empregabilidade, há um distanciamento mais significativo entre os diplomados e os 

demais. 

GRÁFICO II 
Composição da População Economicamente Ativa (PEA)  

por grau de instrução (em %): 

  

Dados: PNAD Contínua / IBGE 
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac / IPEA 
 Fonte: LAMEIRAS & VASCONCELOS, 2018, p. 2. 

 A valorização de um diploma no Brasil não está, no entanto, apenas 

embalada em dados estatísticos: há, em geral e culturalmente falando, uma 

percepção que transforma o nível superior em uma espécie de verniz, em um tipo de 

fiador intelectual que garante a procedência e a inteligência daquele que o detém 

perante toda a sociedade. Em outras palavras, um diploma pode ser encarado como 

um elemento fundamental para a capitalização social ou simbólica de um indivíduo. 

Sobre o chamado “poder simbólico” vale a pena destacar: 

  
As diferentes classes e frações de classes estão envolvidas numa luta propriamente simbólica 
para imporem a definição do mundo social mais conforme aos seus interesses, e imporem o 
campo das tomadas de posições ideológicas reproduzindo em forma transfigurada o campo 
das posições sociais. Eles podem conduzir essa luta quer diretamente, nos conflitos simbólicos 
da vida quotidiana, quer por procuração, por meio da luta travada dos especialistas da 
produção simbólica (produtores a tempo inteiro) e na qual está em jogo o monopólio da 
violência simbólica legítima (cf. Weber), quer dizer, do poder de impor, e mesmo de inculcar 
instrumentos de conhecimento e de expressão (taxinomias) arbitrários, embora ignorados 
como tais da realidade social. O campo de produção simbólica é um microcosmos da luta 
simbólica entre classes: é, ao servirem os seus interesses na luta interna do campo de 
produção (e só nesta medida) que os produtores servem os interesses dos grupos exteriores 
no campo de produção. A classe dominante é o lugar de uma luta pela hierarquia dos princípios 

16



de hierarquização: as fracções dominantes, cujo poder assenta no capital econômico, têm em 
vista impor a legitimidade da sua dominação quer por meio da própria produção simbólica, quer 
por intermédio dos ideólogos conservadores os quais só verdadeiramente servem os 
interesses dos dominantes por acréscimo, ameaçando sempre desviar em seu proveito o poder 
de definição do mundo social que detêm por delegação; a fracção dominada (letrados ou 
“intelectuais” e “artistas”, segundo a época) tende sempre a colocar o capital específico a que 
ela deve sua posição no topo dos princípios de hierarquização. (BOURDIEU, 1989, p. 12.) 

 Consequentemente, o diploma é um elemento de diferenciação e de 

hierarquização. Tomando por base o fragmento destacado, é possível interpretarmos 

o simbolismo que envolve o fim de uma graduação (ou a colação de grau, mais 

especificamente) como o momento de inclusão do indivíduo em um grupo 

intelectualmente dominante, onde o diploma é tomado como um bem em si e não é 

medido pela qualidade do ensino que representa e que foi supostamente oferecido  

àquele  graduado…  

 Se o mercado pragmaticamente hierarquiza os profissionais a partir da 

qualidade da instituição cursada, o mesmo não ocorre tanto (ou tão diretamente) no 

plano simbólico, porque o valor do diploma é levado em consideração principalmente 

em relação ao grupo mais próximo; para um indivíduo proveniente de uma família 

humilde, por exemplo, a conclusão de um nível superior, a inclusão no seleto grupo 

de bacharéis ou licenciados, remete não só a melhores condições de trabalho mas 

também o capitaliza simbolicamente, no grupo, para uma posição de liderança. Em 

poucas palavras, diploma é sinônimo de prestígio. 

2.1. Percurso histórico 

 A utilização do diploma como elemento de diferenciação social no caso 

brasileiro é observada mais de perto por autores como Gilberto Freyre (2003) e 

Sérgio Buarque de Holanda (1997). Para o autor pernambucano, o anel de grau é o 

símbolo que melhor representa uma burguesia letrada e aspirante à fidalguia. 

Menciona ainda um caso interessante: diz que os cristãos-novos  encontraram no 3

bacharelismo, em Portugal, uma alternativa rápida e eficiente para ascender 

socialmente e que, em determinado período histórico, ocupavam grande parte dos 

postos intelectuais e jurídicos a serviço da monarquia:  

 Designação dada aos então récem-convertidos ao cristianismo, em oposição aos cristãos-velhos. 3

Eram, em geral, judeus tentando escapar do antissemitismo.
17



De tal modo se empenharam os cristãos-novos em alastrar de seus filhos doutores e bacharéis 
as cátedras e a magistratura que a Mesa de Consciência e Ordem, em fins do século XVII, 
decidiu limitar o bacharelismo em Portugal, sugerindo ao rei restringir para dois o número de 
filhos que pudesse enviar para a Universidade de Coimbra uma pessoa nobre, a um, o pai 
mecânico, e fazendo depender de licença de Sua Majestade a inscrição de cristãos novos. 
Porque ‘ainda desta maneira sobrepujarão letrados neste reino’.” (FREYRE, 2003, p. 308) 

 Nota-se a partir do fragmento destacado uma elite que se vê ameaçada pela 

ascensão dos cristãos-novos a partir da obtenção de um diploma universitário. A 

educação superior é vista, consequentemente, como uma espécie de dispositivo 

político perigoso, contra a ordem tradicionalmente estabelecida. Não sem motivo, 

conforme nos conta Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, a Coroa 

Portuguesa restringiu vigorosamente a criação de estabelecimentos de ensino 

superior em suas colônias; na América Espanhola, por contraste, a metrópole 

inaugura já no século XVI algumas universidades: São Domingos (1538) e São 

Marcos (1551), por exemplo, são instituições inaugurais, com estatuto e estrutura 

similares aos aplicados às grandes e tradicionais universidades espanholas, como a 

de Salamanca.  

 No Brasil, ao contrário, o ensino especializado era esparso ou implícito: algo 

de medicina, de teologia, de engenharia, de matemática, de filosofia e de direito em 

instituições de ensino que não eram faculdades ou universidades propriamente 

ditas, mas que tinham por objetivo garantir um certo conhecimento ou um ofício 

prático um pouco mais complexo atendendo à demanda da colônia; os bacharéis, 

em sentido estrito, eram os bolsistas patrocinados pela Coroa ou os filhos dos ricos 

enviados diretamente à Coimbra. O Colégio dos Jesuítas da Bahia, por exemplo, 

fundado em 1553, oferecia (de facto) um curso superior em teologia, tendo formado 

bacharéis a partir da década de 1570; não era, no entanto, reconhecido pelos 

portugueses. Para todos os efeitos, a primeira instituição formal de ensino superior 

no Brasil foi a Escola de Cirurgia da Bahia, fundada em 1808. 

 A atual configuração institucional começou a ser desenhada já no século XX, 

sobretudo a partir das reformas varguistas. Segundo Simon Schwarztman (2001), 

data de 1931 a primeira legislação federal estabelecendo as características próprias 

do que seria uma universidade. Essa legislação, ficou conhecida como “Reforma 

Francisco Campos”, em referência ao então dirigente do recém-criado Ministério da 

Educação. A proposta do ministro era, essencialmente, reunir em um mesmo escopo 

institucional ensino e pesquisa, transformando as universidades em centros vivos e 

18



autônomos de produção de conhecimento, capazes também de estimular e 

fortalecer laços de solidariedade promover desenvolvimento intelectual e econômico 

entre os seus membros, docentes e discentes.  

 As instituições deveriam, ainda, através de cursos de extensão, distribuir os 

benefícios “do clima universitário” entre as pessoas não-diretamente associadas à 

comunidade acadêmica; a proposta funcional para uma universidade passava 

significativamente, portanto, pela mobilização do seu entorno, como uma promotora 

de mudanças sociais significativas. Para tal, Francisco Campos indica duas 

características como necessárias: a autonomia das universidades e a criação de 

instituições voltadas mais à pesquisa que ao ensino. O idealismo de Francisco 

Campos, no entanto, ainda segundo Schwartzman, estava fora da realidade: 

Ao criar a base para essas duas condições, ficava claro que o ideal de Francisco Campos 
estava muito afastado do mundo real. Com respeito à autonomia, por exemplo, seria “no 
entanto inconveniente e mesmo contraproducente para o sistema de ensino se houvesse uma 
quebra súbita e completa com o presente, dando às universidades ampla e plena autonomia 
administrativa e de ensino, pois a autonomia exige prática, experiência e diretrizes claras.” 
Presumivelmente o ambiente universitário imaturo da nação não tinha essas características. 
Zeloso em relação ao poder que acabara de adquirir, o Estado pretendia agir como guardião e 
educador da universidade, para que essa autonomia se tornasse, algum dia, “uma conquista do 
espírito universitário --- amadurecido, experiente e equipado com um firme e estável sentido de 
direção e responsabilidade, em lugar de uma concessão gratuita e extemporânea que 
provavelmente teria o efeito de deseducar as universidades em vez de instilar-lhes um sentido 
de organização, comando e governo. (SCHWARTZMAN, 2001, p. 11) 

 Retornaremos às questões envolvendo ensino e pesquisa nos capítulos 

seguintes. Por hora, é importante frisar que o ensino superior público vai ganhando  

lentamente contornos pretendidos nas décadas seguintes e, com o fim do regime 

militar e a redemocratização, a discussão relativa às bases epistemológicas que 

regem o ensino superior no Brasil ganhou  nova importância. No governo Fernando 

Henrique Cardoso, por exemplo, são aprovadas reformas importantes com o intuito 

de reestruturar o ensino superior; no governo Lula são criados ou refinados os 

dispositivos de avaliação que ora se aplicam aos cursos superiores — o Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) (MOREIRA LIMA & MELLO, 

2016, p. 41-65).  

 Lamentavelmente, os limites deste trabalho não permitem uma abordagem 

mais detalhada sobre os aspectos históricos que remetem ao desenvolvimento do 

ensino superior brasileiro; nos importa, todavia, compreender que o acesso ao 

ensino superior público é tradicionalmente dominado pelas classes sociais mais 
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altas. Isso ocorre em primeiro lugar porque a oferta de vagas é consideravelmente 

menor que a demanda por elas; assim, geralmente, as vagas nos cursos mais 

disputados são ocupadas pelos candidatos que possuem melhor formação básica e 

capital cultural e simbólico mais ajustados à cultura universitária. Soma-se isso ao 

notável desnível entre a educação básica pública e privada, que se inverte no ensino 

superior: nas primeiras etapas de formação, a rede particular oferece um ensino 

consideravelmente melhor; no ensino superior ocorre o oposto, as universidades 

públicas são considerados centros de excelência enquanto, salvo raras exceções, as 

universidades particulares são menos seletivas e encaradas como instituições de 

segunda-linha. Conforme veremos nos capítulos seguintes, a percepção do próprio 

aluno em relação à qualidade dos cursos oferecidos pelas universidades particulares 

varia muito de acordo com o grau do investimento (?), segundo o valor das 

mensalidades.  

 Por hora e a título de contextualização, é importante ressaltar que os 

governos Lula e Dilma procuraram de fato expandir a oferta de vagas e facilitar o 

acesso à universidade para as classes menos favorecidas, em duas frentes. No 

âmbito do ensino público, foi lançado em 2007 o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que pretendia 

duplicar a oferta de vagas nas universidades federais; paralelamente a reserva de 

vagas amparada em critérios étnicos e sócio-econômicos começa a ser adotada, por 

sua vez, em nível nacional, no início da década passada . Ainda no que diz respeito 4

ao ensino público, com o surgimento de novas possibilidades tecnológicas o ensino 

a distância passa a ser oficialmente incentivado; no Rio de Janeiro, a iniciativa 

considerada pioneira foi a Fundação Centro de Educação a Distância do Estado do 

Rio de Janeiro (CECIERJ), em 2000, que se desenvolveu consideravelmente nas 

últimas décadas e oferece, através do consórcio CEDERJ (composto por UFF, 

UFRJ, UFRRJ, UNIRIO, UERJ, UENF e CEFET RJ), 7.684 vagas distribuídas em 16 

 A Universidade Estadual do Rio de Janeiro é considerada a pioneira na implementação de cotas 4

étnicas no Brasil, oferecendo-as já a partir do ano 2000. A primeira universidade federal a reservar 
vagas foi a Universidade de Brasília (UnB), já em 2004. A Lei no. 12.990, de 9 de junho de 2014, por 
sua vez, transcende o acesso à universidade e reserva obrigatoriamente aos negros 20% “das vagas 
oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no 
âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União”. Disponível em <http://
www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12990.htm>. Consultado em 30 de abril de 
2019.
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cursos de graduação a distância semipresencial em universidades públicas para 

ingresso em agosto de 2019 .  5

 No âmbito privado, foi criado em 2004, o programa Universidade Para Todos 

(ProUni), que passou a conceder bolsas de estudo parciais ou integrais em 

universidades particulares a estudantes de baixa renda; incrementou-se também o 

Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), um sistema de crédito 

estudantil instituído na década de 1970 e sucessivamente reformado e ampliado 

pelos governos democráticos. O volume de recursos repassados passou a ser muito 

alto, mas, conforme retomaremos adiante nos próximos capítulos, por si só não 

justifica o grande crescimento do ensino superior privado (ver MOREIRA LIMA & 

MELLO, 2016, p. 12 e 301). 

 O conjunto dessas ações de promoção do acesso ao ensino superior 

promovido nas últimas décadas tinha um viés não-necessariamente qualitativo, mas 

certamente quantitativo; buscou-se o aumento da oferta de vagas via programas de 

expansão do ensino público e, principalmente, concessão de bolsas e 

financiamentos para o setor privado. Todo esse movimento encontrou 

correspondência nos anseios de uma parcela da população que até muito 

recentemente encarava o ensino superior como inacessível; aspectos simbólicos (o 

prestígio de um diploma, a autoridade do diplomado), práticos (ganhos salariais de 

fato mais elevados) e uma relativa tranquilidade econômica experimentada pelas 

classes mais baixas até 2015 podem ser considerados fatores de estímulo. 

Explicitado o contexto político, as medidas e leis aprovadas relativas ao ensino 

superior no caso brasileiro, retornamos brevemente à questão simbólica. 

Percebemos, a título de pressuposto, o ensino superior como um lugar histórico de 

disputa entre uma elite estabelecida e uma camada subalterna que tenta ascender 

na esteira do ensino formal. Além dos cristãos-novos na matriz portuguesa citados 

por Gilberto Freyre (2003), podemos incluir já nacionalmente na conta, por exemplo, 

a ambição de fazer do filho “um doutor”, nutrida pelos fazendeiros do cacau e da 

cana ilustrados na literatura regionalista. Ou então, em âmbito urbano, a recente e 

intensa procura por cursos superiores em universidades particulares pelos filhos das 

chamadas classes C e D — demanda que ampara, afinal, as taxas de crescimento 

do ensino superior privado. Como vimos, existe, de fato e em geral, um ganho 

 Informações obtidas em <http://cederj.edu.br/vestibular/vestibular-cederj-2019-inscricoes-5

prorrogadas/>. Consultado em 12 de maio de 2019.
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salarial que justifica o diploma aliado a toda a questão simbólica, ao bacharelismo, à 

influência do diploma. O que se percebe, em sentido mercadológico, todavia, é a 

existência de um grande filão a ser explorado. É sobre isso que falaremos no curso 

deste trabalho. 

22



3. PÚBLICO E PRIVADO 

 Existem duas leituras possíveis para o título deste capítulo: em primeiro lugar, 

a óbvia referência às formas de financiamento do ensino superior no Brasil; em 

segundo, às nem tão claras fronteiras que separam o público do privado no país, 

levando-se em consideração não só o aspecto econômico em si, mas o papel dos 

atores envolvidos, entre o que é atribuição do mercado ou da iniciativa privada e do 

que é, efetivamente, a coisa pública. Melhor explicando, estamos nos referindo a 

uma clássica  interpretação, sobre a qual não falaremos muito, mas que é objeto 

frequente no pensamento social brasileiro a promíscua relação entre o público e o 

privado: a permeabilidade entre o patrimônio público e a cooptação do mesmo pela 

iniciativa privada, seja por um viés legal ou não.  

 Retomando, portanto, o que apontamos anteriormente: o crescimento das 

universidades privadas nas últimas décadas é, todo ele, intermediado por políticas 

públicas; não apenas pelos atuais (e importantes) programas de financiamento 

estudantil, mas acionando um conjunto de elementos que, encadeados, compõem o 

cenário atual. Veremos a seguir sucessivas flexibilizações legislativas a favor do 

ensino privado. Primeiro por uma questão de demanda social, de pressão popular 

pela abertura de novas vagas que o Estado não tinha condições de suprir; depois, 

mais recentemente, amparadas em intenso lobbying exercido pelos grandes 

conglomerados de educação. Analisaremos nas próximas páginas o percurso do 

ensino superior privado, levando em consideração processo histórico e políticas 

públicas até o fim do governo Dilma, cassada pelo Senado Federal em 31 de agosto 

de 2016.  

 Antes de mais nada, no entanto, é preciso ter em mente duas perspectivas 

distintas no que se refere a educação — ambas muito presentes, aliás, em todas as 

disputas políticas recentes entre a comunidade acadêmica, por exemplo, e setores 

do governo e da sociedade civil: a educação pode ser tratada tanto como um 

investimento quanto como um serviço? No fundo, imaginamos que é essa a 

preocupação que subjetivamente envolve este trabalho; o modo como a educação é 

tratada pelas instituições de ensino e seus os respectivos atores. Como veremos 

nas páginas a seguir, a relação estreita entre produção de conhecimento e ensino é 

fundamental nas universidades estaduais e federais. O mesmo não ocorre, em 
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contrapartida, salvo algumas poucas exceções, nas instituições privadas. Nesse 

sentido, as universidades particulares procuram fazer da educação um produto 

lucrativo, um serviço; já nas universidades públicas a ideia de “lucro”, na condição 

de retorno, é distinta: em tese, preocupam-se com a formação de mão-de-obra 

realmente qualificada, de profissionais gabaritados e com o desenvolvimento de 

novas tecnologias (MOREIRA LIMA & MELLO, 2016). 

 Essa diferença na “missão” é fundamental para a compreensão das relações 

que os atores — mantenedores, docentes e discentes — estabelecem 

institucionalmente entre si, no âmbito das universidades públicas e no âmbito das 

instituições privadas. O objetivo deste capítulo, portanto, é detalhar quais são as  

políticas envolvidas e identificar quais são esses atores beneficiados, a partir de um 

breve histórico do ensino superior privado no Brasil — apontando o percurso, como 

o fizemos com o ensino público no capítulo anterior — do surgimento à consolidação 

das grandes empresas de educação, sobretudo ao longo das últimas décadas, na 

esteira dos governos Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 

Rousseff. 

  

3.1. O ensino superior privado como alternativa 

 Como apontamos no capítulo anterior, o ensino superior no Brasil como hoje 

o conhecemos surge amparado em uma série de leis, que posteriormente passam a 

ser encaradas em seu conjunto como reformas. No caso específico do ensino 

superior privado, o marco legal para a fundação das universidades particulares pode 

ser considerada, segundo Paulo Moreira Lima e Marcelo Mello (2016), a Reforma 

Rivadávia Corrêa, implementada em abril de 1911. Impregnada dos princípios 

positivistas então em voga sobretudo no alto escalão do governo , a gestão de 6

Rivadávia Corrêa no Ministério do Interior (que assumia então as responsabilidades 

pela educação) liberalizou a gestão educacional no país, na esteira das discussões 

presentes já na Constituinte de 1890-1891, onde ocorreu um amplo debate sobre a 

procedência do ensino oficial, criado e mantido pelo Estado.  

 “Liberta a consciência acadêmica da opressão dos mestres, arredada destes a tutela 6

governamental, em cujo passivo se inscrevem todas as culpas da situação periclitante a que 
chegaram as instituições do ensino, acredito dar um passo para frente com a atual organização. O 
que produzir o futuro cairá sob a responsabilidade das congregações” (Rivaldavia Corrêa, Ministro do 
Interior, na Exposição de Motivos da Lei Orgânica, MOACYR apud CURY, 2009, p. 717.)  
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 Os parlamentares positivistas assumiam que um ensino totalmente gerido 

pelo Estado adquiria contornos proselitistas, se contorcendo em uma espécie de 

“religião do Estado”. O governo, portanto, não era suficientemente independente 

para gerir o ensino e, consequentemente, para garantir a inclusão do aluno naquilo 

que os positivistas consideravam a sociedade moderna prototípica. A proposta para 

o ensino básico, por exemplo, era a sua execução em âmbito doméstico ; no caso 7

das etapas posteriores (secundário e superior), o ensino deveria ser desoficializado, 

liberalizado, sem a influência “castradora" do Estado. Acontece que a maioria dos 

parlamentares constituintes decidiu pela manutenção do ensino oficial, sem proibir, 

no entanto, iniciativas privadas. “Ou seja, não houve nem monopólio estatal, nem a 

abdicação da titularidade privativa do Estado em relação ao valor dos certificados e 

dos diplomas” (CURY, 2009, p. 719).  

 Na esteira da lei Rivadávia, para citar um dos poucos exemplos nominais 

remanescentes, surgiu a Escola Técnica de Comércio Cândido Mendes, fundada 

pelo jurista Cândido Mendes de Almeida em 1902, que se transforma em 1919 na 

Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro. Instituição que, 

promovida a universidade em 1997, hoje se apresenta como Universidade Cândido 

Mendes — UCAM. 

 Ainda no campo legislativo, mesmo com a reforma Rivadávia as leis para a 

fundação de uma instituição de ensino superior ainda eram restritivas e anacrônicas. 

Na década de 1960, no entanto, na esteira da aprovação, em 1961, da lei que 

estabelecia as diretrizes para a educação nacional, são implementadas várias novas 

instituições particulares. Isso ocorre porque as diretrizes em questão estabelecem 

que os setores público e privado possuem iguais prerrogativas para ensinar, em 

todos os níveis; a lei indica ainda a possibilidade de financiamento estatal à iniciativa 

privada, no campo da educação. 

 Até o fim da década de 1960, alertam Moreira Lima e Mello, com a exceção 

de algumas instituições de caráter religioso como a Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro  e de duas instituições familiares — a hoje extinta Universidade 8

Gama Filho e a supracitada Cândido Mendes —, havia no Rio de Janeiro a 

 Um argumento que não está muito distante, em certo sentido, do que é atualmente apregoado pelos 7

defensores do projeto “Escola sem Partido”, por exemplo.

 A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro foi fundada em 1941, como Universidade 8

Católica. Em 1947, recebeu do Papa Pio XII o título de Pontifícia. Para maiores informações, ver 
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/historia/. Consultado em 30 de maio de 2019.
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Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), uma jovem Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e a Universidade do Estado da Guanabara (UEG) — atualmente 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

 Percebe-se levando em consideração o exemplo do Rio de Janeiro que, em 

meados dos anos de 1960, o governo não conseguia suprir a demanda por vagas e 

há uma crescente pressão social pelo acesso ao nível superior. Segundo Eunice 

Durham, “houve uma explosão de matrículas nos cursos de graduação, que 

passaram de 95.700 em 1960 para 425.500 em 1970“ (Durham, 1998, p. 4).Em 

1968, , é aprovada a Lei 5.540 , em 28 de novembro; nova reforma, desta vez 9

focando especialmente no ensino superior privado, tendo em vista o problema dos 

chamados excedentes — os candidatos que, considerados aptos no vestibular, não 

eram de fato incorporados às instituições pretendidas visto a baixa oferta de vagas.  

TABELA I 
Ensino Superior - Evolução da matrícula por dependência administrativa.  

Dados: MEC / SEDIAE / Sinopse Estatística do Ensino Superior. 
 (*) Os dados só estão disponíveis pelo total.  

Fonte: DURHAM, 1998, p. 4. 

 A nova reforma tinha como objetivo flexibilizar o sistema de acesso ao ensino 

superior de modo a incluir esses alunos excedentes; assim, universidades públicas e 

privadas são formalmente equiparadas, prevendo autonomia didático-científica, 

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5540.htm. Consultado em 4 de junho de 9

2019.
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disciplinar, administrativa e financeira, na forma de leis ou estatutos às instituições 

privadas e seriam constituídas sob a forma de fundações ou associações. Isto é, em 

suma: 

Os vestibulares passaram a ser um grande evento de final-início de ano, os candidatos e suas 
famílias sofriam com a longa espera dos resultados e a aprovação dentro do limite de vagas e 
o ingresso na universidade era um passaporte ao sucesso profissional. Aqueles que, mesmos 
aprovados não conseguiam assegurar o ingresso, por estarem fora da linha de corte das vagas 
eram chamados de excedentes e, embora aprovados, não conseguiam ingressar na 
universidade, adiando os sonhos de todos. Para minimizar a pressão social o Ministério de 
Educação e Cultura passou a estimular a criação de faculdades privadas, que deveriam ser 
intuições sem fins lucrativos. Isso ocorreu com maior intensidade em meados da década dos 
anos de 1970. Novos empreendedores, em sua maioria professores, lançam novas escolas, 
assim surgem as figuras dos mantenedores, não com a intenção de serem novos mecenas, 
mas com o compromisso de, atendendo à legislação, gerir um novo negócio com fins 
lucrativos. Dessa forma, criam empresas prestadoras de serviço, de limpeza e manutenção, 
administradoras e locadoras de imóveis, cantinas e é desse empreendimento marginal que 
vem o lucro cada vez maior e mais consistente. (MOREIRA LIMA & MELLO, 2016, p. 78) 

 A demanda pelo ensino superior continua crescendo durante toda a década 

de 1970 e, novamente segundo Eunice Durham (1998, p. 4), as 425.500 novas 

matrículas em 1970 passam para 1.377.286 em 1980 (ver Tabela I). Durante a 

década de 1980 há um forte ímpeto no surgimento de novas IES, mobilizado tanto 

pela demanda quanto pelas sucessivas flexibilizações legislativas.  

 Podemos resumir todo o processo seguindo as indicações de Moreira Lima e 

Mello (2016) que, concentrados em âmbito fluminense, dividem o crescimento do 

ensino superior privado no Brasil em três etapas: primeiro, situam, nos anos 1980, a 

fundação, entre outras, da Universidade Estácio de Sá, Universidade Veiga de 

Almeida, UniverCidade, Unigranrio, Faculdade Plínio Leite, Universidade Iguaçu, 

Universidade Castelo Branco e a Sociedade Unificada de Ensino Superior Augusto 

Motta (SUAM, atualmente UNISUAM).  

 A segunda etapa, segundo os autores, se dá no início da década de 1990, 

com o processo de expansão de algumas dessas instituições, de mudanças na 

gestão priorizando ações de marketing e planejamento estratégico — como 

exemplos, no Rio de Janeiro, temos a Estácio de Sá e instituições como 

UniverCidade e Gama Filho .  10

 A terceira etapa, a  mais atual, é marcada por aquisições e fusões; é o 

momento que o capital estrangeiro desembarca no país e que os grandes 

 Descredenciada juntamente com a tradicional Universidade Gama Filho em 2014, pelo MEC, na 10

esteira dos inúmeros problemas financeiros após a venda das instituições para o grupo Galileo.
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conglomerados — Anhanguera, Kroton, Estácio de Sá, FACNEC, Pitágoras, entre 

outros — assumem o protagonismo. É um momento de concentração de recursos, 

onde as antigas IES privadas, empresas muitas vezes familiares, dependentes de 

um mantenedor cujo capital é limitado, se percebem incapazes de competir em 

sentido mercadológico com os grandes conglomerados; muitas empresas acabam 

assimiladas pelos grandes grupos, em uma estratégia voraz de assimilação do 

menor para o maior que até hoje se mantém.  

 Assim, “A experiência mostra que em todo mercado atrativo não há espaço 

para muitos concorrentes, geralmente ficam três ou quatro grandes players 

disputando o mercado e permanecem alguns outros que se detêm em um nicho de 

mercado” (MOREIRA LIMA & MELLO, 2016, p. 61). 

3. 2. Ensino e pesquisa  

 O ensino superior no Brasil está tradicionalmente associado à pesquisa 

científica. As sucessivas reformas legislativas citadas anteriormente reiteram a 

proposta. O Art.1o. da Lei 5540, citada anteriormente, define sinteticamente como 

objetivos do ensino superior, a pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras e 

artes e a formação de profissionais de nível universitário. Já o Art. 43 da Lei 9394 de 

1996, que reforma em grande parte a lei anterior, não coloca a pesquisa em 

condição de grande destaque, mas a enumera — especificamente no Inciso III — 

entre uma série de outros objetivos atribuídos ao nível superior — incluindo noções 

um tanto vagas como “estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente” 

e “suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional” .  11

 É inegável, no entanto, que todo o nosso sistema público de ensino superior 

foi concebido na reunião de pesquisa e ensino como elementos indissociáveis. 

Apesar disso, na prática e mesmo em âmbito público, uma parte considerável das 

IFES encontram ou encontraram estruturalmente, em determinado momento, sérias 

restrições à pesquisa. É o que constata Eunice Durham quando afirma que, em 

1968, “apenas duas universidades, uma consolidada e outra em constituição, 

haviam se organizado como instituições de pesquisa: a Universidade de São Paulo e 

a Universidade de Brasília” (DURHAM, 1998, p. 3). Para a autora, em muitos casos 

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art92. Consultado em 4 de junho 11

de 2019.
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a pesquisa propriamente dita escapa à graduação, se concentrando nos programas 

de pós-graduação, níveis mestrado e doutorado:  

O desenvolvimento da pós-graduação não promoveu a renovação da graduação nem a 
associação com a pesquisa nesse nível de ensino (com exceção das bolsas de iniciação 
científica, que encarecem muito o ensino e privilegiam uma minoria). Nas universidades, a 
pesquisa continuou restrita a poucos grupos sem que isso tenha provocado uma reavaliação 
da questão da indissociabilidade entre ensino e pesquisa para todos os setores da instituição. 
Há sérias dúvidas de que esteja ocorrendo uma melhoria da qualidade do ensino e não houve, 
pelo menos no setor público, um esforço sistemático para criar novos tipos de cursos, nem 
para tornar mais flexíveis os existentes, a fim de adequar matrículas e programas às exigências 
de um mercado de trabalho cada vez mais diversificado. (DURHAM, 1998, p. 38) 

 Nas instituições privadas a separação entre pesquisa e ensino é ainda mais 

evidente. São raras as universidades particulares que efetivamente investem em 

produção científica; essas poucas instituições são normalmente consideradas 

universidades de elite, cobram altas mensalidades e, portanto, são mais seletivas 

que as outras em processos de admissão e/ou normalmente são frequentadas por 

alunos pagantes pertencentes a classes sociais elevadas . 12

 Nesse sentido, cabe ressaltar que, segundo uma resolução do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), homologada em 2010 pelo então Ministro da 

Educação Fernando Haddad , uma IES só recebe o status de universidade se 13

cumprir determinados requisitos, entre eles a manutenção de, no mínimo, quatro 

programas de mestrado e dois de doutorado. Uma universidade possui um grau de 

autonomia elevado, no que diz respeito à criação de cursos e sedes, em 

comparação a faculdades e centros universitários.  

 Em outras palavras, a decisão do CNE mais uma vez reverbera a relação 

entre pesquisa e ensino como indissociável; em suma, para obter o status de 

universidade e  ter autonomia, sem a necessidade de recorrer ao Ministério da 

Educação para abrir novos cursos ou sedes, uma instituição de nível superior 

precisa investir em pesquisa. Na prática, entretanto, as universidades privadas 

partem em geral de uma proposta imediatista, voltada a um mercado de trabalho 

cada vez mais tecnicista. O que está em jogo, afinal, é um produto pronto para ser 

aplicado, sem grandes complicações ou processo crítico, diretamente no campo 

profissional: 

 No Rio de Janeiro, podemos citar a título de exemplo de instituições privadas “de elite” a Pontifícia 12

Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Fundação Getúlio Vargas.

 Disponível em <https://bit.ly/2MuiA4X>. Acessado em 5 de junho de 2019.13
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Sabemos que, por tradição, por liberalidade legal ou por viabilidade econômica, as faculdades 
particulares, em sua grande maioria, jamais se prenderam ou se dedicaram ao exercício da 
pesquisa científica, isso se manifesta, inclusive, em suas publicações. A atenção sempre se 
voltou sobre a práxis, o saber fazer e como elemento complementar de geração de mão-de-
obra qualificada para um mercado demandante de técnicos de nível superior. Assim os custos 
de sua operação eram quase sempre reduzidos dado que sua composição era distribuída em 
instalações e equipamentos e salários. Dessa forma as faculdades particulares vêm cumprindo 
seu compromisso tacitamente assumido, com o reconhecimento da comunidade, de realizar 
cursos que formem uma mão-de-obra para emprego imediato sem, no entanto, manter a 
preocupação de desenvolver ciência em qualquer nível. (MOREIRA LIMA & MELLO, 2016, p. 
89) 

3.3. Aluno ou cliente? 

 Como vimos, a partir da década de 1990, as instituições de ensino privadas 

adotam campanhas de marketing cada vez mais agressivas; as páginas virtuais dos 

principais grupos de ensino refletem bem a estratégia: ao contrário do que ocorre 

nos endereços das universidades públicas, onde geralmente encontramos em 

primeiro plano notícias sobre as instituições, as páginas das IES particulares são 

dinâmicas e encaminham o visitante diretamente para a área de inscrição em 

vestibulares . Há, ainda, entre promessas de futuro promissor e inserção imediata 14

no mercado, as ofertas de bolsas, descontos e outras vantagens materiais para o 

candidato.  

 Em certo sentido, a linguagem tática utilizada lembra muito àquela 

empregada pelos clubes de assinatura de jornais e revistas: em alguns casos, as 

instituições oferecem alguns bens materiais desejáveis para induzir a assinatura e 

desconto nas primeiras mensalidades. Os aspectos metodológicos, o corpo docente 

a as grades curriculares ou não são acessíveis via internet, ou estão “escondidos" 

nas páginas dos respectivos cursos, entre muitas propagandas institucionais. O 

exame superficial dos domínios virtuais sugere que a fronteira conceitual entre 

alunato e clientela é muito tênue. Como as IES privadas enxergam, afinal, aquele 

que as contrata? Educação é um investimento ou um serviço? 

 No site da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), por exemplo, diretamente encaminhado 14

para a página de inscrição, o aluno em potencial pode selecionar entre cinco formas de acesso — 
ENEM, Exame de Bolsas, Vestibular, Transferência e Segundo Diploma; caso selecione “vestibular”, 
precisará primeiro escolher uma entre as sedes da instituição e, posteriormente, o curso desejado. 
Então, encontrará ao lado inúmeras opções de datas “online" e apenas um concurso presencial. Isto 
é, em poucos segundos, o candidato preenche dados e escolhe um curso presencial  ou a distância 
ao qual será admitido provavelmente sem sair de casa. A página foi consultada no dia 5 de junho de 
2019; a primeira opção de data para o vestibular “online" era no mesmo dia. 

30



 Pragmaticamente falando, a educação é um serviço. Logicamente, há toda 

uma mobilização, toda uma retórica bem desenvolvida com a nobre intenção de 

justificá-la simbolicamente; há, ainda, de fato, carência de mão-de-obra qualificada 

que determina quais áreas estratégicas receberão maior investimento. Todavia, 

mesmo essa interpretação está irrevogavelmente inserida nas leis de mercado. 

 Moreira Lima e Mello (2016) dedicam várias páginas ao assunto, examinando 

em primeiro lugar o que é a oferta de um serviço para então prosseguir com a 

análise do produto (educação, nível superior, diploma) oferecido aos clientes 

(alunos) pelas IES: 

A educação é um produto, a educação de nível superior é um excelente produto de forma 
geral, afinal, hoje devemos ter mais 450.000 alunos de matriculados nas IES no Estado do Rio 
de Janeiro. São clientes que querem comprar um produto, na maior parte das vezes, em 48 
parcelas, isso quer dizer que ao conquistar um novo cliente a expectativa é de atende-lo por 
um prazo médio de 4 anos. Um mercado bastante promissor. (MOREIRA LIMA & MELLO, 
2016, p. 142) 

 Apesar de considerarmos tal ponto muitíssimo importante para a 

compreensão geral do tema, infelizmente não possuímos aqui o espaço adequado 

para tratá-lo; é válido apontar, no entanto, a título de breve digressão, que o ensino, 

em sentido simbólico, se encontra normalmente envolvido por percepções nobres; 

mesmo que um professor não seja suficientemente remunerado pelo seu trabalho, 

por exemplo, há, na atividade, algo que a justifica para aquele que a desenvolve e 

perante toda a sociedade como uma atividade essencial, muito nobre. O comércio, 

ao contrário, no mundo ocidental e especialmente no Brasil, está envolvido em uma 

certa percepção negativa, simbolicamente associado costumeiramente ao 

oportunismo e à perfídia.  

 Nesse sentido, não nos parece exagerado afirmar que, a título de percepção 

geral, as sociedades privadas estão para as públicas do mesmo modo que os 

sofistas estão para Sócrates; em outras palavras, paga-se um serviço com um 

objetivo final que não é o conhecimento em si, mas o direito de exercê-lo 

profissionalmente. Moreira Lima e Mello descobrem, estatisticamente, que uma 

grande quantidade de alunos matriculados em instituições privadas considera o 

ensino oferecido fraco; mesmo assim, continuam frequentando o curso e, ano a ano, 

as matrículas continuam subindo. Se há, de fato, uma mudança de interpretação no 

âmbito das mantenedoras na qual o aluno se transforma pura e simplesmente em 
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cliente, é importante ressaltar que essa mudança não é unilateral e que ocorre, 

também, com o beneplácito dos alunos. 
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4. A EDUCAÇÃO SUPERIOR PRIVADA NOS GOVERNOS LULA E DILMA 

 Pós-redemocratização, especialmente com a estabilidade econômica obtida a 

partir do Plano Real, o Brasil amplia o número de consumidores e progressivamente 

se torna um mercado atrativo. Com o mercado de oferta de vagas no ensino superior 

privado em processo de  ampliação, as antigas instituições familiares, sem fins 

lucrativos cuja renda obtida provinha basicamente de serviços providos à 

comunidade universitária começa a sofrer tanto a concorrência quanto o assédio de 

players estruturados, com capital em larga escala. 

 Conforme apontamos no primeiro capítulo, há, comparativamente, no Brasil, 

uma população universitária relativamente pequena; levando em consideração os 

números absolutos, a expansão da economia associada ao próprio contingente 

demográfico — estimada em cerca de 210 milhões de pessoas, segundo o IBGE — 

tudo isso somado revela, em outras palavras, um robusto potencial de crescimento. 

A entrada em cena destes novos atores com capital suficiente para modificar de 

modo determinante o mercado promove, como não poderia deixar de ser, uma 

concentração. Vivemos, portanto, nos últimos anos, a “terceira etapa” do processo 

apontado por Moreira Lima e Mello (2016), marcada por aquisições, incorporações e 

fusões ao qual nos referimos em momento anterior neste trabalho.  

 Segundo os autores, a agressividade dos novos concorrentes leva 

progressivamente a uma concentração no mercado, pois “em todo mercado atrativo 

não há espaço para muitos concorrentes, geralmente ficam três ou quatro grandes 

players disputando o mercado e permanecem alguns outros que se detêm em um 

nicho” (MOREIRA LIMA & MELLO, 2016, p. 68). Processo similar àquele ocorrido 

recentemente, por exemplo, no setor bancário. O número dessas fusões e 

incorporações, afirmam os autores, não são de todo conhecidos, mas certamente 

mais de quinhentas instituições foram negociadas entre 2008 e 2013. Curiosamente, 

a título de aditamento aos dados fornecidos pelos autores, a Anhanguera, exemplo 

de instituição compradora por eles elencado — com mais de 150 aquisições, até 

então — foi ela própria adquirida (ou incorporada via fusão) pela Kroton Educacional 

em 2014. A mesma Kroton que, em 2016, tentaria comprar a Universidade Estácio 
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de Sá, por uma quantia superior a cinco bilhões de reais , aquisição posteriormente 15

vetada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), geraria, 

segundo o parecer do Conselho, problemas concorrenciais, com ausência de 

rivalidade suficiente. O órgão afirma que a Kroton, que então possuía 37% do 

mercado, controlaria 46% após a aquisição.   16

 É claro que toda essa voracidade não é resultado apenas dos fluxos do 

mercado por si só; há, embalando o processo, todo um aparato legislativo, de 

políticas públicas pró-instituições  privadas, de concessão de benefícios. No fundo, 

como veremos adiante focando nos governos Lula e Dilma, o Estado brasileiro nas 

últimas décadas vem se mostrando um grande incentivador da mercantilização do 

ensino superior privado. Para tal, surte efeito, levando em consideração todo o 

percurso histórico apontado nos capítulos anteriores no campo das políticas públicas 

referentes ao ensino superior, as decisões tomadas conforme as últimas gestões, na 

esteira da redemocratização. 

4.1. Aspectos políticos e antecedentes contextuais imediatos 

 Resumindo o argumento, portanto, o cenário promissor surgido na esteira da 

redemocratização e a partir das reformas econômicas impulsionaram o mercado. 

Ocorre que esse impulso fomenta, principalmente, o surgimento de instituições de 

baixo custo, geralmente localizadas em bairros periféricos e pretendendo atingir a  

público, obviamente, de menor poder aquisitivo e, consequentemente, pouco ou 

menos preparado que o até então universitário-padrão, frequentador de IES públicas 

ou mesmo particulares já consolidadas. O investimento que essas empresas — em 

geral colégios de bairro que se projetam ao nível superior — é limitado e mesmo 

insuficiente: não há capital suficiente para a construção de laboratórios, de 

bibliotecas, para a aquisição de recursos multimídia e, tampouco, para a contratação 

de docentes gabaritados, referências em suas respectivas áreas; assim, essas 

instituições procuram inaugurar cursos que demandem pouco investimento físico e 

 G1, 01/07/2016. “Estácio aceita oferta da Kroton, e fusão deve criar gigante universitária”. 15

Disponível em <http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/07/kroton-melhora-oferta-e-
conselho-da-estacio-diz-que-aceita-uniao-20160701092505271435.html>. Consultado em 10 de junho 
de 2019.

 CADE, Assessoria de Comunicação Social. 28/06/2017. “Aquisição da Estácio pela Kroton é vetada 16

pelo Cade.” Disponível em <http://www.cade.gov.br/noticias/aquisicao-da-estacio-pela-kroton-e-
vetada-pelo-cade>. Consultado em 10 de junho de 2019.
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cuja demanda por mão-de-obra, no que diz respeito aos futuros docentes, seja 

ampla. Não sem motivo, durante a década de 1990 há um crescimento grande na 

oferta de cursos de ciências humanas e sociais aplicadas (ver MOREIRA LIMA & 

MELLO, 2016), em detrimento de exatas e biomédicas, tradicionalmente mais 

custosos. Não sem motivo, segundo os resultados do Censo da Educação Superior 

de 2017 divulgado pelo INEP, os cursos de administração, direito e pedagogia 

ocupam a liderança, com grande folga frente aos demais, em números de matrícula: 

GRÁFICO III 
Dez maiores cursos de graduação em número de matrículas (2017)  

Fonte: Censo da Educação Superior 2017 
(INEP, 2018, p. 45) 

 Como demonstrado pelo Gráfico III, os dez maiores cursos respondem por 

49% do total de alunos matriculados no ensino superior. Há, no entanto, uma relação 

curiosa entre oferta e demanda. Os cursos de direito, administração e pedagogia 

prosperam porque há, de fato, demanda por eles ou por que são de fácil oferta?  

 É preciso levar em consideração diversos fatores para responder a pergunta 

mas, em geral, o cliente/aluno de uma instituição particular privada escolhe o curso e 

a instituição tendo em vista o encaixe do mesmo em suas possibilidades (valor da 

mensalidade, distância a ser percorrida, turno). Assim, provavelmente uma grande 

parte das matrículas nos cursos superiores registrados no gráfico revela não 

escolhas por vocação ou aptidão, mas por imediatismo e facilidade. Neste sentido, a 

criação de cursos de baixo investimento e o volume de matrículas que eles obtém 
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acabam corroborando a mercantilização do diploma. A título de exemplo, segundo o 

mesmo censo, são mais de 1.400 cursos bacharelados em direito no Brasil; se 

levarmos em consideração o exame da Ordem dos Advogados como parâmetro 

qualitativo, perceberemos que o índice de aprovação — meros 24.52% em 2018  — 17

é muito baixo: 

Com o novo modelo de educação essas “escolas de bairros”, na busca por aumentar seus 
lucros, passaram a espremer os custos para baixo tornando o conhecimento oferecido cada 
vez menos importante, buscando ganhos de escala de produção (mais alunos em sala de 
aula), menor investimento em suas fontes de abastecimento (biblioteca, laboratórios, 
coordenações) e estimulando o consumo através de mensalidades mais baixas e com 
financiamentos próprios. (MOREIRA LIMA & MELLO, 2016, p. 58) 

 Há, devido à expansão desordenada, já nos governos Fernando Henrique 

Cardoso (1995 - 2002) uma tentativa de organizar (ou ao menos avaliar) a qualidade 

do ensino oferecido. Em 1995, é instituído o Exame Nacional de Cursos — ENC, o 

(im)popular “Provão”. Muito criticado, boicotado pelos alunos das universidades 

públicas, a avaliação foi descontinuada no governo Lula.  

 O que se percebe nos momentos que precedem os anos petistas é uma 

tentativa por parte do Estado de reestruturar a educação escolar,  redefinir currículos 

e, por fim, avaliar o que é oferecido. Como pode ser observado na Tabela I, o 

primeiro salto no número de matriculados em instituições particulares se dá durante 

a década de 1970 para se manter crescente nas décadas seguintes; aliada à 

redemocratização e a abertura do mercado nos anos 1990, faz sentido que o 

governo Fernando Henrique, o primeiro politicamente estável após o término do 

Regime Militar — desconsiderando, portanto, o governo Sarney e a gestão Collor/

Itamar, marcados o primeiro pela hiperinflação e o segundo pela ruptura institucional 

provocada impeachment — seja, ele próprio, o primeiro a tentar gerir 

propositivamente a educação superior; uma tarefa ingrata que se mostrou ainda 

mais difícil nos governos seguintes, conforme veremos adiante. 

 Desempenho do Exame da Ordem dos Advogados. Disponível em <https://www.oab.org.br/content/17

pdf/examedeordem/exame_de_ordem_desempenho_ies_campus.pdf>. Acessado em 12 de junho de 
2019.
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4.2. Luis Inácio ‘Lula’ da Silva (2003 - 2010) 

 Os governos Lula foram marcados, em sentido geral, por um intenso 

otimismo. A estabilidade econômica advinda do Plano Real e a economia global até 

2008, com a alta no preço do petróleo e de outras commodities favoreceu muito a 

circulação de capitais e serviços no país. Em âmbito social, a concentração de 

vários programas de transferência de renda iniciados na gestão Fernando Henrique 

Cardoso — Bolsa Escola, Auxílio Gás e Bolsa Alimentação, por exemplo — em um 

único cadastro, o Bolsa Família, aliado ao aquecimento do mercado, incluiu uma 

parcela importante de famílias outrora marginalizadas na chamada população 

economicamente ativa. Todo esse cenário — as mudanças sociais positivas que 

chamavam a atenção em todo o mundo  — não foi significativamente abalado 18

sequer pelos costumeiros escândalos políticos (como o caso do “Mensalão”, em 

2005, ou o “Escândalo dos Cartões Corporativos” em 2008), e Lula passaria a faixa 

para sua sucessora, também do Partido dos Trabalhadores eleita na esteira de sua 

popularidade, após deixar  o governo com enorme aceitação. 

 No que se refere ao ensino superior, há uma tentativa de expansão e 

democratização de acesso, em âmbito público, e de fomento à iniciativa privada por 

intermédio de financiamento estudantil.  

 Em primeiro lugar, mediante Decreto nº 6.096 de 2007, o Governo Federal 

cria o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI). O programa encontra alguma resistência nos 

setores mais ativos da militância estudantil e nos sindicatos de servidores e 

docentes, que apontam falhas no programa que levariam à precarização do ensino 

nas IFES (ver LEHER, 2010). Em linhas gerais, o programa prometia dobrar o 

número de vagas oferecidas em dez anos, a partir de 2008, nas universidades 

federais; de fato, segundo dados do último Censo da Educação Superior, em 2007 

eram 615.542 alunos matriculados, frente aos 1.204.956 alunos registrados em 

2017; a diferença, de pouco mais de 589 mil alunos, está, quantitativamente, de fato 

próxima à meta inicialmente estabelecida (INEP, 2018, p. 21). A estrutura física das 

 Em novembro de 2009, por exemplo, a conceituada revista britânica The Economist destacaria, na 18

capa, o sucesso da economia brasileira transformando o Cristo Redentor em um foguete, decolando, 
e a legenda “Brazil takes off". A mesma revista, em 2013, no momento que imediatamente precede a 
crise econômica na qual o país até hoje está mergulhado, retoma a ideia do Cristo-foguete, mas 
dessa vez em trajetória cadente, como se o lançamento proposto em 2009 tivesse falhado — “Has 
Brazil blown it?”.
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universidades foi alterada, ocorreu de fato uma expansão em direção ao interior — 

no Estado do Rio de Janeiro, as universidades federais estavam concentradas na 

zona metropolitana, no Rio e em Niterói; progressivamente, abriram unidades no 

interior; a Universidade Federal Fluminense se estabeleceu em diversas cidades, 

por exemplo Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Macaé, Rio das 

Ostras, entre outras e a UFRJ, por sua vez, também expandiu suas atividades para 

Macaé.  

 É difícil, no entanto, até este momento interpretar em sentido qualitativo a 

extensão e a profundidade do impacto do REUNI e, se de fato houve uma expansão 

do ensino público, ele não se compara, em números absolutos, à expansão do 

ensino privado. Como vimos anteriormente, segundo a Tabela I, o número de alunos 

das IES privadas é maior que o das universidades públicas desde a década de 

1970, mas, até a década de 1990, a taxa de crescimento quando observadas uma e 

outra é mais ou menos proporcional. Durante todo o segundo governo Fernando 

Henrique, no entanto, o número de matrículas em instituições privadas dispara; essa 

tendência é mantida no governo Lula e a curva, a partir de 2002, se acentua ainda 

mais drasticamente. Consolidado o crescimento, em 2017 a rede privada contava 

com 6.241.307 alunos, 75.3% do total . Isto é, com “mais de 6 milhões de alunos, a 19

rede privada tem três em cada quatro alunos de graduação” (INEP, 2018, p. 16). 

 A arrancada do ensino privado começou antes do governo Lula, mas foi 

potencializada pela ampliação do até então muitíssimo restrito FIES e pela 

instituição do ProUni, em 2004. Como veremos mais adiante, a existência 

concomitante de ambos os programas coloca o Estado em uma posição de 

destaque no que diz respeito ao financiamento (com dinheiro público, portanto) das 

IES privadas — ver mais adiante o Gráfico IV. Entretanto, afirmamos anteriormente, 

de acordo com Moreira Lima e Mello (2016), FIES e ProUni não são os únicos 

responsáveis pelo crescimento exponencial do ensino superior privado e pela 

transformação das antigas instituições em conglomerados de ensino; o que há é 

uma junção de todos os fatores anteriormente citados  e a percepção que, em 20

todos eles, o Estado aparece como fiador, mas muitas vezes atuando a partir de 

 Em 1994, segundo os dados da Tabela I, eram 690.450 nas públicas contra 970.584 nas 19

particulares, que na época detinham “apenas” 58.43% do mercado. 

 Reiterando: condições favoráveis de mercado, crescimento do poder aquisitivo da população 20

periférica, capital simbólico, entrada no país de capital estrangeiro, reformas legislativas e políticas 
públicas com o intuito de democratizar o acesso…
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medidas improvisadas, fundamentadas no curto prazo, sem levar em questão, 

efetivamente, aspectos estruturais. O FIES, por exemplo, não está isento de críticas:  

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) é o mais novo capítulo 
desse cenário improvisado das políticas públicas brasileiras voltadas para o ensino superior 
privado. Suas principais inconsistências: a forma de seu financiamento que onera a médio e 
longo prazo o Tesouro Nacional, a maneira da seleção de seus beneficiários que não discrimina 
os grupos necessitados daqueles já privilegiados da classe média, a falta de foco, pois não 
considera os gargalos e as carências na formação técnica e profissional do país e, por fim, a 
falta de avaliação porque promove o favorecimento indiscriminado das empresas de ensino 
com a garantia de recursos públicos sem qualquer contrapartida em exigências de qualidade e 
controle de preços. (MOREIRA LIMA & MELLO, 2016, p. 35) 

  
 Como explicitaremos logo adiante, esse “gargalo” apontado pelos autores 

ficará muito evidente nos governos Dilma. Já sobre os mecanismos para a avaliação 

de cursos e instituições, reticente desde os governos Fernando Henrique, continua 

problemática nos governos Lula; o “Provão” é substituído pelo Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), para avaliar o ensino em si.  

 Acontece que, no âmbito das instituições públicas, o desinteresse dos alunos 

pelo exame permanece o mesmo dos tempos de “Provão”; as instituições 

particulares, por sua vez, transformam a avaliação em mais uma estratégia de 

mercado: “as direções montaram cursos preparatórios para o ENADE e passaram a 

dar prêmios em dinheiro e em produtos para os alunos que obtivessem boa nota no 

exame. O rendimento destes estudantes, por sua vez, passou a compor o marketing 

destas instituições” (MOREIRA LIMA & MELLO, 2016, p. 61). 

 Em outras palavras, há um inegável esforço para a democratização do ensino 

público, tanto em âmbito público quanto em âmbito privado; o bom momento na 

economia permitiu, na época, investimentos substanciais em todas as esferas. Por 

outro lado, a falta de critérios para a concessão de benefícios e a falta de 

mecanismos avaliativos competentes não promove, de fato, uma melhoria no 

ensino. Pelo contrário, todo o sistema, visivelmente quantitativo, que ambiciona 

incrementar o acesso, sem levar em consideração, efetivamente, a futura 

capacidade/qualidade profissional do indivíduo que ele contempla, acaba 

mercantilizando o ensino.  

 No governo Lula, portanto, o viés comercial das IES privadas se consolida. A 

ausência de fiscalização real e de contrapartidas qualitativas verificáveis, aliada à 

concessão não muito criteriosa de bolsas e financiamentos concedidos pelo Estado, 

à vulgarização do trabalho docente e à própria mentalidade do alunos, mais 
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interessados no diploma do que no ofício, empobrecem significativamente a 

qualidade do ensino, mas o fazem de modo confortável. O que interessa, afinal, são 

as estatísticas de acesso. E, nesse quesito, sem confronto real, tudo caminha muito 

bem. 

4.3. Dilma Rousseff (2011 - 2016) 

 Ao contrário do que ocorreu com seu antecessor, os governos de Dilma 

Rousseff não estiveram imunes às crises políticas; pelo contrário, toda uma relação 

conflituosa entre os poderes — especialmente entre o Executivo e o Legislativo — 

somada à pressão popular surgida com o fim do bom momento econômico e às 

sucessivas denúncias de corrupção envolvendo o alto escalão do governo 

arrastaram o país a uma crise política sem precedentes que, iniciada nas chamadas 

jornadas de 2013, desaguaram três anos depois no processo de impeachment 

sofrido pela mandatária e, consequentemente, promoveram o fortalecimento de uma 

oposição conservadora, culminando com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. 

 Já no primeiro mandato de Dilma Roussef, o modelo econômico dá sinais de 

desgaste. O governo lança mão de uma série de subsídios para controlar tarifas — 

de combustível e conta de luz, por exemplo — que acabam onerando o Estado. No 

âmbito da educação superior, a mesma linha imprudente dá o tom em projetos como 

o Ciências sem Fronteiras, concebido como um incentivo ao desenvolvimento de 

projetos tecnológicos em parceria com universidades estrangeiras, a partir do 

intercâmbio do discente. Sofrendo severas críticas pela falta de critério na escolha 

dos bolsistas e, novamente, pelo não-desenvolvimento de um mecanismo 

satisfatório de avaliação e cobranças de resultado, o projeto é descontinuado em 

2016, já no governo Temer, após consumir cerca de 13 bilhões de reais, segundo 

dados da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP) , valor quinze 21

vezes maior do que o orçamento empenhado no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em 2016. Ainda em contexto 

geral, fica evidente a carência de mão-de-obra do país em determinadas áreas, 

justamente aquelas estruturalmente mais custosas, em exatas e biomédicas. É esse 

“apagão” de profissionais gabaritados que serve de justificativa, por exemplo, para o 

 FAPESP. "Experiência encerrada”. Edição n. 256, jun. 2017. Disponível em <https://21

revistapesquisa.fapesp.br/2017/06/19/experiencia-encerrada/>. Consultado em 12 de junho de 2019.
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lançamento, em julho de 2013, do Programa Mais Médicos, que importava 

profissionais de outros países para trabalhar sobretudo no interior do país. Entre as 

propostas do projeto, constava ainda a criação de novas escolas de medicina, que 

gerariam 11.500 novas vagas até 2017 . Contrariando o discurso oficial, no entanto, 22

o maior curso de medicina do Rio de Janeiro, da Universidade Gama Filho, com 

cerca de 2400 alunos matriculados, fecha as portas também em 2014, 

descredenciado pelo MEC graças às irregularidades da mantenedora. O que se 

percebe, mais uma vez, é a dificuldade de transformar o dispêndio em eficiência. É 

essa fatura de dispêndios descontrolados que acaba norteando os programas de 

financiamento estudantil. A ausência de critérios persiste para a concessão de 

crédito e as IES privadas abocanham fatias cada vez maiores de dinheiro público: 

GRÁFICO IV 
Matrícula na Rede Privada, por Tipo de Financiamento/Bolsa - 2009-2017  

 Fonte: Censo da Educação Superior 2017 
(INEP, 2018, p. 24) 

  

 Segundo os dados do Censo da Educação Superior 2017, entre 2011 e 2014, 

o número de matrículas na rede privada financiadas pelo FIES é vertiginosamente 

 01/07/2014. “Governo amplia vagas para medicina nas faculdades do País”. Disponível em 22

<encurtador.com.br/eltOP>. Consultado em 12 de junho de 2019.
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multiplicada por cinco; o ProUni, por sua vez, também cresce, de modo mais 

conservador. Em compensação, a concessão de bolsas oriundas das próprias IES 

fica praticamente estagnada entre 2011 e 2014, cai em 2015 para só voltar a crescer 

significativamente em 2016 e 2017, na esteira do esvaziamento dos benefícios 

públicos.  

 Como podemos perceber no Gráfico V, todavia, o número total de alunos 

bolsistas, no entanto, aumentou ligeiramente entre 2016 e 2017, mesmo após cortes 

significativos no FIES; isto é, o financiamento concedido pelo governo Federal foi 

substituído por outras formas, estaduais ou municipais, ou por bolsas concedidas 

pelas próprias instituições de ensino. Isso significa que outras fontes estão 

assumindo, progressivamente, o vácuo gerado pela má-aplicação de dinheiro 

público pelo governo federal e, assim, mantém a oferta de bolsas crescente e 

condizente com a procura: 

GRÁFICO V 
Percentual de matrículas na rede privada com algum tipo de financiamento/bolsa 

 Fonte: Censo da Educação Superior 2017 
(INEP, 2018, p. 24) 

 O que significa, portanto e resumidamente, que mesmo ainda respondendo 

por grande parte dos financiamentos concedidos e, consequentemente, pelo fluxo de 

capital das instituições privadas, o Estado vai deixando de lado progressivamente o 

protagonismo e cedendo espaço ao próprio mercado. Assim, aliado à falta de 
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regulamentação, de fiscalização ou de avaliação em relação à qualidade do ensino 

ofertado, fica mantido o lucro crescente das instituições privadas, em troca de algum 

assistencialismo. 

 Cassada em 31 de agosto de 2016, a presidente Dilma cede lugar ao vice, 

Michel Temer. Não há muito o que falar sobre a gestão deste, igualmente impopular, 

mergulhada em denúncias de corrupção, no âmbito da educação superior; de fato, 

nesse sentido, apesar das restrições orçamentárias observadas no gráfico anterior, 

há uma continuidade entre a ex-presidente e o seu vice. O cenário se torna mais 

instável, no entanto, durante os primeiros meses do governo Bolsonaro, conforme 

veremos no próximo e último capítulo. 

43



5. SOBRE OS PRIMEIROS MOMENTOS DO GOVERNO BOLSONARO 

 O conservador Jair Bolsonaro foi eleito para ocupar a Presidência da 

República, em 2018, graças a um discurso de austeridade e combate à corrupção 

atualmente associada aos partidos de esquerda. Bolsonaro, apesar de ter sido 

deputado federal entre 1991 e 2019, conseguiu passar uma imagem de outsider da 

política, alguém que se manteve fora dos conchavos políticos e da corrupção que 

dominam os noticiários desde 2014. Se a enorme crise desencadeada nas gestões 

anteriores de fato relegaram ao presidente eleito um exército de cerca de catorze 

milhões de desempregados no início de 2019 e as contas do país à beira do colapso 

financeiro, o estilo agressivo do novo mandatário vem provocando uma série de 

desencontros entre o governo e setores importantes da sociedade, sobretudo na 

área da educação superior. 

 Os primeiros meses de governo foram marcados, portanto, pela ausência de 

um projeto definido. O primeiro Ministro da Educação, Ricardo Vélez, durou apenas 

três meses no cargo, entre janeiro e abril de 2019. O segundo, Abraham Weintraub, 

de perfil técnico em gestão , se envolveu em várias polêmicas desde que assumiu, 

há pouco mais de dois meses: em primeiro lugar, anunciou cortes em universidades 

específicas, incluindo a Universidade Federal Fluminense; posteriormente, estendeu 

o corte (ou contingenciamento) a todas as IFES, condicionando a liberação de 

verbas à reforma da previdência, grande pauta econômica deste início de governo. 

O discurso carregado do ministro e do governo serviu de estopim para grandes 

protestos nacionalmente realizados, sobretudo graças à comunidade acadêmica, 

durante o mês de maio. 

 Nas entrelinhas da disputa entre o Ministério da Educação e as IFES, as 

instituições particulares ocupam um lugar privilegiado junto ao governo. 

Recentemente, por exemplo, o Presidente Bolsonaro afirmou que poucas 

universidades federais desenvolvem pesquisas, e que grande parte do que é 

desenvolvido está na iniciativa privada . De acordo com os dados levantados nesta 23

monografia, a partir de outros sérios trabalhos de pesquisa, fica claro que o 

 ver LOPES, Reinaldo José. “Universidades públicas produzem mais de 90% da pesquisa do país; 23

resta saber até quando”. Folha de São Paulo, 21 de abril de 2019. Disponível em <https://
www1.folha.uol.com.br/colunas/reinaldojoselopes/2019/04/universidades-publicas-produzem-mais-
de-90-da-pesquisa-do-pais-resta-saber-ate-quando.shtml>. Consultado em 12 de junho de 2019.
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Presidente se engana; a valorização simbólica das instituições particulares em 

detrimento das públicas já reverbera, no entanto, no valor de mercado dessas 

instituições, cujas ações dispararam após o anúncio dos cortes pelo MEC . 24

 Em certo sentido, o cenário atual explicita uma disputa há muito velada entre 

o público e o privado no ensino superior. De um lado, o engessado ensino superior 

público, dependendo exclusivamente do financiamento estatal, sujeito às crises e 

aos cortes orçamentários, que atua a partir do dispendioso binômio ensino e 

pesquisa; de outro lado, os grandes conglomerados de ensino, que não estão 

preocupados com o saber científico, mas que atuam pragmaticamente na formação 

de mão-de-obra, de modo mercantilizado e, consequentemente, nem sempre 

qualificado. Há, ainda, favorecendo a rede privada, uma série de subsídios estatais e 

programas de financiamento que movimentam o mercado.  

 Concebidas inicialmente para atender os excedentes, para absorver os alunos 

que, mesmo aprovados, não conseguiam cursar uma universidade pública graças à 

limitada oferta de vagas, as universidades particulares hoje não podem ser 

consideradas simples coadjuvantes; na educação e no mercado, são atores 

importantíssimos, influenciam decisões políticas e se tornam diretamente 

responsáveis, em última instância, pela própria modelagem do mercado de trabalho. 

O que esperar, afinal, para os próximos anos, em relação aos mecanismos de 

avaliação do ensino e de financiamento? Como as mantenedoras se posicionarão no 

mercado levando em consideração a relação conturbada do MEC com as IFES? 

Desde a redemocratização, houve uma certa linearidade no trato do ensino superior, 

apesar de eventuais tropeços ou incongruências. Neste sentido, o governo 

Bolsonaro rompe com o que foi até agora pretendido. Nos próximos anos, 

provavelmente, serão necessários novos trabalhos examinando o ensino particular. 

E as perspectivas, talvez, se mostrem distintas  dessas que aqui ora apontamos. 

 VEJA, 13/05/2019. “Ações de empresas privadas de educação disparam após cortes do MEC”. 24

Disponível em <https://veja.abril.com.br/blog/radar/acoes-de-empresas-privadas-de-educacao-
disparam-apos-cortes-do-mec/>. Consultado em 12 de junho de 2019.
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6. CONCLUSÃO 

 Desde o início, pretendemos com este trabalho traçar um histórico da 

universidade no Brasil, enfatizando o desenvolvimento do ensino superior privado. 

São muitos os tópicos que o tema sugere e, à medida que a pesquisa foi sendo 

desenvolvida, várias vezes retornamos a temas que já julgávamos suficientemente 

trabalhados e descobrimos elementos novos, passíveis de incorporação. É 

imprescindível ressaltar que, durante a escrita, procuramos sempre estabelecer um 

diálogo sobretudo com Moreira Lima e Mello (2016), cujo trabalho citado se tornou a 

nossa obra de referências em quase todas as etapas acima, com a exceção do 

comentário sobre o governo atual, no último capítulo, posterior, portanto, à cobertura 

do livro. No mais, procuramos atualizar algumas informações com dados recentes, 

retirados sobretudo de relatórios do IPEA, do INEP e do IBGE. 

 Assim, sempre em busca de uma coerência procuramos, em primeiro lugar, 

responder o espaço que um diploma ocupa no imaginário popular. Para tal, 

recorremos não apenas às noções de capital simbólico e de bacharelismo, conforme 

nos apresentam Pierre Bourdieu (1989) e Gilberto Freyre (2003), respectivamente, 

mas também a dados que justificam  o diploma na prática, no que diz respeito ao 

mercado de trabalho. Constatamos que, de fato, ao contrário do que ocorre 

atualmente na Europa, um diploma universitário ainda é um elemento preponderante 

no Brasil na busca por uma boa colocação no mercado de trabalho.  

 Examinamos no segundo capítulo as diferenças entre o ensino público e o 

privado, em sentido político e em sentido qualitativo. Novamente levando em 

consideração o processo histórico, examinamos as sucessivas reformas desde o 

início do século passado até o surgimento dos grupos de ensino atualmente 

presentes. Entre as discussões propostas no capítulo estão a relação entre pesquisa 

e ensino e o trato do discente como cliente. Concluímos que, no ensino privado, a 

separação entre pesquisa e ensino é uma questão estratégica, que objetiva 

aumentar a margem de lucro diminuindo investimentos; assim, desconsiderando o 

caráter produtor do ensino superior, a educação perde seu viés de investimento e se 

torna meramente um serviço. O aluno, portanto, é um cliente. 

 O terceiro capítulo toma como objeto de análise um momento recente: as 

políticas públicas promovidas pelo Estado a partir da redemocratização, com ênfase 
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especial nos governos Lula e Dilma. É um momento de expansão, de consolidação 

dos grandes grupos privados, mas também de precarização, de quantificação em 

detrimento de qualificação, de vulgarização do diploma. São abordados mais 

profundamente, neste momento do trabalho, programas como o ProUni e o FIES, da 

ascensão destas políticas ao declínio que agora se verifica, na esteira da crise fiscal. 

 Por fim, tentamos, no calor do momento, tecer um comentário sobre os 

primeiros meses do governo Bolsonaro levando em consideração as relações entre 

o governo e os grupos de interesse. Percebemos, a título de hipótese, uma espécie 

de conflito velado não só entre o Ministério da Educação e as universidades 

públicas, mas também o surgimento do ensino privado consolidado em oposição ao 

público e não mais como complementar. É impossível prever o desfecho da 

situação, mas está claro que o governo atual representa uma ruptura, quebra a 

linearidade histórica responsável pelo modelo de ensino superior hoje vigente no 

Brasil. 
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