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RESUMO

O  presente  trabalho  se  propõe  a  analisar  as  estratégias,  iniciativas  ou
políticas  institucionais  formuladas  e  empregadas  pelas  Instituições  Privadas  de
Ensino Superior (IES), as quais refletem e evidenciam o processo de expansão e
consolidação  do  mercado  da  educação  superior,  correlacionando-as  com  as
políticas  para  educação  superior  correspondentes  aos  governos  de  Fernando
Henrique Cardoso (1995-2002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006). Para tanto,
caracterizamos  o  fenômeno  da  expansão  da  educação  superior  no  período
correspondente a 1996–2006, explorando as peculiaridades e especificidades desse
processo, como também as implicações do mesmo para as instituições pesquisadas.
Do ponto de vista metodológico, foram analisados a documentação que caracteriza
as políticas governamentais para a expansão, o marco legal, além da realização de
entrevistas  semi-estruturadas  com  pessoas  estrategicamente  posicionadas  nas
Instituições Privadas de Ensino Superior investigadas. Este material foi analisado da
perspectiva  da  Análise  de  Conteúdo.  Os  resultados  preliminares  indicam  a
expansão, consolidação e sofisticação de um mercado de serviços educacionais na
Cidade do Recife, que teve seu início com as políticas implementadas no governo
FHC.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Superior; Expansão; Políticas Públicas; Mercado.



ABSTRACT

The  present  work  proposes  to  analyze  the  strategies,  initiatives  and
institutional politics formulated and used by Private Institutions of Superior Education
(IES  privadas),  which  reflect  and  evidence  the  process  of  expansion  and
consolidation  of  the  market  of  the  superior  education,  correlating  them  with  the
superior  education  politics,  which  correspond  to  the  period  of  Fernando  Enrique
Cardoso  government  (1995-2002)  and  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva  (2003-2006).
Therefore, we characterize that the phenomenon of the superior education expansion
correspond to the period of  1996-2006 and explores the peculiarities and specific
parts  of  this  process,  as  well  as  its  implications  for  the  searched  institutions.
Throughout  the  methodology  point  of  view,  we  analyzed  the  documentation  that
characterize the governmental politics for the expansion, the legal landmark, besides
the accomplishment of interviews half structuralized with people strategically located
in  the  investigated  Private  Institutions  of  Superior  Education.  This  material  was
collected using the approach “multimethod with focus” and analyzing the perspective
of  the  Analysis  of  Content.  The  preliminary  results  indicate  the  formation,
consolidation  and  sophistication  of  an  educational  service  market  in  the  City  of
Recife, that had its beginning with the politics implemented in the FHC’s government.

KEY-WORDS:  Superior education; Expansion; Public politics; Market.



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO                                                                                                                            ........................................................................................................................  13  
Procedimentos Metodológicos                                                                                                  ..............................................................................................  16  
As IES privadas pesquisadas                                                                                                     .................................................................................................  17  
Levantamento dos dados da pesquisa                                                                                       ..................................................................................  19  
Organização da dissertação                                                                                                       ...................................................................................................  23  

CAPÍTULO 1 Problematizando o Ensino Superior                                                                      ..................................................................  25  
1.1 Trajetória Histórica: a Hegemonia de um Segmento                                                          ......................................................  25  
1.2 Discutindo as categorias de Público e Privado na Educação Superior                               ...........................  46  

CAPÍTULO 2 Políticas para a Educação Superior: expansão e consolidação do mercado de
ensino superior                                                                                                                              .........................................................................................................................  54  

2.1 Refletindo sobre o conceito de mercado e expansão do ensino superior                            ........................  54  
CAPÍTULO 3 MAPEAMENTO DO ENSINO SUPERIOR: UMA ANÁLISE DAS
ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS DAS IES PRIVADAS                                                      ..................................................  68  

3.1 Expansão do Ensino Superior                                                                                             .........................................................................................  68  
3.2 Estratégias Institucionais de Consolidação no Mercado do Ensino Superior                     .................  78  
3.3 Sobre IES privadas lucrativas e filantrópicas                                                                     .................................................................  83  
3.4 O ProUni na visão das IES privadas                                                                                   ...............................................................................  84  

REFERÊNCIAS                                                                                                                            ........................................................................................................................  89  
ANEXOS                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  95  



INTRODUÇÃO

O presente  trabalho  surge  das  nossas  inquietações  para  compreender  as

políticas  para  a  educação  superior  no  Brasil,  considerando  que  as  mesmas

assumem conotações específicas  em função das lutas  que  as forças políticas e

sociais travam em torno do projeto de sociedade no contexto recente, assim como

dentro  do  movimento  de  reformas  educacionais  contemporâneas,  que  se

materializam nas propostas e projetos para definição do papel do Estado em relação

à educação, à saúde e a outros setores.

Tal realidade nos instigou, desde a iniciação científica no período de 2002 a

2004, a dedicar-nos à problemática da educação superior, por meio das atividades

de pesquisa dos seguintes sub-projetos: 1) Usos dos Resultados dos Procedimentos

de Avaliação das Instituições de Ensino Superior (GOMES; SILVA, 2003a, 2003b) e

2) A Comunidade Discente das Instituições de Ensino Superior e a Utilização dos

Resultados da Política de Avaliação do MEC (SILVA, 2005), ambos integrantes do

projeto de pesquisa “Respostas de Instituições de Ensino Superior à Política Federal

para a Educação Superior durante a Gestão do Ministro Paulo Renato Sousa 1995-

2002”  (GOMES,  2001),  desenvolvida  no  Núcleo  de  Política  Educacional,

Planejamento e Gestão da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação

da Universidade Federal de Pernambuco.

Além de representar a continuação daqueles estudos e achados, as reflexões

que  se  apresentam  nesse  trabalho  de  pesquisa  têm  como  objetivo  analisar  o

processo de expansão e consolidação do mercado de ensino superior privado na

cidade do Recife, no período de 1996 a 2006.

Nossa hipótese de trabalho é que o mercado do ensino superior privado, que

se  encontra  em  ascendente  expansão  e  significativa  consolidação  no  Brasil,

particularmente no Recife, é resultado do excelente continuum de políticas públicas

de orientação privatista que vem ocorrendo no Brasil desde meados dos anos 19901,

1  Não assumimos aqui uma visão ingênua segundo a qual a expansão do setor privado de ensino
superior  no  Brasil  é  um  fenômeno  contemporâneo  provocado  tão  somente  pelas  políticas
neoliberais que se fizeram presentes a partir de meados dos anos 1990. Poderíamos afirmar que o
período  que  se  inicia  em  1995  representa  um  novo  ciclo  expansionista  e  de  consolidação  do
mercado da educação superior,  o qual apresenta características que o diferenciam internamente
nos governos FHC e Lula. Para uma compreensão ao mesmo tempo histórica e contextualizada das
políticas  educacionais  da  expansão  da educação  superior  no  Brasil,  ver  Levy (1986),  Sampaio
(2002), Durham (2005), Dourado (2002), Cunha (1999) e Cury (1997).
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por um lado e,  por  outro,  de agressivas  e  sistemáticas estratégias de  marketing

institucional.

Do ponto de vista conceitual, o fenômeno da expansão da educação superior

não se configura apenas pelo crescimento do número de matrículas e instituições,

mas,  sobretudo,  pela  forma como  o  mercado  da  educação  superior  vem sendo

produzido, em boa medida como uma resultante das ações das instituições privadas

de ensino superior que ‘respondem’ às políticas governamentais e aos modos de

regulação  do  campo  da  educação,  no  qual  se  inclui  a  própria  lógica  de

funcionamento do mercado educacional.

Por entender que as IES jogam um papel decisivo no processo de expansão

da educação e que a consolidação desse mercado passa necessariamente pelas

ações  e  estratégias  que  assumem,  o  recorte  temático  da  pesquisa  foram  às

instituições  privadas  de  ensino  superior  situadas  na  cidade  do  Recife.  Assim,

selecionamos três IES privadas que passaram a atuar fortemente no mercado do

ensino superior a partir de meados dos anos 1990. Entendemos que a cidade do

Recife  constitui  um  espaço  social  e  econômico  adequado  para  se  examinar  o

processo de expansão e consolidação do mercado do ensino superior, sobretudo

quando se toma como foco da análise as estratégias e ações das IES privadas

pesquisadas.

Acrescentamos que a escolha das três IES privadas, como objeto empírico,

deve-se  também  ao  fato  das  mesmas  terem  adquirido  grande  visibilidade  no

mercado  do  ensino  superior,  o  que  é  evidenciado  pelo  notório  crescimento  das

mesmas, tanto em termos de matrículas, cursos e infra-estrutura física, assim como

pela  presença  sistemática  na  mídia local  e  regional,  ou  seja,  por  meio  de

propaganda  nos  principais  veículos  (radiofônico,  televisivo  e  impresso)  de

comunicação  de  massa  do  Estado  e  região.  Isso  nos  levou  a  considerar  a

possibilidade  de  pesquisá-las  tendo  em visto  a  nova  configuração  que  ganha o

mercado de ensino superior não apenas na cidade do Recife, onde se encontram

fisicamente situadas, mas também na grande Recife.

Buscamos analisar, especificamente, as políticas e estratégias institucionais

formuladas e empregadas por três IES privadas, com o objetivo de compreender

como  se  materializa  o  processo  de  expansão  e  consolidação  do  mercado  da

educação superior em um espaço social específico. A análise objetiva correlacioná-

las,  sem determinismos  e  sem apelar  a  causas  lineares,  com as  políticas  para
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educação superior correspondentes aos governos de Fernando Henrique Cardoso

(1995-2002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2008). Para tanto, nos propomos a

caracterizar  o  fenômeno  da  expansão  da  educação  superior  no  período

correspondente a 1996–2006, procurando apontar características e especificidades,

assim  como  também  explorar  as  implicações  do  mesmo  para  as  instituições

pesquisadas.  Enfatizamos, no entanto,  que a análise da questão da expansão e

consolidação  do  mercado  do  ensino  superior  na  cidade  do  Recife  privilegia  as

estratégias  e os mecanismos que foram e são utilizados pelas IES privadas,  os

quais visam ‘garantir’ às mesmas inserção, permanência, consolidação e ‘liderança’

no referido mercado.

Vale  destacar,  também,  que  a  relevância  em pesquisar  as  políticas  e  as

estratégias institucionais de expansão do ensino superior e de consolidação desse

mercado  assenta-se  no  desejo  de  conhecer  de  modo  mais  aprofundado  os

mecanismos  colocados  em  prática  pelas  IES  privadas,  para  viabilizarem-se

enquanto  instituições  de  ensino  superior  competitivas.  Sob  esse  prisma,  vários

autores, dentre os quais Dias Sobrinho (2003), Pires (2004), Martins (2000) e Cunha

(2003), têm denominado que a educação tem sido convertida em mercadoria, cuja

correspondente moeda de troca se materializa nas taxas de matrículas, podendo-se

afirmar que, no mercado do ensino superior, a expansão da matrícula se expressa

numa resultante  de ações decorrentes não apenas das políticas governamentais

para a educação superior, mas também de iniciativas específicas por parte das IES

privadas que devem ser problematizadas.

Tais aspectos e dimensões do problema da expansão, que se materializam

através  das  iniciativas  e  políticas  das  instituições, não  têm recebido  a  atenção

devida pelas pesquisas até  então realizadas  sobre  o tema.  Os estudos sobre o

processo de expansão têm focalizado, de maneira geral, o crescimento do sistema

de  educação  superior,  assim  como  as  dimensões  gerais  ou  nacionais  que  a

problemática encerra (CUNHA, 2003; DIAS SOBRINHO, 2004; DOURADO, 2002;

GOMES, 2001; TRINDADE, 1999;  SAMPAIO,  2002; VIANNA, 2003;  CORBUCCI,

2004).
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Procedimentos Metodológicos

Em  conformidade  com  os  objetivos  elencados  acima,  fizemos  à  opção,

durante  o  processo de abordagem do objeto  de estudo,  por  trabalhar  com uma

perspectiva de “multimétodo” ou “triangulação”, combinando aspectos qualitativos e

quantitativos de pesquisa. Jick (apud NEVES, 1996, p. 2) denomina

a  combinação  de  métodos  quantitativos  e  qualitativos  de
“triangulação”.  Faz  referência  a  outros  autores,  como Campbell  e
Fiske,  que,  em  1959,  propuseram  a  denominação  “validade
convergente”  ou  “multimétodo”,  com  sentido  semelhante.  A
triangulação pode estabelecer ligações entre descobertas obtidas por
diferentes fontes, ilustrá-las e torná-las mais compreensíveis.

Esta escolha se deve à natureza do objeto de estudo aqui focalizado, assim

como a maneira como o abordamos, buscando vislumbrar a expansão do ensino

superior e a consolidação deste mercado por vários ângulos. Do ponto de vista da

análise, além de examinar os dados quantitativos produzidos pelo Instituto Nacional

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), sintetizados por meio

do  Censo  da  Educação  Superior,  também  recorremos  à  análise  de  conteúdo

(STONE, 1987, BARDIN, 1977) para explorar os dados qualitativos produzidos por

meio de entrevistas ou reunidos em documentos.

Assim,  nos  aproximamos  da  abordagem  que  Denzin  e  Lincoln  (1994)

denominada de “multimétodo com foco”, na qual se define o trabalho do pesquisador

qualitativo como bricoleur. Dessa forma, afirmam que

A solução (bricolage) é o resultado do método do  bricoleur que é
uma construção... que muda e toma novas formas quando diferentes
instrumentos,  métodos  e  técnicas  são  adicionadas  ao  quebra-
cabeça.  (...)  O  pesquisador  qualitativo  como  bricoleur usa  os
instrumentos de seu arquivo... metodológico, dispondo de quaisquer
estratégias,  métodos  ou  material  empírico  que  tem  em  mãos
(DENZIN; LINCOLN, 1994, p. 3).

Segundo  os  autores,  “a  escolha  das  práticas  de  pesquisa  depende  das

questões que são feitas, e as questões dependem do seu contexto, do que está

disponível  no  contexto,  e  o  que  o  pesquisador  pode  fazer  naquele

ambiente/contexto” (DENZIN; LINCOLN, 1994, p. 2). Dado que o objeto da pesquisa

aqui em foco é complexo e multifacetado, uma abordagem que permita examinar
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suas diferentes dimensões e características por meio de múltiplos métodos e fontes

é, pois, aqui empregada. 

O uso de múltiplos métodos, ou triangulação, reflete uma tentativa
para garantir um profundo entendimento do fenômeno em questão. A
realidade objetiva... nunca pode ser capturada. A triangulação não é
um instrumento ou um estratégia de validação, mas uma alternativa à
validação....  a  combinação  de  múltiplos  métodos,  materiais
empíricos,  perspectivas  e  observadores  num  só  estudo  é  melhor
entendido...  como uma estratégia que acrescenta rigor,  solidez de
compreensão e profundidade para qualquer investigação (DENZIN;
LINCOLN, 1994, p. 3).

De  forma  objetiva,  recorremos  aos  documentos  escritos  que  nos  trazem

dados sobre  a  expansão  do  ensino  superior,  assim como aos  depoimentos  dos

coordenadores acadêmicos e de cursos, levantados por meio de entrevistas semi-

estruturadas  (RICHARDSON  e  col.,  1999,  ROSA;  ARNOLDI,  2006),  que  deram

elementos para conhecer as formas como as IES privadas se relacionam com o

processo da expansão e do mercado.

A entrevista semi-estruturada foi adotada tendo em vista que, segundo Rosa

e Arnoldi (2006, p. 31),

As questões deverão ser formuladas de forma a permitir que o sujeito
discorra  e  verbalize  seus  pensamentos  sobre  os  temas
apresentados. O questionamento é o mais profundo e, também, mais
subjetivo,  levando  ambos  a  um  relacionamento  recíproco,  muitas
vezes de confiabilidade. Freqüentemente, elas dizem respeito a uma
avaliação  de  crenças,  sentimentos,  valores,  atitudes,  razões  e
motivos acompanhados de fatos e comportamentos. Exigem que se
componha um roteiro de tópicos selecionados. As questões seguem
uma formulação flexível e a seqüência e as minúcias ficam por conta
do discurso dos sujeitos e da dinâmica que acontece naturalmente.

As IES privadas pesquisadas

A escolha das IES privadas pesquisadas foi favorecida pelo conhecimento do

campo  resultante  de  estudos  anteriores  (SILVA;  GOMES,  2002,  2003).  Neste

sentido,  decidimos que  a  pesquisa deveria  focalizar  pelo  menos três instituições

denominadas de “emergentes” dentro do setor privado de ensino superior, as quais

deveriam apresentar, desde sua criação, um rápido e notável crescimento em pouco
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tempo de atuação, destacando-se dentre as IES privadas existentes. Entendemos

que  a  análise  de  instituições  com  tais  perfis  poderia  contribuir  para  uma

compreensão  mais  aprofundada  das  estratégias  e  procedimentos  institucionais

relativos ao processo de expansão, o qual se revela,  entre outros aspectos, nas

estratégias  de  captação  de  consumidores  para  os  seus  cursos  e  serviços

educacionais.

Como citamos anteriormente, delimitamos a cidade do Recife como o espaço

sócio-econômico  e  institucional  no  qual  o  objeto  foi  explorado,  caracterizado  e

analisado, e dentro do qual selecionamos um grupo de IES privadas para realizar a

análise detalhada das iniciativas e políticas institucionais.

Considerando  o  grande  número  de  IES  privadas  atualmente  em

funcionamento no Recife, assim como as diferenças internas que as caracterizam,

selecionamos três:

1) IES  privada  1 ,  registrada  como  entidade  filantrópica,  que  oferece  cursos  de

graduação em várias áreas de conhecimento, alguns cursos de pós-graduação

lato sensu (tecnologia, negócios, design e jurídica) e um curso de pós-graduação

stricto sensu  (Mestrado em Administração).  É a única instituição particular do

Estado de Pernambuco, até o momento, com curso de medicina;

2) IES privada 2 , pertencente ao grupo Estácio de Sá, que se auto-denomina de

entidade privada sem fins lucrativos; também oferece cursos de graduação em

algumas áreas de conhecimento;

3) IES  privada  3 ,  única  a  auto-denominar-se  de  empresa,  aparecendo  como  o

maior grupo privado da região Nordeste, e que colocou recentemente suas ações

à venda na bolsa de valores de São Paulo (Veja, 2008).

As IES privadas pesquisadas são todas localizadas em pontos geográficos

importantes da cidade do Recife. Tais pontos possibilitam fácil acesso da clientela

por  meio  de  transporte  coletivo;  estão  localizadas  em  três  vias  de  grande

movimentação  de  automóveis,  coletivos  e  pedestres,  com  um  grande  fluxo  de

pessoas circulando diariamente, tanto no percurso subúrbio/cidade, como no sentido

inverso, o que possibilita a constante visualização dos prédios das referidas IES.

Observamos  que  duas  das  três  IES  pesquisadas  possuem  mais  de  um

campus, localizados em pontos estratégicos da cidade, e que tal disposição espacial
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se relaciona com a clientela potencial ou visada naquele espaço, ou seja, os cursos

mais  populares  e  voltados  ao  público  de  baixa  renda  localizam-se  próximo  a

corredores de transporte coletivo; por outro lado, há cursos em prédios próximos à

área  de  comércio  intenso,  portanto,  próximos  ao  local  de  trabalho  de  reais  ou

potenciais clientes, visto que a grande maioria deles necessita trabalhar para arcar

com as despesas relativas à qualificação ou formação.

Já os cursos com perfis mais elitistas ou seletivos localizam-se em campi que

possuem ampla área de estacionamento (algumas IES privadas cobram por este

serviço que, na maioria das vezes, é terceirizado por empresas com manobristas

para  proporcionar  comodidade  aos  “clientes”).  Tais  faculdades  ou  escolas  ficam

relativamente próximas a shopping centers, sendo que a IES privada 1 possui uma

“unidade de ensino” dentro de um shopping center, destinado ao público com maior

poder aquisitivo e que não possui lojas âncoras, apenas lojas de grifes famosas e

espaços culturais privilegiados.

Levantamento dos dados da pesquisa 

Realizamos, em um primeiro momento, o levantamento de dados de caráter

mais  quantitativo  sobre  a  educação  superior.  Neste  sentido,  selecionamos,  para

melhor  compreensão  e  construção  das  condições  necessárias  ao  processo  de

análise,  os  dados  relativos  ao  Nacional  (Brasil),  ao  Regional  (Nordeste)  e  ao

Estadual ou local (Pernambuco), envolvendo: o número de instituições de ensino

superior, o crescimento das matrículas nessa modalidade de ensino, o número de

docentes  envolvidos  e  a  ampliação  do  número  de  cursos  de  graduação,  dentre

outros.  Os  dados  correspondem aos  anos  de  1996,  1998,  2002,  2006  e  foram

coletados no site do INEP (www.inep.gov.br).

Na etapa seguinte da pesquisa realizamos entrevistas semi-estruturadas (ver

Anexo 1: roteiro de entrevista)  com coordenadores das IES privadas. O objetivo,

como  já  destacamos,  foi  identificar  as  estratégias  ou  políticas  institucionais

formuladas  e  empregadas  pelas  IES  privadas  que  revelassem  a  construção

institucional  do processo de expansão e  consolidação do mercado da educação

superior no Recife.

Além  das  entrevistas,  realizamos  consultas  periódicas  aos  sites das  IES

privadas estudadas a fim de coletar dados complementares para nossa análise.
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Os  participantes  entrevistados  na  pesquisa  constituíram-se  de  um  grupo

formado por  sete  professores  das  IES pesquisadas  que  atuavam em cargos  de

coordenação  acadêmica  (três)  e  coordenação  de  curso  (três),  mais  um  diretor-

presidente de uma das IES.

Vale salientar que só conseguimos entrevistar todos os sujeitos planejados na

IES  privada  1,  a  qual  se  mostrou  empenhada  em  fornecer  todos  os  dados

solicitados, assim como colocou todos os professores-coordenadores à disposição

para serem entrevistados. Nas IES privadas “2” e “3” não obtivemos o mesmo êxito.

A IES privada 2 estava passando por um período de rompimento de contrato com

alguns coordenadores acadêmicos e de curso,  que estavam à frente da direção

desde sua criação e, neste caso, o que se observou foi muita desconfiança e pouca

cordialidade. Por esta razão, só tivemos acesso ao coordenador acadêmico que não

permitiu que a entrevista fosse gravada e respondeu ao roteiro da entrevista semi-

estruturada, escrevendo de próprio punho, além de solicitar à pesquisadora que,

após  transcrita,  a  entrevista  lhe  fosse  enviada  por  e-mail,  para  observações  e

correções.

A IES privada 3 não permitiu que fosse realizada entrevista sob a alegação

que seu “dono” (por tratar-se da única instituição privada com fins lucrativos), que

era  “Fundador-presidente”, não  dispunha  de  tempo  livre  para  contribuir  com  a

pesquisa,  pois  acumulava  várias  funções,  tais  como:  Procurador  Regional  do

Ministério  Público  do Trabalho,  Professor  efetivo  da cadeira  de Processo Civil  e

Trabalhista  na  Faculdade  de  Direito  do  Recife  (UFPE),  Fundador  do  Complexo

Educacional Bureau Jurídico, embrião da IES 3, nascida em 2003. Atualmente, atua

também como presidente do Sindicato das Faculdades Particulares de Pernambuco

(Siespe) e da Associação Brasileira de Faculdades Isoladas e Integradas (Abrafi).

Estas  funções  de  “sumária”  importância,  que  tomavam  todo  o  seu  tempo,  o

tornavam  indisponível,  e  por  este  motivo  ele  entraria  em  contato  quando

encontrasse um tempo disponível em sua agenda.

Após  a  insistência  da  pesquisadora  (durante  quatro  meses  consecutivos,

correspondentes ao período de dezembro de 2007 a março de 2008), telefonando

quase que diariamente para a secretária particular do mesmo e para o coordenador

acadêmico da IES 3, recebemos resposta solicitando o e-mail da pesquisadora, no

qual se afirmava que o “Fundador-presidente” iria enviar, por endereço eletrônico,

suas respostas ao roteiro da entrevista semi-estruturada, como o fez. No referido
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contato via telefone, a pesquisadora solicitou autorização para realizar entrevistas

com os coordenadores de curso; a resposta que obteve foi que as perguntas da

entrevista  (o  roteiro  havia  sido  enviado  a  todas  as  IES  privadas  pesquisadas)

estavam mais direcionadas à Direção Geral da instituição e que não existiria pessoa

mais  adequada  para  responder  que  o  “Presidente-fundador”.  No  entanto,  é

importante  salientar  que  no  primeiro  contato  realizado  diretamente  com  o

coordenador acadêmico da IES privada 3 foram prestados esclarecimentos sobre a

natureza  da  pesquisa,  mediante  a  entrega  do  roteiro  e  resumo  do  projeto  de

pesquisa,  além  de  declaração  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação,

visando  garantir,  perante  a  direção  da  IES  privada,  permissão  para  se  realizar

entrevistas  com  os  coordenadores  de  curso  e  com  o  próprio  coordenador

acadêmico. Porém, a instituição negou nosso pedido.

Realizamos  entrevista  com  o  coordenador  acadêmico  da  IES  privada  3.

Porém, ao término, o mesmo solicitou que após transcrição a mesma deveria ser-lhe

enviada  via  email,  para  que  o  mesmo  pudesse  autorizar  a  sua  “divulgação”.

Encaminhamos a entrevista transcrita, como combinado, e para nossa surpresa, o

coordenador acadêmico nos respondeu que não permitiria  que utilizássemos seu

conteúdo  na  pesquisa,  repassando  assim  o  telefone  da  secretária  particular  do

Presidente-fundador  para  que  um  horário  fosse  agendado  com  o  mesmo

posteriormente.

Face aos limites impostos ao levantamento de dados por parte dos sujeitos

destas  duas  IES  privadas,  passamos  então  a  recorrer  com  mais  freqüência  à

reunião de dados em jornais e nos sites das IES privadas no sentido de ampliar o

volume e a diversidade de material a ser analisado.

Para desenvolvermos essa etapa da coleta de dados, entramos em contato

com coordenadores  acadêmicos  das  três  IES  privadas  escolhidas.  Trabalhamos

com  a  entrevista  semi-estruturada  que,  segundo  Lüdke  (1985),  constitui  um

instrumento importante de pesquisa porque permite apreender as idéias e pontos de

vista dos entrevistados sobre uma realidade determinada. No caso específico deste

estudo, essa modalidade de entrevista nos permitiu obter dados relevantes sobre as

IES privadas pesquisadas.

O roteiro de entrevista possibilitou que nós pensássemos sobre a relevância

do discurso dos coordenadores para a efetivação da expansão do ensino superior

em  Pernambuco,  mais  especificamente  Recife,  como  também  as  estratégias
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utilizadas  pelas  IES  privadas  para  manterem-se  competitivas  no  mercado  de

serviços educacionais.

Por outro lado, necessitamos focar nossas questões no conhecimento sobre

os objetivos de cada faculdade pesquisada no tipo de expansão pretendido por seus

dirigentes e que, de certa forma, guia os trabalhos dos coordenadores e professores

dessas instituições.

Com a entrevista, mapeamos quais as iniciativas e políticas implementadas

pelas IES privadas localizadas na cidade do Recife e, com isso, identificamos que

estratégias estão sendo implementadas no sentido de ampliar a demanda de alunos

nesse  nível  de  ensino  e  saber  quais  direcionamentos  são  fornecidos  pelos

professores a esses alunos que são uma parcela significativa  dos integrantes do

ensino  superior,  assim  como  também  capturar  ações  e  iniciativas  para  se

consolidarem no mercado de ensino superior.

Como já mencionamos acima, buscamos analisar os dados coletados nas

entrevistas  e  documentos por  meio  da análise  de conteúdo,  uma vez  que essa

metodologia  favorece  a  interpretação  e  elaboração  de  inferências,  através  da

identificação sistemática e objetiva de características especificadas no interior dos

textos ou falas (STONE, 1987, p. 317). Já para Bardin (1977, p. 31), “a análise de

conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações”. A autora ainda

destaca que

Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou,
com  maior  rigor,  será  um  único  instrumento,  mas  marcado  por
grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação
muito vasto: as comunicações (id., ibid.).

Assim, procuramos as ocorrências ou ausências no corpus coletado, o que

nos possibilitou  a  realização de inferências  com vistas  à  chegada aos objetivos

propostos.  Nesse  processo,  estávamos  sensíveis  às  falas  dos  sujeitos

entrevistados,  buscando  perceber  e  interpretar  não  só  o  dito,  mas  também  o

contexto de produção das falas.

Por fim, analisamos as estratégias, iniciativas e políticas, formuladas pelas

instituições  pesquisadas,  para  entender  como  se  desenvolve  o  processo  de

expansão  do  ensino  superior  e  como  tem  se  processado  a  consolidação  do
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mercado de ensino superior a partir  das IES privadas situadas em Recife. Além

disso, trabalhamos também a legislação da educação superior.

O marco temporal da pesquisa é o período de 1996 a 2006, correspondente

às políticas de expansão da educação superior nos governos de Fernando Henrique

Cardoso (1995-2002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2008).

Organização da dissertação

O presente trabalho se organiza em três capítulos que, juntamente com as

considerações finais, formaram o corpo da dissertação. Trabalhamos a introdução

juntamente com os procedimentos metodológicos e a organização da dissertação.

No  primeiro  capítulo,  problematizamos  a  temática  do  ensino  superior

apontando reflexões históricas e configurando o debate entre as esferas pública e

privada da educação superior, no sentido de discutir o fenômeno de expansão do

ensino superior.

No  segundo  capítulo,  tecemos considerações  acerca  das  políticas  para  a

educação  superior  nesse  cenário  de  expansão  e  consolidação  do  mercado  de

ensino superior, apontando não só para a reflexão sobre o conceito de mercado,

mas para o papel estatal no tocante às políticas de expansão. Demarcamos que

nossa abordagem de pesquisa em relação ao fenômeno da expansão teve como

propósito compreender as várias dimensões envolvidas, especialmente aquelas que

indicam como esse processo tem ocorrido, sob que condições o mesmo tem sido

realizado, como também as razões que o motivam e justificam. 

Em  uma  etapa  seguinte,  porém  relacionada  à  primeira,  o  processo  de

expansão será interrogado a partir das iniciativas das instituições de ensino superior,

para observar como têm se processado a montagem e a consolidação do mercado

da educação superior. Como já sublinhado, delimitamos a cidade do Recife como o

contexto sócio-político e institucional no qual o objeto será explorado, caracterizado

e analisado, e dentro do qual selecionamos um grupo de IES privadas para realizar

a análise detalhada das iniciativas e políticas institucionais.

No terceiro capítulo, realizamos a análise dos dados com vista a estruturar e

delinear como o fenômeno expansão constitui-se de várias dimensões que podem

ser  estudadas  em conjunto  ou  separadamente.  Compreendem tais  dimensões a

expansão  do  número  de  docentes,  de  matrículas,  de  instituições,  de  cursos
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superiores  de  graduação,  de  pós-graduação  lato  e  stricto  sensu,  assim como o

marco  legal  que  regulamenta  o  campo  da  educação  superior  e  as  políticas

governamentais  voltadas para a expansão ou que têm impacto sobre a  mesma.

Assim, numa primeira fase analisamos os documentos e a legislação pertinente; em

um segundo momento privilegiamos o levantamento das dimensões  quantitativas

tais como o crescimento da matrícula, a multiplicação do número de instituições de

ensino superior,  o número de docentes envolvidos e a ampliação do número de

cursos de graduação.

Finalmente,  apresentamos  nossas  considerações  finais,  apontando  para

conclusões que certamente abrirão espaço para a realização de futuros estudos na

área, uma vez que o conhecimento nunca se esgota em si  mesmo, lançando-se

margem, assim, para o estabelecimento de outros aspectos a serem investigados

para além dos aqui observados.
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CAPÍTULO 1 PROBLEMATIZANDO O ENSINO SUPERIOR

No presente capítulo, realizamos a caracterização do processo de expansão

da  educação  superior  no  Brasil,  com  o  objetivo  de  estabelecer  determinadas

condições  que  permitam  a  compreensão  das  grandes  linhas  do  seu

desenvolvimento histórico e social, no sentido de fundamentar o trabalho de análise

que faremos nos capítulos seguintes. Neste sentido, procuramos demonstrar como o

setor privado assume a hegemonia na oferta do ensino superior no Brasil. Também

apresentamos e discutimos as noções do público e do privado como categorias de

análise das políticas educacionais.

1.1 Trajetória Histórica: a Hegemonia de um Segment o

O desenvolvimento do ensino superior  no Brasil  se deu com a criação de

escolas isoladas, em decorrência da chegada da corte portuguesa em 18082. Tal

situação  levou  Teixeira  (2005,  p.  145-159)  a  denominar  as  escolas  superiores

profissionais  de  “substitutivo  da  universidade”,  numa clara  referência  ao  tipo  de

instituição que marca, até o presente, a educação superior no Brasil,  mostrando,

assim, as raízes históricas do modelo de Instituições de Ensino Superior (doravante

IES)  aqui  discutido  (faculdades  ou  escolas  isoladas),  bem  como  o  veio  de  um

movimento  histórico  que  vai  representar  a  sua  hegemonia3 na  oferta  do  ensino

superior. 

Em decorrência de nosso processo de colonização, baseado na exploração

das riquezas naturais e na miscigenação dos povos e matrizes culturais que aqui

passaram a  conviver  sob  a  liderança  do europeu-português  (FREYRE,  2006),  o

Brasil tornou-se singular se comparado às demais colônias que hoje compõem os

países  da  América  Latina,  pois,  entre  outros  aspectos  que  o  caracterizam

particularmente,  emerge  da  forma  como  a  Metrópole  tratava  a  educação,  não

2  Não desconhecemos  a  presença de cursos  superiores  anterior  a esse período  ofertado  pelos
jesuítas (CUNHA, 2007; DURHAM, 2005; BARREYRO, 2008).

3  Entendemos que “a hegemonia, se é capacidade de direção cultural ou ideológica de uma classe
sobre ao conjunto da sociedade, é também uma relação de dominação entre dirigentes e dirigidos,
responsável pela formação de um grupo orgânico e coeso em torno de princípios e necessidades
defendidos  pela classe dominante”  (JESUS,  1989 p.  18).  Assim, conforme Jesus (1989,  p.  32),
“hegemonia,  portanto,  desde sua origem até  nossos dias,  implica  poder-direção ou dominação-
consenso”.
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autorizando  que  em  sua  colônia  fossem  implantados  cursos  superiores.  Como

enfatiza Cury (1997, p. 41), em nota de cunho comparativo, ao contrário de Portugal

A  Espanha  não  obstaculizou  a  fundação  de  universidades  nos
territórios  coloniais  de  seu mando,  embora  as  instituições  fossem
basicamente presididas por organizações religiosas. Nosso país, ao
invés, conheceu todos os obstáculos para a entronização de escolas
de ensino superior, inclusive por parte dos pontífices papais. E 1592,
o Papa negou à Companhia de Jesus o pedido de instalação de uma
universidade e, em 1675, até mesmo a equiparação dos estudos do
Colégio  da  Bahia  com os  de Évora  foi  negada pelos  agentes da
metrópole. A possibilidade de uma formação superior ficava, então,
contingenciada por idas dos filhos das elites aos países da Europa,
máxime em Portugal.

Como já  afirmamos,  esse  quadro  só  veio  a  modificar-se  com a  vinda  da

família real para o Brasil. Entretanto, as primeiras escolas tiveram seu modelo de

ensino  pautado  no  modelo  Napoleônico4,  que  privilegiava  o  ensino  técnico-

profissional, voltado para o preparo de mão de obra especializada. Porém, o mesmo

não se deu com os demais países latino americanos, colonizados pelos espanhóis,

que fundaram universidades católicas logo no início da ocupação.

Desde o seu surgimento no Brasil, o ensino superior sempre teve um caráter

elitista, pois sua implantação ocorreu pela necessidade de capacitar os filhos da elite

aristocrática para funções burocráticas, no caso dos cursos jurídicos, e implantação

de infra-estrutura física e de saúde pública, nos casos dos cursos de engenharia e

medicina, respectivamente5. Era também elitista, é claro, pela não gratuidade, como

estabelecido  na  Constituição  de  1824,  já  observado  por  Cury  (1997,  p.  38):  “a

gratuidade  ficava  restrita  ao  ensino  primário  e  assim  mesmo  nas  cidades  mais

povoadas”.

Vale destacar que as primeiras universidades brasileiras datam da década de

1930. É o que destaca Trindade (2004, p. 824) na citação transcrita abaixo: 

4  Este  modelo  de  inspiração  napoleônica  tinha  também  como  base  o  pragmatismo  que  havia
orientado o projeto de modernização em Portugal  no final do século XVIII,  cuja expressão mais
significativa  no campo educacional  foi  a  reforma da Universidade de Coimbra  (TEIXEIRA  apud
DURHAM,  2005).  Para  uma visão mais  ampla  sobre a introdução  desse modelo  no  Brasil,  ver
Cunha (1988, 2007).

5  Como ressaltamos no início de nosso trabalho, apenas em 1808 é que foram criadas as primeiras
faculdades: a Escola de Cirurgia e Anatomia da Bahia, a de Anatomia e Cirurgia do Rio de Janeiro e
a  Academia  de  Guarda  Marinha;  em  1810  foi  fundada  a  Academia  Real  Militar  e  a  Escola
Politécnica.  Em 1927 foram criadas duas Faculdades de Direito,  a de São Paulo e a de Recife
(inicialmente em Olinda) (DURHAM, 2005).
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no  início  da  República  ocorreu uma das  singularidades  do  nosso
ensino  superior  em  termos  latino-americanos.  Além  da  tardia
implantação das universidades, com uma distância de mais de quatro
séculos entre a colônia portuguesa e a hispânica (1538 em Santo
Domingos e em 1934 em São Paulo), a República brasileira rompeu
com o ensino superior “oficial” das faculdades e escolas profissionais
do período da monarquia imperial. 

Pode-se afirmar, assim, que com o nascimento da universidade no Brasil, o

sistema passa a acomodar não apenas dois tipos de instituições de ensino superior,

mas  também  uma  dualidade  no  sistema  que  ganha  força  e  se  consolida

historicamente, qual seja, o setor público de educação universitária que se objetiva

em universidades públicas federais e estaduais, por um lado, e, por outro, o setor de

ensino superior privado que se objetiva em instituições isoladas ou federações de

escolas privadas, ou ainda, conforme terminologia recentemente criada, os centros

universitários (BRASIL, 2006).

Como a  implantação  do  ensino  superior  no  Brasil  foi  tardia,  o  acesso  ao

mesmo sempre foi altamente seletivo. De acordo com Cury (1997, p. 37), 

o acesso ao ensino superior  conhece barreiras sociais postas por
uma formação colonial-escravocrata e por uma formação econômica
de base agrária. Sendo assim, as conseqüências dessas barreiras
acabam por  determinar  um ensino superior  elitizado,  não apoiado
nem  na  eqüidade  social,  mas  em  privilégios  de  ordem  sócio-
econômica.

No período de 1889 a 1930, que corresponde à Primeira República, não se

observam mudanças importantes na educação superior no Brasil.  Esse período é

marcado  pelo  debate  sobre  a  relevância  da  criação  de  universidades,  mas  as

decisões  práticas  não  lograram  o  efeito  desejado.  Dessa  forma,  o  cenário  da

educação superior centra-se na existência de escolas autônomas para formação de

profissionais liberais. Entretanto, segundo Durham (2005, p. 201),

A nova Constituição descentralizou o ensino superior  e permitiu o
aparecimento de novas instituições, tanto pelas demais instâncias do
poder público (estaduais e municipais) como pela iniciativa privada, o
que,  pela  primeira  vez  permitiu  a  criação  de  estabelecimentos
confessionais no país. Entre 1889 e 1918, foram criadas 56 novas
escolas  superiores,  em sua maioria  privadas.  Havia,  de  um lado,
instituições  católicas,  empenhadas  em  oferecer  uma  alternativa
confessional ao ensino público, e, de outro, iniciativas de elites locais
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que buscavam dotar seus estados de estabelecimentos de ensino
superior.

Desde o início,  o Estado buscou atender as demandas da elite e realizou

concessões  à  igreja  católica,  mas sempre  procurou  manter  o  poder  de  controle

dessa modalidade de ensino.  Por outro lado,  o Estado não teve a pretensão de

manter a oferta dessa modalidade de ensino como seu monopólio; a prova disso

reside, segundo Cunha (1999, p. 40), na 

legitimação do ensino superior não federal (isto é, estadual e privado)
em igualdade de condições com o federal, mediante o mecanismo do
reconhecimento dos cursos. Embora a instância federal do Estado
somente  legislasse  sobre  o  ensino  superior  em  seus  próprios
estabelecimentos, o registro dos diplomas profissionais teria de ser
feito nas repartições federais competentes. Mas, para isso, os cursos
deveriam  ter  sido  reconhecidos.  Seus  currículos  tinham  que  ser
iguais aos das instituições federais, situação comprovada mediante
inspeção regular pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

A abertura  à iniciativa  privada laica e  confessional  promoveu uma relativa

diversificação  do  sistema.  Desta  forma,  observamos  que,  desde  a  Primeira

República,  o sistema de ensino superior incorporou como característica central  a

dualidade estrutural, e o Estado, assim, reconhecia e legitimava a iniciativa privada

para se estabelecer. Em virtude disto, Durham (1995, p. 2) afirma que “data dessa

época a diversificação do sistema que marca até hoje o ensino superior brasileiro:

instituições públicas e laicas, federais ou estaduais, ao lado de instituições privadas,

confessionais ou seculares que derivam de iniciativas da comunidade local”.

Podemos afirmar que a alteração do sistema, tornando-se dual, corroborou

para que se instalasse a disputa pela coordenação e controle desta modalidade de

ensino, assim como criou as condições para a emergência dos conflitos entre os

setores público e privado da educação superior. Pode-se argumentar que a disputa

entre as instituições laicas e confessionais propiciou o crescimento do número de

instituições; entretanto, esse movimento expansionista não contribuiu para criação

de instituições universitárias. O quadro em relação ao ensino superior permaneceu

inalterado até os anos 1930 do século XX. Segundo Barreyro (2008, p. 15),
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Desde começos do século 19, então, o desenvolvimento do ensino
superior  esteve  ligado  à  formação  profissional.  Esse  ensino  foi
estruturado em estabelecimentos isolados e essas escolas isoladas
persistiram  durante  todo  o  Império,  embora  mudando  de  forma:
academias, faculdades, etc. com tentativas de reuni-las, às quais não
foram  bem-sucedidas.  Embora  existissem  discussões  sobre  a
criação de uma universidade, nada foi concretizado.

O interesse em se criar uma universidade remonta a períodos longínquos da

história  da  educação  no  Brasil,  mas  o  mesmo intensificou-se,  a  partir  de  1920,

período esse em que o país passava por um momento conturbado com a chamada

crise  do  desenvolvimento  que  se  agravou  no  final  desta  década.  No  campo da

educação, o momento também era de conflito, porque muitos intelectuais brasileiros

se engajavam na luta por uma educação laica,  pública e gratuita,  se opondo ao

ideário posto pelas camadas dominantes para o setor da educação.6 Desde muito

cedo na história da educação superior,  o que se observa é a criação de escolas

superiores por parte de particulares. Barreyro (2008, p. 15) apresenta dados que

caracterizam o quadro do ensino superior no período:

Assim, se em 1880 havia 2 mil e 300 estudantes, em 1915 somavam
mais  de  10 mil  matrículas.  Em 1930,  havia  quase 20 mil  alunos.
Entre 1892 e 1910, foram criadas 27 instituições de ensino superior...
Como se pode observar até aqui, o ensino superior no Brasil esteve
ministrado por  escolas  isoladas  e  não por  universidades  – sendo
essa uma tendência do sistema.

A partir  da década de  1930,  a  sociedade  brasileira  começa a  passar  por

transformações importantes nas esferas política e sócio-econômica. Tendo iniciado

o processo de industrialização (indústria de base), a economia vive uma fase de

modernização  significativa,  que  representa  uma fase importante  da  transição  da

sociedade  agrícola  para  a  industrial  (FREITAG,  1980).  No  campo  político,  em

contrapartida,  a  crise  que  teve  início  na  década  de  1920  assume  proporções

consideráveis  e “delineou-se, portanto,  como uma necessidade de se reajustar o

aparelho do Estado às novas necessidades da política e da economia, ou seja, de

se substituir urgentemente toda estrutura do poder político que contribuiu para criar

6  O Manifesto dos Pioneiros da Educação começava a ser gestado nesse período, contudo só veio a
ser publicado em 1932, o que simbolizou o auge da luta ideológica, que culminou na V Conferência
Nacional de Educação (ROMANELLI, 1978).
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e manter a crise econômica” (ROMANELLI, 1978, p. 49). Em decorrência desses

acontecimentos, se instalou, segundo Romanelli (1978, p. 50),

o novo Governo, a princípio de caráter provisório, sob a Presidência
de  Getúlio  Vargas,  começou  a  desmoronar-se  a  coalizão,  com a
radicalização  das  posições  em  torno  da  volta  à  normalidade
constitucional.  E  foi  a  instabilidade  gerada  pelo  conflito  dos
interesses  das  várias  facções  revolucionárias  que  caracterizou  os
primeiros anos do Governo Vargas. Este permaneceu no poder, de
1930 a 1945. Foram 15 anos marcados por um período mais instável
(de 30 a 37) e uma ditadura (de 37 a 45).

Inicia-se também um período de modernização da educação em geral e da

educação superior, no Brasil, como conseqüência do processo de modernização da

sociedade  e  da  economia,  com  implicações  diretas  para  a  estruturação  e  o

desenvolvimento das instituições de ensino superior. Durham e Sampaio (1995, p. 3)

destacam que

A reforma educacional de Francisco Campos, Ministro da Educação
de  Vargas,  que  reorganizou  todo  o  sistema deu-se  nessa  época
(1931), que marcou o fim da 1ª República e o início do Estado Novo.
Esta reforma atingiu todos os níveis de ensino e definiu, pela primeira
vez, o formato legal ao qual deveriam obedecer as universidades a
serem organizadas no Brasil.  Nesta legislação ficou reconhecida a
liberdade da iniciativa privada para constituição de estabelecimentos
próprios, ainda que sob a supervisão governamental. Os decretos de
número 42/83, 2.076/40 e 3.617/31 da reforma estabeleciam que a
criação e a manutenção de cursos de nível superior era livre e os
poderes  públicos,  pessoas  naturais  e  jurídicas  de  direito  privado
poderiam ministrá-los, desde que autorizados pelo governo federal.

Vale  salientar  que  as  autoras  ainda  destacam  que  a  referida  legislação

entrava  em  detalhes  sobre  as  cobranças  de  mensalidades  aos  estudantes.

Oficializa-se,  dessa  forma,  a  participação  da  iniciativa  privada  e  a  disputa  pela

hegemonia deste segmento educacional então travada pelas elites católicas e laicas.

 Politicamente, foi uma fase de grande ebulição e agitações sociais com a

criação dos sindicatos, sob influência dos imigrantes italianos, e a organização dos

trabalhadores,  que  começaram  a  reivindicar  melhores  condições  de  trabalho

(ROMANELLI, 1978).
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A educação passou, de forma crescente, a ser foco de reivindicação por parte

dos educadores que defendiam profundas reformas em todos os níveis de ensino,

sendo  a  principal  bandeira  desse  movimento  a  luta  em prol  do  ensino  primário

público,  laico,  universal  e  gratuito,  movimento  simbolizado  pelo  “Manifesto  dos

Pioneiros  da  Educação”  (ROMANELLI,  1978).  Entretanto,  no  ensino  superior,  a

igreja católica exercia forte pressão para ter o controle sobre esta modalidade de

ensino,  porém, o que conseguiu foram concessões consideráveis,  dentre elas,  o

direcionamento  de  recursos  públicos  para  instituições  confessionais.  Assim,  de

acordo com Severino (2005),  o controle continuou sendo do governo quando as

primeiras universidades públicas foram surgindo da junção, em uma só instituição,

das faculdades ou escolas isoladas.

O período pós-guerra, mais conhecido como Segunda República, de 1945 a

1964,  foi  marcado  pela  consolidação  do  sistema  federal  de  ensino  superior.

Segundo Mattos (apud SAMPAIO, 2002, p. 121), “o Estado expandiu seu papel de

financiador do ensino superior, incorporando instituições públicas e privadas na rede

federal e federalizando universidades estaduais e também particulares”. Na época,

era comum as elites locais criarem instituições de ensino superior e por meio dos

políticos  locais  que  possuíam influência  no  Congresso  as  mesmas  passavam à

tutela do Estado mediante o expediente da federalização.

Na década de 1960, após longa batalha entre defensores dos setores público

e privado confessional,  foi aprovada e colocada em prática a Lei  de Diretrizes e

Bases de 1961. Essa Lei, no tocante ao ensino superior, referendou a abertura do

sistema  à  iniciativa  privada,  o  que  veio  a  contribuir  para  a  continuidade  do

crescimento desse setor, pois, conforme afirma Cunha (1999, p. 41),

O  Conselho  Federal  de  Educação,  constituído  por  uma  maioria  de
dirigentes  de  instituições  privadas  e  de  seus  prepostos,  pôs  fim ao
processo de federalização de estabelecimentos de ensino superior... as
normas de criação de cursos e ampliação de vagas e concessão do
status  universitário foram afrouxadas, na medida mesma da demanda
dos interessados.

O CFE tornou-se um “balcão de negócios”, no qual, dependendo do prestígio

dos interessados junto aos seus dirigentes, ficaria fácil ou não conseguir a criação

de uma instituição, a abertura de um curso para uma dada instituição ou o aumento

de vagas para outra. Outro fato de grande importância que ocorreu nesta mesma
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década foi a Reforma Universitária de 1968 (Lei  n° 5540/68) que, segundo Cury

(1997, p. 55),

traz  alterações  significativas  no  âmbito  do  ensino  superior,  como
distritos  geo-educacionais,  extinção  da  cátedra,  instituição  de
departamentos/colegiados,  a  pós-graduação,  o  ciclo  básico,  os
institutos,  o  regime  de  dedicação  exclusiva,  entre  muitas  outras.
Além disso, seu art. 2° dá preferência a que a expa nsão do ensino
superior se faça através de universidades e só excepcionalmente em
estabelecimentos isolados.

Como podemos perceber, a exceção virou regra e, segundo Sampaio (2002,

p. 68), “se as brechas legais prevaleceram nesse período, foi em decorrência da

pressão dos interesses do ensino privado; respaldados, por sua vez, na pressão da

demanda,  a  força  do  setor  privado  mostrou-se,  efetivamente,  mais  eficaz nessa

arena decisória”, o que se testemunhou foi a expansão, nos anos subseqüentes, dos

estabelecimentos isolados, de tal forma que, segundo vários estudiosos (DURHAM,

2005; CURY, 1997; MARTINS, 2000), na década de 1980, a iniciativa privada era a

responsável pela matrícula da grande maioria do alunado da graduação no país.

A expansão da iniciativa privada de ensino superior continuava crescendo,

desta  feita  motivada  por  vários  fatores,  dentre  eles  se  destacam  a  demanda

reprimida do ensino médio e o pouco número de vagas ofertado no setor público.

Como destaca Sampaio (2002, p. 68),

A pressão  exercida  pelo  setor  privado  era  impulsionada  por  dois
fatores: a existência de uma demanda reprimida (os excedentes do
sistema  público)  e  de  outra,  crescente,  resultante  da  própria
ampliação da rede de segundo grau; e a expectativa de atendê-la,
mobilizando  recursos  privados...  Além  desse  segmento  jovem,  o
ensino  privado,  conforme já  observado,  estava  explorando  outros
mercados,  muitas vazes  despertado,  pela facilidade de acesso ao
ensino  superior  que  promovia,  demandas  latentes  por  formação
superior em diversos segmentos da sociedade.

Em decorrência disso, o setor privado se expandiu ofertando a maior parte de

seus  cursos  em  horário  noturno.  Esta  estratégia  fez  com  que  o  setor  privado

aumentasse o número de matrículas, conseguindo absorver boa parte dos egressos

do  ensino  médio  e  que  já  atuavam  no  mercado  de  trabalho  e  buscavam  se

aperfeiçoar,  na  esperança  de  conquistar  funções  melhores,  além  de  não  fazer
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muitas  exigências  em seu  processo de  admissão,  como também,  não  se exigia

muito do alunado para que permanecesse e concluísse o curso (SAMPAIO, 2002).

Ao contrário, o setor público, que oferta a grande parte de seus cursos em horário

diurno, além de realizar um exame classificatório e seletivo (vestibular), também é

marcado  por  exigências  acadêmicas  rigorosas  durante  o  processo  de  formação

profissional. Assim, observa-se que o ensino superior público no Brasil apresenta um

caráter elitista ao longo das décadas.

Na década de 1970, as universidades públicas desenvolveram-se bastante

durante o regime militar, com a construção de campi universitários. Nesse período,

foi  instituído  o  trabalho  docente  em tempo integral  como regra  geral;  foi  criada

também a pós-graduação articulada à carreira dos professores, e providas linhas de

crédito à pesquisa científica e tecnológica. Sampaio (2002, p. 121) ressalta que

Durante o período de expansão do sistema nos anos 70, o Estado
limitou-se ao seu papel de fiscalizador, alternando deliberações de
caráter mais permissivo com outras de cunho mais restritivo no que
diz  respeito  a  abertura  de  estabelecimentos  e  cursos  de  ensino
superior.  Essa  função  foi  outorgada  aos  órgãos  consultivos  do
Ministério  da  Educação,  em  especial  o  Conselho  Federal  de
Educação que havia sido instituído pela LDB de 1961. Em relação ao
segmento  público  federal,  continuava  a  financiá-los,  mediante
aportes diretos e constantes.

Mesmo com a  relativa  autonomia  das  universidades  federais,  ocorreu  um

crescimento do corpo de professores e funcionários que, a partir da Constituição de

1988, passaram a ser efetivados como funcionários públicos pelo Regime Jurídico

Único.  O  sistema  permaneceu  estável,  sem  grandes  alterações  no  sistema  de

ensino superior até a década seguinte.

A década de 1980 foi marcada pelo desenvolvimento da pós-graduação no

país, a qual, segundo Olive (2002), se deu pela combinação de alguns fatores, entre

os quais se destacam: a valorização de recursos humanos de alto nível, liberdade de

verbas para o desenvolvimento de programas de pós-graduação  stricto sensu,  a

atuação de agências de fomento ao desenvolvimento científico (CAPES e CNPQ),

escolha de universidades públicas como lócus principal de atividade de pesquisa, a

autonomia administrativa dos programas de mestrado e doutorado, o processo de

avaliação sistemático dos cursos de mestrado e doutorado e a criação de inúmeras
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associações  nacionais  de  pesquisa  e  pós-graduação  em  vários  ramos  de

conhecimento (ANPED, ANPOCS e outras).

No final dessa mesma década, o país vive o processo de democratização e

abertura  política.  Em  1988  foi  promulgada  a  Constituição  Federal,  tendo  sido

estabelecido “um mínimo de 18% da receita anual, resultante de impostos da União,

para  manutenção  e  o  desenvolvimento  do  ensino,  assegurando  também,  a

gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais em todos os níveis  e

criando o Regime Jurídico Único” (OLIVE, 2002, p. 42).

Do ponto de vista da expansão da educação superior na década de 1980,

Cury (1997, p. 56-57) destaca que

O período  compreendido  pelos  anos  80  significará  a  tentativa  de
controle da expansão do ensino superior, considerando-se a quase
estagnação do setor público federal na graduação. Será no campo
da  pós-graduação  que o  setor  público  investirá  seus  esforços  no
sentido  da  qualificação  de  recursos  humanos,  visando  a
consolidação  de  uma  comunidade  cientifica  no  país  que  fosse
compatível com os avanços da ciência em todo o mundo.

Contudo, vale salientar que esta estagnação da expansão do ensino superior

na década de 1980 não se limitou apenas ao setor público federal, visto que, desde

a implementação da Lei n° 5.540/68 (BRASIL, 1968) j á citada anteriormente, o setor

privado cresceu de tal modo que em 1980 coube “ao sistema particular formar a

expressiva maioria  dos alunos de graduação do sistema” (BRAGA; TRAMONTIN

apud CURY,  1997,  p.  55-56).  Podemos  dizer  que  houve  o  período  de  grande

expansão do ensino superior no Brasil e em especial do setor privado de meados da

década de 1960 até início da década de 1980.

A conjuntura social que engendrou os anos de 1980 apresentou-se de certa

forma conturbada mediante a reconfiguração da “moldura legal do Estado” brasileiro

(SAMPAIO, 2002, p. 123), e no campo educacional não poderia ser diferente: 

O resgate da ênfase no papel modelador do Estado é resultado da
confluência de diversos fatores, exógenos e endógenos ao sistema
de ensino superior:  pressão dos diferentes grupos de interesse do
sistema,  o  próprio esgotamento do modelo  que o normatiza  e as
próprias razões do Estado em redefinir suas atribuições em relação à
Educação  em  todos  os  seus  níveis.  Desde  essa  época,  o  tema
ensino  superior  arrasta-se  na  agenda  do  Ministério  da  Educação
como um problema público que requer uma política. Da perspectiva
governamental, a necessidade de uma política para o ensino superior
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inscreve-se em um quadro de questões mais amplas que têm a ver
com a redução dos gastos do Estado, com a redefinição das áreas
sociais prioritárias e/ou com a prioridade à educação fundamental, o
que,  certamente  tem  implicações  no  financiamento  do  ensino
superior federal.

Como podemos constatar, é a partir do final da década de 1980 e, sobretudo,

a partir meados dos anos 1990, que o setor educacional privado entra em processo

de modernização capitalista  e o mercado educacional  começa a se reconfigurar,

adquirindo contornos mais neoliberais, tendo o Estado como seu principal fiador.

Os anos de 1990 caracterizam-se pelo processo de globalização da economia

e a introdução em nível global da filosofia neoliberal baseada na Escola de Chicago7

e nos pressupostos de Friederich Hayek e Milton Friedman (BIANCHETTI, 2005).

Entretanto,  essa  ancoragem  no  neoliberalismo  não  se  deu  apenas  no  campo

econômico, mas faz-se sentir fortemente no campo social, de tal modo que passa a

ditar  as  políticas  educacionais  como um todo  e,  em  especial,  para  a  educação

superior, no Brasil e nos países da América Latina. Para Bianchetti (2005, p. 30),

Desta maneira, os desenvolvimentos macroeconômicos elaborados
desde  a  ortodoxia  neoliberal  se  transformam  em  programas
concretos,  aplicados  tanto  nos  países  centrais,  que  possuem
instituições  sociais  de  matriz  Keynesiana,  como  nos  da  periferia
capitalista, que não desenvolve esse modelo.  A conseqüência é a
sua  forma  e  efeitos  diferem  de  maneira  substancial,  dadas  as
desiguais  condições  entre  as  sociedades,  em  função  de  suas
características estruturais.

Desta forma, a invasão neoliberal afeta diretamente os países periféricos ou

em desenvolvimento que não possuem economia estável, pois “o dogma central da

nova economia é que uma redistribuição da renda a favor dos lucros é um custo

necessário  que  a  sociedade  deve  suportar  para  obter  uma  taxa  mais  alta  de

investimento  e  de  crescimento  econômico”  (PRZEWORSKI  apud BIANCHETTI

2005, p. 31).

Na América Latina, que passava por um período de transição das ditaduras à

democracia, esta ainda frágil e pouco consolidada, e que enfrentava graves crises

econômicas,  “a  ortodoxia  neoliberal  promovida  pelos  organismos  financeiros

internacionais, especialmente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional,

foi assumida pelas elites políticas e econômicas locais como a única receita válida

7  Ver Bianchetti (2005), Gentili (1998), Sguissard (2000) e Oliveira (2006).
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para superar o déficit público e estabilizar as convulsionadas economias da região”

(GENTILI, 1998, p.13 e 14).

No âmbito da educação, a década de 1990 caracteriza-se pela implantação

de políticas educacionais pautadas nas recomendações das agências multilaterais,

tais como  o  Banco  Mundial  (BM)  e  o  Fundo  Monetário  Internacional  (FMI)

(SGUISSARDI, 2000). Para Oliveira (2006, p. 55),

A  globalização  da  economia,  a  ideologia  da  tecnologização,  a
competitividade internacional passaram a ser as justificativas centrais
para os governos dos países em desenvolvimento não só aderirem
ao  receituário  neoliberal  mas,  ao  mesmo  tempo,  para  o  Banco
Mundial  assumir  a  educação  como  o  remédio  à  amenização  da
pobreza no interior destas nações. O livre mercado, a globalização, a
democracia  liberal  para,  efetivamente  materializarem-se  como
formas de pensar e de viver nas economias em desenvolvimento,
necessitam  de  mediações  que  possibilitem  o  ofuscamento  das
concepções que lhes são adversárias na sociedade.

O  referido  autor  nos  chama  a  atenção  para  o  fato  de  que  a  ideologia

neoliberal foi assumida como tábua de salvação para todos os males econômicos,

principalmente nos países periféricos, fazendo com que se tornassem ainda mais

dependentes no total de suas fragilidades.

No  caso  específico  do  Brasil,  vivia-se  a  fase  mais  tensa  e  indefinida  da

transição  conservadora  democrática,  que  se  deu  em  meio  a  uma  violenta  e

conturbada crise econômica, com altos índices de inflação, endividamento público e

incapacidade orçamentária, herança das políticas econômicas do regime militar. Isto

veio  a  gerar  as  condições  adequadas  ao  acolhimento  do  neoliberalismo  como

filosofia política que passa então a orientar a reforma do Estado, particularmente no

governo Fernando Henrique Cardoso (SGUISSARD, 2000).

Na  área  da  educação,  mudanças  profundas  tiveram início  no  governo  de

Fernando  Henrique  Cardoso  (FHC).  Segundo  Cury  (1997),  após  longa  e  difícil

tramitação, o Congresso aprovou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

promulgada em 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 2001). Quanto ao processo de

expansão  e  privatização  da  educação superior  brasileira,  Barreyro  (2008,  p.  21)

afirma que “sofreu aceleração na década de 1990, especialmente durante o governo

de FHC, favorecido pela sanção de legislação específica”.

Esse período foi marcado pela implementação de mecanismos sistemáticos

de  avaliação  dos  cursos  de  graduação;  durante  a  gestão  do  então  ministro  da
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educação  Paulo  Renato  de  Sousa,  o  Exame  Nacional  de  Cursos,  que  ficou

conhecido  popularmente  por  “Provão”,  passou  a  condicionar  os  processos  de

reconhecimento de cursos, credenciamento e recredenciamento de instituições ao

desempenho mensurado por essa avaliação (GOMES, 2003).

De  acordo  com  Oliven  (2002),  o  Exame  Nacional  de  Cursos  (ENC)  ou

“Provão” causou enorme impacto na comunidade acadêmica,  sobretudo no setor

privado  de  ensino  superior,  pois  diferentemente  do  programa  de  avaliação  das

universidades  conhecido  como  PAIUB  (Programa  de  Avaliação  Institucional  das

Universidades Brasileiras), veio de forma imposta e trouxe consigo uma dinâmica

antes mais  conhecida pela  área econômica e empresarial  que pela  educacional.

Gomes (2003, p. 131-133) faz uma análise comparativa entre o PAIUB e o ENC,

com o intuito  de explicitar  as nuances das políticas  de regulação estatal  para o

ensino superior. Assim, o referido autor explicita que

uma  política  de  avaliação  concebida  e  implementada  sob  os
princípios básicos do PAUIB não foi formulada pelo governo, e sim
pelas  universidades  federais  ou  por  uma  comissão  que  as
representava.  Globalidade  (ou seja,  todos os aspectos da vida  de
uma  universidade  devem  ser,  em  princípio,  avaliados),  não
comparabilidade, respeito à identidade institucional,  não premiação
ou  punição,  participação  voluntária  e  legitimidade  política (Brasil,
1994,1993)  são  princípios  que  não  fazem  usualmente  parte  da
agenda  governamental  para  o  ensino  superior,  pelo  menos
recentemente.  Isso  porque,  primeiro,  estes  princípios  são  uma
declaração de autonomia e, como tal, constituem uma proclamação
antiintervencionista  por  parte  das  universidades;  segundo,  eles
elevam a auto-avaliação à abordagem central e única do processo de
avaliação;  terceiro,  tais  princípios básicos anunciam as missões e
objetivos institucionais e, assim, a plena liberdade da instituição para
realizá-los, dado que a avaliação das suas atividades é um produto
de tais princípios e não um antecedente.... (GOMES, 2003, p. 131-
133).

Como  podemos  verificar,  o  PAIUB  se  caracterizava  por  princípios  que

divergiam completamente dos princípios do ENC. Enquanto o primeiro resguardava

a autonomia das universidades, buscando preservar a identidade institucional e a

formulação de uma cultura  de avaliação  positiva,  o  segundo corroborava para a

reformulação e consolidação de um mercado de ensino superior já existente, todavia

ainda um pouco rudimentar, como fica claro na análise de Gomes (2003, p. 131 e

133) em que afirma
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"princípios"  subjacentes  ao  ENC...  Eles  sugerem  um  grupo  de
mecanismos de controle a serem exercidos por agências externas às
universidades e às instituições de ensino superior não universitárias.
Os  "princípios":  indicadores  de  resultados,  comparação  das
performances das  instituições,  ranking  dos  cursos  em  forma  de
conceitos,  condicionalidade  no uso dos  resultados  da avaliação e
participação compulsória dos estudantes são instrumentos de uma
política  de  avaliação  formulada  centralmente  e  implementada  de
cima  para  baixo.  Isso  porque,  primeiro,  exprimem o  ímpeto  para
medir  e,  assim  fazendo,  para  comparar  resultados  medidos;
segundo,  "princípios"  tais  como  participação  compulsória  e
condicionalidade no uso dos resultados anunciam um elevado grau
ou potencial de controle e regulação estatal; terceiro, a comparação
pelos  resultados  leva,  com raras  exceções,  a  sua  publicação  em
formato de  ranking;  e, por último, do ponto de vista da política do
Governo FHC para o ensino superior, a publicação dos resultados da
avaliação  deve  engendrar  uma  reação  "saudável"  por  parte  dos
agentes do mercado do ensino superior (estudantes-consumidores,
pais e outros clientes) em relação às instituições de ensino superior
(leia-se "qualidade dos serviços prestados") e, como conseqüência,
deve gerar práticas modernas de competição entre as IES.

Um dos objetivos da implementação do ENC foi criar as condições para a

expansão do setor privado, uma vez que o mesmo estava inserido numa lógica de

regulação via fortalecimento do mercado de educação superior (GOMES, 2003), que

implicava  a  liberalização  dos  serviços  educacionais  e  a  autonomização  das

instituições.  Ambos liberam as instituições para atuar fortemente no processo de

expansão  mediante  a  oferta  de  cursos,  tendo,  por  outro  lado,  como  elemento

regulador  os  resultados  da  avaliação  que  se  processava  por  meio  do

estabelecimento  de  rankings  dos  cursos  e  das  instituições.  Nesse  processo,  o

Estado fazia o papel de coordenador e legitimador do mercado, ao mesmo tempo

em que sufocava o setor público através do arrocho salarial que impôs a docentes e

funcionários,  não  investindo  na  criação  de  novas  vagas,  nem na  construção  de

instituições públicas, o que corroborava de forma decisiva para a privatização das

oportunidades de acesso. Como destaca Carvalho (2006, p. 04-05),

...a política concretizou-se pelo sucateamento do segmento público,
devido à redução drástica do financiamento do governo federal e à
perda  de  docentes  e  de  funcionários  técnico-administrativos,
associados  à  compressão  de  salários  e  orçamentos.  A  situação
tornou-se mais crítica, pois o crescimento da produtividade ocorreu,
através de abertura de turmas no período noturno e do aumento de
alunos  em  sala  de  aula,  sem  a  reposição  adequada  do  quadro
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funcional.  Esse  cenário  estimulou  a  privatização  no  interior  das
instituições,  por  meio  da  disseminação  de  parcerias  entre  as
universidades  públicas  e  as  fundações  privadas  destinadas  à
complementação  salarial  docente  e  à  oferta  de  cursos  pagos  de
extensão.  Na lógica  do ajuste  fiscal,  as  sucessivas  mudanças  na
legislação previdenciária do setor público induziram a aposentadoria
precoce de docentes, sendo que os mais qualificados vieram reforçar
os quadros das instituições privadas, formando grupos de pesquisa e
pós-graduação.

O governo FHC reformulou a política para o ensino superior de tal forma que

as  modificações  foram sentidas  tanto  no  setor  público8 quanto  no  setor  privado.

Podemos afirmar que o referido governo modificou toda lógica e cultura vigentes na

educação  superior  brasileira,  trazendo  para  o  sistema  a  lógica  de  mercado,

regulação e ranqueamento, por meio da implantação de procedimentos avaliativos, o

que corroborou diretamente para a consolidação da mercantilização da educação

superior, sem precedentes na história da educação (GOMES, 2003). Desta forma, o

sistema expandiu-se, contudo, com novos contornos no tocante à legislação, como

ressalta Carvalho (2006, p. 05):

Quanto  ao  segmento  particular,  a  alteração  legislativa  mais
significativa,  e,  que  sofreu  severas  críticas  das  associações  de
classe  que  defendem  os  interesses  privados,  foi  a  diferenciação
institucional  intra-segmento  privado.  Até  1997,  todos  os
estabelecimentos  particulares  de  ensino  usufruíram  imunidade
tributária sobre a renda, os serviços e o patrimônio. A partir de então,
as  instituições  passaram  a  ser  classificadas  em  privadas  stricto
sensu e  sem  fins  lucrativos  (confessionais  comunitárias  e
filantrópicas). As primeiras deixaram de se beneficiar diretamente de
recursos públicos e indiretamente da renúncia fiscal, enquanto que
as demais permaneceram imunes ou isentas da incidência tributária.

Com a modificação na legislação, houve uma grande corrida das instituições

em  busca  de  alterar  a  sua  natureza  institucional,  assim  como  também  seus

estatutos;  desta  forma,  é  importante  destacar  que  grande  parte  das  instituições

privadas  stricto sensu passou a intitular-se sem fins lucrativos (filantrópicas) para

8  O  financiamento  do  ensino  superior  também  sofreu,  de  forma  significativa,  com  a  política
macroeconômica. As universidades federais tiveram seus orçamentos reduzidos com repercussões
nos gastos  em custeio e investimento.  O ajuste foi  feito para compensar a ascensão de outras
despesas  correntes,  tais  como:  pagamento  de  inativos  e  pensionistas,  de  sentenças  judiciais
trabalhistas (precatórios) e despesas com os hospitais universitários. Ver a este respeito Amaral
(2003).  Sobre  a  relação  entre  as  fundações  privadas  e  as  universidades  públicas,  consultar
Sguissardi (2002).
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continuar  se  beneficiando  com  a  isenção  tributária.  Segundo  relatório  do  INEP

(2004, p. 32), no Estado de Pernambuco

É digno notar o fato de que de 1996 para 1997 - portanto, logo após
a  LDB  –  houve  mudanças  no  perfil  das  IES  privadas  em
Pernambuco:  as  particulares  caíram  de  19  para  10  já  as
comunitárias/confessionais/filantrópicas foram de nenhuma para 6, o
que se explica por mudanças no estatuto. Nos seis anos seguintes,
tal  fenômeno  continuou  ocorrendo,  sendo  que  as
comunitárias/confessionais/filantrópicas  já  somavam  10  em  2004.
Ainda assim, a expansão vigorosa das IES privadas de 2000 a 2004
foi  impulsionada  essencialmente  pela  proliferação das  particulares
dessa categoria no setor.

Esse quadro manteve-se inalterado até 2003, quando novas políticas passam

a ser formuladas e implantadas pelo governo Lula. Para Carvalho (2006, p. 08), o

governo Lula assumiu o poder

em  um  novo  contexto  econômico  promovido  pelas  alterações
ocorridas na gestão da política fiscal, a partir do acordo firmado, em
1998,  entre o governo de FHC e o FMI.  A elevação do superávit
primário ocorreu por  meio de duas medidas:  o aumento da carga
tributária (30% do PIB, em 1998, para 35% em 2003) e cortes nos
gastos  públicos.  Como  a  adoção  da  âncora  fiscal  implica  na
definição, a priori, do superávit primário, o valor dos gastos passou a
se  ajustar  ao  comportamento  da  receita  orçamentária,  o  que
acarretou  cortes  de  despesas,  sobretudo,  em  custeio  e  capital.
Explica-se assim o arrocho salarial,  o corte das verbas de custeio
com saúde, educação e outros, bem como a redução dos gastos com
investimentos.  Não  é  de  se  surpreender  que  os  investimentos
públicos sejam os mais baixos da história recente do País e, após as
privatizações das empresas estatais promovidas pelo governo FHC,
perderam o papel de articuladores das condições de crescimento.

O novo  governo  tinha  agora  um grande  desafio  pela  frente:  fazer  o  país

crescer,  mesmo  diante  de  uma  conjuntura  econômica  não  muito  favorável,

sobretudo com os cortes de gasto público  em setores essenciais  como saúde e

educação.

No tocante à educação superior, parece que a tarefa central do governo Lula

não se voltava mais para criar o mercado de ensino superior privado. Essa tarefa já

havia  sido  cumprida  pelo  governo  anterior.  O  novo  desafio  era  consolidar  esse

mercado,  implementando  medidas  para  garantir-lhe  sustentabilidade,  visto  que  o

problema de acesso ao ensino superior não se dava mais por falta de vagas e, sim,

40



pelo fato da grande maioria da população com faixa etária entre 18 e 24 anos não

possuir  condições  econômicas  para  ingressar  e  permanecer  estudando nas  IES

privadas. De acordo com Carvalho (2006, p. 07), a política para o ensino superior,

“no quadro de esgotamento do crescimento privado, trata-se não mais de priorizar a

expansão de matrículas, cursos e instituições particulares, mas de criar condições

para a sustentação financeira dos estabelecimentos já existentes”.

Esse grande quantitativo de jovens que estavam fora da educação superior

desencadeou  várias  discussões  no  campo  da  educação,  pois  esses  jovens

apresentavam um perfil, ou seja, em sua maioria eram jovens negros oriundos de

escola pública e de famílias de baixa renda, por esse motivo se estabeleceu, entre

outras medidas, o programa de cotas para as universidades públicas. “Além disso,

apesar do crescimento de matrículas nos cursos de graduação nos últimos anos, o

Brasil,  com  menos  de  8%  dos  jovens  entre  20  e  24  anos  matriculados  em

instituições de ensino superior, está muito atrasado em relação aos países de nível

de desenvolvimento semelhante” (REBELO, 2006).

As cotas poderiam resolver o problema de uma dívida histórica com os afro-

descendentes e indígenas, entretanto não resolviam o problema dos empresários da

educação que observaram uma retração do mercado da educação superior e altas

taxas de inadimplência, pois o credito educativo (FIES) não ofertava os subsídios

necessários à sustentabilidade financeira das IES privadas, pois, segundo Carvalho

(2006b, p. 993),

O  financiamento  estudantil  dado  pelo  FIES  deixa  de  ser  uma
alternativa viável aos alunos de baixa renda, face à defasagem entre
a taxa de juros do empréstimo e a taxa de crescimento da renda do
recém-formado,  combinada  ao  aumento  do  desemprego  na
população  com  diploma  de  nível  superior.  Ademais,  como  os
requisitos  são  mais  rigorosos,  a  fim  de  evitar  a  inadimplência  (a
exigência de fiador  e a possibilidade de financiamento de apenas
50% do valor da mensalidade), grande parte da população de baixa
renda não é atingida por tal política pública.

Em decorrência,  o  governo Lula  criou e instituiu  o Programa Universidade

para  Todos  -  ProUni  (BRASIL,  2005),  que  regulamenta  a  atuação  de  entidades

beneficentes de assistência social no ensino superior, que se tornou o mais precioso

instrumento  de  expansão  do  setor  privado,  resolvendo  o  problema  das  vagas

ociosas,  agora  preenchidas  por  alunos  oriundos  da  escola  pública  através  do
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expediente da isenção de impostos, ou seja, é a transferência de forma indireta de

recursos públicos para o setor privado, como sempre desejaram os empresários da

educação, e que consideramos uma estratégia de privatização (GOMES, 2008).

Entretanto,  o  referido Programa circula  um discurso de justiça  social  “que

encobriu a pressão das associações representativas dos interesses do segmento

particular, justificada pelo alto grau de vagas ociosas” (CARVALHO, 2006, p. 07). O

governo Lula se distanciou do governo FHC quando não sucateou as universidades

públicas  e  valorizou  os  funcionários  e  docentes,  promovendo  concursos  e  se

mostrando  flexível  quanto  à  negociação  de  aumentos,  assim  como  também

expandiu o setor público, como constata documento da SESU (REBELO, 2006):

Reconhecendo o papel estratégico das universidades, em especial
as do setor público, para o desenvolvimento econômico e social, o
governo  Lula  adotou  uma  série  de  medidas  com  o  objetivo  de
retomar  o  crescimento  do  ensino  superior  público.  Assim,  estão
sendo criadas dez universidades federais (duas a partir do zero, duas
através do desmembramento de universidades existentes e seis a
partir  de  escolas  e  faculdades  especializadas)  e  48  campi
universitários em diversas regiões do país.

Contudo, o governo Lula aproximou-se do governo anterior (FHC) no tocante

às iniciativas que fortalecem o processo de mercantilização do ensino superior, o

que  o  aproxima  das  políticas  recomendadas  pelo  Banco  Mundial  e  pelo  FMI

(OLIVEIRA, 2006). Segundo Carvalho (2006b, p. 980), o ProUni tem como discurso

principal

A  concessão  de  bolsas  de  estudos  integrais  e  parciais  para
estudantes  de  ensino  superior  em troca  de  renúncia  fiscal  surge
acompanhada  pela  retórica  de  justiça  social  e  de  inclusão  das
camadas  sociais  menos  favorecidas,  cujo  principal  indicador  é  o
baixo contingente de alunos de 18 a 24 anos que freqüenta o ensino
superior.  O  evidente  respaldo  da  sociedade  civil  em  busca  do
diploma  de  graduação  é  acompanhado  pela  pressão  das
associações representativas do segmento privado.

O Programa Universidade para Todos apresenta-se por meio de um discurso

de democratização do acesso ao ensino superior  e  de justiça  social.  Porém,  na

prática,  ele  também  ajuda  as  instituições  particulares  com  fins  lucrativos  a

manterem-se operantes no mercado dos serviços educacionais. Estas instituições

não vêem o aluno como educando e, sim, como cliente, e há dúvidas se para os

egressos da escola pública a bolsa, mesmo a integral, solucionará suas dificuldades
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de base social e econômica e venha a garantir sua permanência na instituição de

forma a concluir o curso de graduação. Gostaríamos de destacar que o Programa

que  se  justifica  com base  no  discurso  de  justiça  social  compele  os  estudantes

matriculados nas IES privadas, por meio do ProUni, a tirar sempre boas notas e não

serem reprovados nas disciplinas, caso contrário o aluno correrá risco de perder a

bolsa. Mancebo (apud CARVALHO, 2006b, p. 993-994) alerta que

(...) longe de resolver ou de corrigir a distribuição desigual dos bens
educacionais,  a  privatização  promovida  pelo  programa  tende  a
aprofundar as condições históricas de discriminação e de negação
do  direito  à  educação superior  a  que são submetidos  os  setores
populares.  A  alocação  dos  estudantes  pobres  nas  instituições
particulares  cristalizará  mais  ainda  a  dinâmica de segmentação  e
diferenciação  no  sistema  escolar,  destinando  escolas
academicamente superiores para os que passarem nos vestibulares
das  instituições  públicas  e  escolas  academicamente  mais  fracas,
salvo exceções, para os pobres.

As autoras citadas nos chamam a atenção para o fato de que se colocam os

jovens oriundos de classes menos favorecidas em IES privadas com baixos índices

de desempenho, segundo avaliação do próprio MEC, porque a grande maioria das

IES  privadas  não  obteve  desempenhos  satisfatórios  no  Exame  Nacional  de

Desempenho de  Estudantes (ENADE)9,  o  qual  integra  o  SINAES.  Dessa  forma,

pode-se questionar que tipo de democratização de acesso ao ensino superior está

sendo realizado quando aos alunos carentes são reservadas instituições particulares

com fraco desempenho, na maioria das vezes, ao passo que aos estudantes mais

favorecidos  economicamente  são  ‘reservadas’  as  melhores  universidades  via

vestibular.

Vale salientar  que existem algumas condições que as instituições públicas

federais oferecem para seus alunos, como bolsa para aluno colaborador, bolsista em

projetos de extensão e iniciação científica, que propiciam a eles um meio de arcar

com  despesas  adicionais,  como  transporte,  alimentação,  aquisição  de  material

didático, além de moradia a alunos oriundos do interior ou de outros estados, que

não teriam condições financeiras de arcar com tais despesas. Essas condições não

são ofertadas  aos  alunos  do ProUni  nas instituições particulares,  o  que  dificulta

ainda mais a permanência dos mesmos nas IES privadas .

9  Mais informações, consultar Portaria Ministerial nº 107, de 22 de julho de 2004.
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O que podemos concluir é que o ProUni retira recursos que deveriam ser

destinados  ao  setor  público  de  educação  e  os  destina  ao  setor  privado.  Dessa

forma, segundo Carvalho (2006b, p. 994),

Ainda  é  importante  levar  em  conta  que,  ao  contrário  do  senso
comum, diversos estudos vêm demonstrando que, apesar da brutal
desigualdade  de  acesso  ao  ensino  superior  entre  os  ricos  e  os
pobres,  há  maior  participação  das  camadas  mais  pobres  nas
instituições  públicas  que  nas  suas  congêneres  particulares,
materializada na menor participação dos 10% mais ricos, na maior
parcela dos 50% mais pobres,  na maior  proporção de estudantes
negros ou pardos e na menor renda média mensal familiar.

Essa posição da autora é também enfatizada por Leher (2004 - vide entrevista

em anexo):

É uma pena que o governo, que teve o mérito de dar sensibilidade a
essa  questão  do  acesso  às  universidades,  esteja  utilizando  um
mecanismo  que  deve  desqualificar  o  próprio  conceito  de  ação
afirmativa. O número de vagas previstas no ProUni é absolutamente
irrisório;  com a nova MP,  esse número caiu muito em relação ao
projeto original do MEC – que previa 300 mil vagas a serem criadas
em três ou quatro anos. Atualmente, trabalham com uma meta de
120 mil  vagas.  Essa MP não vai  sequer  arranhar  o  problema do
acesso às universidades. Primeiro, porque são pouquíssimas vagas
garantidas, o que não garante a democratização do acesso: hoje, de
cada 100 jovens de 18 a 24 anos, 9 deles estão matriculados em
alguma instituição de ensino superior.  Com o ProUni,  esse índice
chegará a 10, até 12 de cada 100 jovens de 18 a 24 anos, o que não
modifica a exclusão dos setores mais pobres. 

Como podemos observar, o ProUni foi apresentado para a sociedade como

garantia de acesso ao ensino superior das classes menos favorecidas, por meio do

discurso de um governo que desde a candidatura se intitula defensor da igualdade

social, mas que, no entanto, vem a favorecer, nessa política específica, mais aos

empresários da educação, corroborando mais para a consolidação do mercado de

serviços educacionais do que propriamente aos menos favorecidos.

Outra política que mereceu atenção e destaque por parte dos estudiosos da

educação superior no governo Lula foi a política de avaliação da educação superior,

expressa  no  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da  Educação  Superior  (SINAES).

Aguardava-se uma reformulação da política de avaliação para o ensino superior por

parte do novo governo, pois, no governo FHC, a avaliação implantada causou muito
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descontentamento em vários segmentos da sociedade, por implementar a lógica da

avaliação produtivista com fins de classificação e com intuito de mostrar à sociedade

a “qualidade” das IES sintetizada em conceitos (A, B, C, D e E). Em virtude destes

acontecimentos, esperava-se que o governo Lula rompesse com essa lógica, mas o

SINAES não o fez completamente, pois substituiu o ENC pelo ENADE (FERRAZ,

2006).

Observamos que, diferente do governo FHC, que por meio de uma iniciativa

isolada como a que implantou o ENC (GOMES; SILVA, 2003a, 2003b), o governo

Lula  avançou  por  ter  criado  um sistema,  no  caso  específico  do  SINAES,  como

política de avaliação da educação superior; entretanto, o que podemos constatar é

que  dentro  do  SINAES  existe  um  dispositivo  semelhante  ao  ENC,  o  ENADE.

Podemos afirmar que o ENADE guarda características da política anterior, pois se

aproxima  do  ENC.  Quando  no  ENC  tínhamos  conceitos,  no  ENADE  temos

classificação, o que permite novamente o ranqueamento das instituições, fator pelo

qual o ENC foi duramente criticado.

Devemos  observar  também  que  existem  alguns  distanciamentos  entre  a

proposta e a legislação do SINAES, como destaca Gomes (2007, p. 17-18):

As diferenças apresentadas ... entre a Proposta e a legislação são
conseqüências das concepções da função da avaliação adotadas em
cada uma delas, respectivamente: a de formação e a de controle ...
entendemos que no governo Lula ainda não é consenso a função a
que a avaliação deve atender.

De acordo  com o  autor,  existem diferenças  importantes  entre  o  que  está

escrito na proposta do SINAES e o que está presente na legislação. Gomes analisa

as similitudes e distanciamentos entre a proposta e a legislação do SINAES e faz

uma análise comparativa com o ENC (PROVÃO), instrumento avaliativo do governo

FHC. Em sua análise, destacamos os seguintes aspectos:

Na Proposta e na legislação do SINAES é determinada a realização
de uma prova pelos estudantes. Na Proposta esta prova é nomeada
de  PAIDEIA (Processo de Avaliação Integrada do Desenvolvimento
Educacional  e da Inovação da Área) e,  na  legislação,  de  ENADE
(Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes). Nos dois casos,
procura-se superar as limitações do  Provão...  a)  O  PAIDEIA seria
elaborado buscando valorizar a avaliação formativa, isto é, “sem a
conotação  mercadológica  e  competitiva,  e  sem  dar  margem  ao
estabelecimento de rankings” (CEA, 2004, p. 111). Por sua vez, o
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ENADE,  apesar  de  buscar  superar  as  limitações  dos  critérios  de
atribuição dos conceitos no  Provão, mantém o objetivo implícito de
classificar os cursos, pois prevê a mesma escala de cinco níveis de
conceitos a serem atribuídos a cada curso (GOMES, 2007, p. 14).

Como podemos constatar nas colocações do autor, o ENADE, embora faça

parte de um sistema de avaliação para o ensino superior, guarda semelhanças com

as políticas do governo anterior. Entretanto, Gomes (2007, p. 17) ainda ressalta que

Apesar das diferenças, compreendemos que o conteúdo da Proposta
e da legislação constituiu um avanço em relação aos procedimentos
de avaliação anterior, pois se cria um sistema integrado de avaliação,
em lugar de um amontoado de instrumentos. Nos dois casos, apesar
da ênfase distinta, a avaliação das instituições, em sua totalidade, é
priorizada corrigindo parte das distorções do sistema anterior.

O autor enfatiza o avanço do governo Lula em sistematizar a avaliação na

busca por uma avaliação formativa, porém, mantendo o controle do sistema. Embora

existam diferenças entre a proposta e a lei, Gomes (2007) nos chama a atenção

para o fato de se ter evoluído na busca de um modelo de avaliação institucional, se

compararmos com o governo de FHC.

Como observamos ao decorrer desse breve resgate histórico sobre no ensino

superior brasileiro,  é evidente o caráter conflituoso e de disputa entre os setores

público  e  privado  pela  hegemonia  desse  nível  de  ensino,  o  que  é  ingrediente

indispensável  à  análise  da  complexidade  do  sistema.  É  por  tais  razões  que

exploramos a seguir as noções de público e privado na educação.

1.2 Discutindo as categorias de Público e Privado n a Educação Superior

Discutimos nesta seção as categorias de público e privado, uma vez que as

mesmas apresentam-se como indispensáveis para a compreensão das políticas de

expansão da educação superior brasileira, uma vez que tal processo se materializa

e pode reforçar a dualidade existente entre os setores público e privado do ensino

superior.

Segundo  Buffa  (2005,  p.  41),  “o  interesse  pela  dicotomia  público-privado

advém  de  sua  enorme  riqueza  para  a  compreensão  da  educação  brasileira
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contemporânea”. A partir disso, afirma a autora, “nos deparamos com as seguintes

questões: o que significa tomar o público e o privado como categoria de análise da

educação?”.

Para Buffa, não resta dúvida de que o público e o privado podem ser tomados

como categorias de análise para a educação, pois uma categoria de análise é um

conceito que nos permite dar uma “arrumação”, um “arranjo” no campo que se quer

investigar.

Segundo Severino (2005, p. 31),

em que pese a rica polissemia dos termos, as categorias ‘público’ e
‘privado’,  quando usadas na esfera  da organização político-social,
implicam-se reciprocamente e têm significativa relevância na análise
da  educação  de  acordo  com  a  qual  ‘público’  passa  a  significar
‘estatal’ e ‘privado’, não-estatal, civil.

Como já  foi  enfatizado  anteriormente,  a  questão  do  público  e  do  privado

perpassa toda a história da educação nacional. Desta forma, Severino (2005, p. 31)

destaca que há “três situações histórico-sociais nitidamente caracterizadas, quando

se trata de analisar a educação” sob essa perspectiva, quais sejam: 

Num primeiro momento, do início da colonização até a Revolução de
1930,  parece  que  a  categoria  de  ‘público’  se  esvai  no  contexto
cultural, uma vez que a educação ao longo da Colônia, do Império e
das  primeiras  décadas  da República,  fica  totalmente  entregue  ao
domínio da igreja... No segundo momento a dimensão pública afirma-
se como uma alternativa autônoma e positiva para a condução das
políticas sociais, em geral,  e da política educacional,  em particular
(SEVERINO, 2005, p. 32).

Se numa primeira fase da história da educação, o embate entre o público e

privado era sinônimo da defesa da laicidade do ensino em oposição aos defensores

da educação confessional, em fase subseqüente tal conflito se delineou com outras

motivações e outros atores, no caso a disputa por recursos públicos da educação.

Como destaca Buffa (2005, p. 46), “o conflito entre escola particular e escola pública,

é  a  própria  questão da democratização do ensino,  permanece tristemente atual,

ainda que no decorrer da história tenha assumido fisionomias diversas”.

A terceira situação histórico-social da divisão público-privado que caracteriza

a análise da educação teve início em 1964, com a implementação do regime militar,
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período  esse  conturbado  na  história  do  país,  no  qual  se  testemunha,  segundo

Severino (2005, p. 33), uma nova alteração do 

sentido da categoria ‘público’. Após duas décadas sob a tutela de um
Estado  autoritário  e  autocrático,  em  que  a  dimensão  pública  se
reduzira  à  expressão  meramente  tecnoburocrática  do  estatal,  ela
acaba  deslizando-se  para  uma  mera  identificação  do  civil  ao
mercadológico, ou seja, a sociedade civil não é mais a comunidade
dos  cidadãos,  mas  a  comunidade  dos  produtores  e  dos
consumidores em relação de mercado. Toda vida social passa a ser
medida e marcada pelo compasso das  transações comerciais,  do
que não escapa nenhum setor da cultura, nem mesmo a educação. 

Esse  período  é  marcado  por  transformações  sociais  importantes  nas

sociedades ocidentais.  A transição dos anos de 1960 para os anos de 1970 foi

bastante conturbada, e se torna conhecida pelos movimentos de protesto em várias

partes do mundo em prol da democracia e da liberdade de expressão, da liberdade

sexual, do ingresso da mulher no mercado de trabalho, e, segundo Bianchetti (2005,

p. 34), também se caracteriza pela “falência” das políticas do Estado de Bem Estar

Social nos países desenvolvidos, e “a irrupção das idéias neoliberais na América

Latina acompanha os governos militares instaurados na década de 1970 na maioria

dos países do Cone Sul”.

A crise  econômica que atingiu  os países desenvolvidos teve repercussões

gravíssimas  nos  países  mais  pobres  nos  quais  a  inflação  chegou  a  índices

alarmantes. Conforme destaca Bianchetti (2005, p. 34),

Essas condições econômicas refletiam a crise de um determinado
modelo de desenvolvimento e manifestavam, também, os problemas
derivados das novas condições econômicas internacionais, dado o
tipo de relação existente entre as políticas dos países centrais e seus
efeitos nos países da periferia do capitalismo.

Em decorrência  de  todas  essas  transformações sociais  e  econômicas,  as

categorias  de  público  e  privado  ganham  novas  conotações.  Como  objetivamos

utilizar o público e o privado como categoria de análise (BUFFA, 2005), é necessário

explicitar que assim como seu conflito tomou configurações diferentes no decorrer

do tempo, a própria definição do que se entendia por público e privado se modificou,

por isso, consideramos relevante a seguinte observação:

As  transformações  ocorridas  na  sociedade  e  na  escola  brasileira
exigiram uma melhor explicitação desses conceitos. É assim que são
feitas distinções conceituais entre o público (o que é destinado ao
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conjunto da população),  estatal  (o que é mantido pelo Estado),  o
privado,  regido  pela  lógica  do  lucro  e  o  privado  confessional,
filantrópico,  comunitário.  Na  prática,  há,  muitas  vezes,  uma
interpenetração desses setores (BUFFA, 2005, p. 51).

Atualmente fica difícil fazer uma separação dessas categorias, pois, como a

autora coloca, existe uma interpenetração desses setores. É o caso, por exemplo,

dos  recursos  públicos  destinados  aos  grupos  privados  por  meio  de  projetos  via

Fundações  de  Apoio  às  universidades,  ou  quando  essas  Fundações  de  direito

privado oferecem cursos de especialização se utilizando de toda infra-estrutura do

setor público. O que é importante é ressaltar que não podemos enxergar o público e

o privado de maneira necessariamente antagônica, ou maniqueísta, como se fossem

forças opostas que lutam entre si, perdendo de vista os grupos e práticas que se

alinham por trás de tais categorias. Dessa forma, segundo Gomes (2006, p. 02),

“muito embora o privado, em seus múltiplos sentidos, se articule com o mercado,

eles não são idênticos, nem em termos de significado nem de significante. O público

e o estatal têm inerências semânticas consideráveis, mas não formam simetrias de

sentido”.

Como podemos perceber, existe uma complexidade que foi sendo adquirida

por essas categorias, colocando em jogo as “identidades discursivas público-estatal

e privado-mercado” (GOMES, 2006), que faz com que passemos a pensá-las como

forças antagônicas, mas na verdade elas se diferenciam em aspectos e dimensões

importantes,  porém,  se aproximam em outros,  complementando-se apesar  de se

apresentarem como algo distinto entre si.  Cada termo  privado, mercado, público,

estatal guarda singularidades próprias, mas que existem de forma intrínseca dentro

de um contexto espaço-temporal que os significa.

Entendemos que é nesse universo complexo de identidades e categorizações

que o público e o privado adquiriram contornos diferenciados de acordo com as

épocas e contextos históricos que os engendram, e passam a compor o quadro

educacional  brasileiro  na  atualidade,  observando  como  essa  categorização

identitária  vem  moldando  a  discussão  que  está  sendo  travada  nesse  campo.

Conforme explicita Dias Sobrinho (apud GOMES, 2006, p. 05, grifos do autor),

há uma forte disputa entre duas concepções de educação superior,
caracterizada  a  primeira  como  “uma  instituição  que  produz
conhecimentos  e  forma cidadãos  para  a  prática  da vida  social  e
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econômica,  em  beneficio  da  construção  de  nações  livres  e
desenvolvidas”  e  a  segunda,  como  “função  da  economia  e  dos
interesses individuais e privados”. Isso levará a existência de “duas
tendências dominantes na avaliação, conforme se lhe atribua mais a
função ético-política de formação da cidadania, promoção de sujeitos
autônomos,  emancipação  e  solidariedade  social  ou,
predominantemente,  a  função  técnico-burocrático-economicista
pretensamente objetiva, de controle de produtos e instrumentalização
da educação em função da economia de mercado.

O sistema de ensino superior brasileiro possui caráter próprio, como já foi dito

anteriormente;  somos singulares  se comparados em vários  aspectos com outros

sistemas educativos, inclusive os nossos vizinhos latino-americanos. Apesar de o

nosso sistema ser ‘híbrido’, no qual atuam tanto o setor público quanto o privado,

quem exerce o controle e a coordenação das leis e políticas para o ensino superior é

o  Estado,  mas,  esse  opera  fortemente  pressionado  pelos  interesses  e  forças

presentes no espaço social, cuja hegemonia é exercida pelos grupos que advogam

os princípios e leis do mercado e o fortalecimento da iniciativa privada no campo da

educação superior.

Em relação  aos  processos  de  coordenação  e  controle,  Bem-David  (apud

SAMPAIO, 2002, p. 115) destaca que

O  controle  centralizado  do  ensino  superior  no  País  não  é  nem
recente nem uma peculiaridade nacional: reporta-se a uma herança
que  atravessou  diferentes  regimes  políticos  que  se  sucederam  e
também é um traço comum, às vezes com tradição de séculos,  a
vários países.

A linha  tênue  que  separa  o  espaço  público  do  espaço  privado  vem  se

modificando e se reestruturando de maneira significativa desde o tempo do Império

até  os  dias  atuais.  Naquela  época,  todo  o  ensino  superior  era  centralmente

controlado, porém, com a implantação da República ideologicamente fundamentada

no positivismo e no liberalismo, o governo não pretendia manter a exclusividade do

ensino  superior  estatal.  Apesar  da  pretensão  de  abrir  o  ensino  superior  para  o

campo privado, havia cautela para se manter suas relações ‘simbólicas’ com a elite

intelectual, o que é destacado por Cunha (1999, p. 39-40) nos termos que segue: 

os laços estreitos entre o professorado das faculdades estatais com
os novos ocupantes do poder não recomendavam a passagem ao
setor privado das unidades de ensino superior existentes. A solução
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(...) foi a legitimação do ensino superior não federal (isto é, estadual
ou privado) em igualdade de condições com o federal mediante o
mecanismo  de  reconhecimentos  dos  cursos  (...)  seus  currículos
tinham  que  ser  iguais  aos  das  instituições  federais,  situação
comprovada mediante inspeção regular pelo Ministério da Justiça e
Negócios Interiores.

A citação acima deixa claro o movimento de equiparação entre as instituições

de ensino superior públicas e privadas, o qual se prolonga até os dias atuais. A

diferença entre tal iniciativa e as políticas que ocorreram nos anos 1970 e 1990 é

que as mais recentes implicaram em expansão considerável  do setor privado de

educação superior, levando à construção de um respeitável mercado de educação, o

qual é diversificado e marcado por uma forte concorrência entre as IES privadas.

Neste mesmo sentido,  como já apontado acima, veio o ProUni a fortalecer esse

mercado, garantindo uma sobrevida considerável  às IES privadas,  em função da

forma como se dá o financiamento.

A educação superior, também dentro do setor público, não constitui um setor

homogêneo. Muitos estados mantêm universidades, entre eles São Paulo, Rio de

Janeiro,  Bahia,  Ceará.  Dentre  as  privadas,  destacam-se  as  instituições

confessionais, sendo 24 universidades católicas e 3 protestantes, o que testemunha

o grau de diversificação institucional atualmente existente. 

Notamos que uma outra característica do setor público de educação superior

brasileiro é a gratuidade, particularmente no setor federal, que só veio existir de fato

a  partir  dos  anos  50,  e  só  com a  Constituição  Federal  de  1988  passou  a  ser

garantida. Porém, em função das limitações financeiras do Estado brasileiro, assim

como do recorte político-ideológico que tem marcado os programas e ações para a

educação superior nas duas últimas décadas, a capacidade de expansão é limitada.

Tal situação, aliada, como já destacamos, à política para expansão e consolidação

do setor privado que assistimos desde meados dos anos 1990, abre espaço para a

expansão do ensino privado, particularmente o de baixa qualidade, nas áreas das

ciências humanas, sociais, sociais aplicadas, entre outras. Cursos como esses não

requerem grandes somas de recursos. Porém, não podemos deixar de lembrar que

muito recentemente encontrávamos posições dos que defendiam a privatização da

oferta da educação superior sob o argumento de que

O  custo  elevado  das  universidades  públicas  federais  tem  sido
freqüentemente  justificado em função das  atividades  de pesquisa.
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Não resta dúvida que muito da investigação que se realiza no Brasil
está abrigada na IFES. Mas é preocupante o fato de que instituições
criadas e financiadas para desenvolver pesquisa não apresentem, no
conjunto, uma produção científica significativa, nem consiga atender
a  um  número  mais  expressivo  de  alunos  (...)  uma  das  tarefas
fundamentais para a formulação de uma política de ensino superior é
a de se reavaliar o papel do ensino particular. A postura ideológica
dominante de defesa do sistema público, impediu a formulação de
uma política adequada (...) uma política para o setor privado deve
partir do reconhecimento de sua heterogeneidade, que é muito maior
do  que  a  existente  no  setor  público.  Ele  inclui  tanto  instituições
idôneas  e  competentes,  como  meras  empresas  de  ensino,  sem
compromisso mais sério com a educação. Há que se incentivar as
primeiras, em detrimento das últimas e, particularmente, avaliar  as
potencialidades  das  instituições  comunitárias,  muitas  das  quais
oferecem ensino de boa qualidade a um custo acessível à renda da
população (DURHAM, 1998, p.17).

É posição corrente no Ministério da Educação que o setor privado é capaz de

gerar mais vagas e em menor tempo, e se destaca, por outro lado, que as mesmas

vagas  levariam  o  dobro  de  tempo  para  serem  criadas  no  setor  público  e  que

custariam  três  vezes  mais.  Essa  posição  parece  ser  motivada  não  por  dados

consistentes,  mas por razões ideológicas, uma vez que representa a defesa dos

interesses dos empresários da educação e dos organismos multilaterais que vêem a

educação como mercadoria.

Cabe  afirmar  que  esses  cálculos  objetivos  sobre  o  valor  dos  alunos  das

universidades públicas, tais como os referidos por Durham (1998), não levam em

consideração as despesas com os hospitais  universitários,  espaços de formação

para  os profissionais  da área  de saúde,  além de  prestar  atendimento gratuito  à

população.  É  importante  também  enfatizar  que  as  universidades  públicas

respondem  por  90%  de  toda  a  pesquisa  desenvolvida  no  país,  com  impacto

importante  sobre  a  vida  econômica  e  a  qualidade  de  vida  da  nossa  população.

Mencionam-se  também  os  benefícios  que  os  projetos  de  extensão  têm  para  a

sociedade. Toda essa estrutura, olhada apenas sob o ponto de vista dos recursos,

parece  onerosa,  mas  olhada  sob  a  perspectiva  dos  resultados  e  benefícios,  da

formação dos melhores quadros profissionais, da melhoria da qualidade de vida da

população, se apresenta bastante razoável e desejável.

Devemos, assim, estar atentos ao que observa Severino (2005, p.  34),  no

processo de  análise  da  questão  que  marca  o  público  e  o  privado  na  educação

superior brasileira:
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O  dilema  que  vivemos  hoje  se  expressa  exatamente  por  essa
ambigüidade, pela qual a dimensão pública se esvazia, impondo a
minimização do Estado na condução das políticas sociais, que ficam
dependentes  apenas  das  leis  do  mercado,  tido  como  dinâmica
própria da esfera do privado. Daí o ímpeto privatizante que varre a
sociedade e a cultura do Brasil nas últimas três décadas, sob o sopro
incessante  e  denso  dos  ventos  ideológicos  do  neoliberalismo.  A
oferta  de  educação,  assim  como  dos  demais  chamados  serviços
públicos,  é  um  dentre  outros  empreendimentos  econômico-
financeiros  a  ser  conduzido  nos  termos  das  implacáveis  leis  do
mercado.

Toda essa dialética em torno do público e do privado na realidade serve para

ilustrar  como  nossa  sociedade  vem  sendo  bombardeada  por  informações  que

buscam tornar verídicos os discursos pautados no  marketing  institucional do setor

privado, e como o governo contribui para que esses discursos se tornem verídicos

aos  olhos  da  população,  ao  mesmo  tempo  em  que  buscam  abafar  o  discurso

daqueles que lutam em defesa do setor público e gratuito de ensino e, em especial,

aqueles que levantam a bandeira da universidade de pesquisa fundamentada em

seu tripé: ensino, pesquisa e extensão.

No capítulo que se segue, analisamos as políticas para a educação superior e

quais suas contribuições para a expansão e a consolidação do mercado de ensino

superior e conseqüentemente as implicações para uma possível  sofisticação deste

mercado, seja através das políticas e programas implementados pelo Estado ou por

meio  das políticas institucionais,  que na prática  são reflexos das primeiras.  Desta

forma,  destacaremos  o  papel  da  educação,  vista  como  mercadoria,  e  as

conseqüências deste modelo educacional para a expansão do ensino via mercado.
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CAPÍTULO 2 POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR: EXPA NSÃO E

CONSOLIDAÇÃO DO MERCADO DE ENSINO SUPERIOR 

Neste  capítulo,  abordamos  como  vem  se  desenvolvendo  o  processo  da

expansão e discutimos suas características e implicações para a consolidação do

mercado da educação superior. Também tratamos da educação como mercadoria e

as relações mútuas entre expansão e mercado.

2.1 Refletindo sobre o conceito de mercado e expans ão do ensino superior

Como  ressaltamos  anteriormente,  são  várias  as  facetas  do  processo  de

expansão  do  ensino  superior,  mas  certamente  o  crescimento  do  número  de

instituições  e  de  matrículas  ganha  relevância  na  caracterização  do  mesmo.  Ao

desenvolver o tema, iremos focalizar particularmente a expansão no setor privado,

tendo em vista o nosso objeto de estudo.

A expansão do ensino superior privado que vem ocorrendo no Brasil se faz

presente com maior ênfase nas regiões Norte e Nordeste, por ser um mercado ainda

pouco explorado se comparado com o das regiões Sul e Sudeste (SGUISSARDI,

2003).

O crescimento do número de instituições privadas em Pernambuco passou de

dezenove (19) instituições em 1996 (uma universidade confessional e as demais

faculdades isoladas) para oitenta e nove (89) instituições em 2006, sendo vinte e

cinco  (25)  públicas  e  sessenta  e  quatro  (64)  privadas,  estas  divididas  entre

cinqüenta  e  uma  (51)  particulares  e  treze  (13)

Comunitárias/Confessionais/Filantrópicas.  Na  iniciativa  privada,  temos  uma  (01)

universidade confessional, três (03) faculdades integradas localizadas no interior do

estado,  setenta  e  sete  (77)  faculdades/escolas/institutos,  estando  dezenove

localizadas  na  capital  e  vinte  e  sete  no  interior;  destas,  dezenove  (19)  são  de

natureza  pública,  quarenta  e  seis  (46)  particulares  e  doze  (12)

Comunitárias/Confessionais/Filantrópicas,  totalizando  58  instituições  privadas.

Temos  ainda  quatro  (04)  Centros  de  Educação  Tecnológica,  sendo  dois  (02)

públicos  e  dois  (02)  particulares.  Em  um  prazo  de  nove  anos,  o  número  de

instituições privadas triplicou, oferecendo novos cursos, alguns não existentes no
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setor  público,  possibilitando  dessa  forma o  crescimento  do  número  de  vagas  e

matrículas.

Como  já  indicamos  acima,  essa  expansão  acelerada  ocorre  nos  âmbitos

nacional,  regional  e  estadual,  porém não se pode afirmar  que  o  crescimento se

processou pelas mesmas razões e estratégias. A tabela 1 abaixo é uma primeira

aproximação com a realidade que nos permite afirmar que a expansão do ensino

superior ocorre tanto no setor público como no privado, com a característica de que

o crescimento do setor privado se faz forte, a tal ponto que diminui, entre 1995 a

2006, a participação do setor público no cômputo geral da matrícula de 39,8% para

25,9% e expande a matrícula do setor privado de 60% para 74%.

Essa  mesma  realidade  se  encontra  na  região  Nordeste  e  no  Estado  de

Pernambuco, porém é preciso que se observe o seguinte: no Brasil,  em 1995, a

maioria das matrículas do ensino superior estava no setor privado (60%), enquanto

no Nordeste e em Pernambuco, a maior parte das matrículas estava no setor público

com,  respectivamente,  68,2%  e  54,9%.  As  políticas  de  expansão  que  são

implementadas a partir de 1995 irão contribuir para inverter os vetores, fazendo com

que, em 2006, o setor privado detenha 55% das matrículas tanto na região Nordeste

como em Pernambuco. Esses dados demonstram o grau de privatização do ensino

superior  e,  portanto,  o processo de consolidação desse mercado no Nordeste  e,

especialmente, em Pernambuco.

Tabela 1 – Evolução das matrículas em estabelecimen tos públicos e privados de ensino

superior, Brasil, Nordeste e Pernambuco: 1995 – 200 6.

Período
Brasil Nordeste Pernambuco

Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privad a Total

1995
700.540

(39,8%)

1.059.163

(60,2%)

1.759.703 183.872

(68,2%)

85.582

(31,8%)

269.454 37.867

(54,9%)

31.106

(45,1%)

68.973

1998
804.729

(37,8%)

1.321.229

(62,1%)

2.125.958 209.838

(67,6%)

100.321

(32,3%)

310.159 42.327

(59,8%)

28.493

(40,2%)

70.820

2002
1.051.655

(30,2%)

2.428.258

(69,8%)

3.479.913 316.645

(58,4%)

225.764

(41,6%)

542.409 61.540

(56,3%)

47.667

(43,2%)

109.207

2006
1.209.304

(25,9%)

3.467.342

(74,1%)

4.676.646 356.278

(44,7%)

439.862

(55,2%)

796.140 65.660

(44,9%)

80.572

(55,2%)

146.232

Fonte: INEP (Sinopses 1995, 1998, 2002 e 2006). 
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É importante indicar que a expansão do número de instituições e matrículas

indica a consolidação do setor privado no mercado de ensino superior, impulsionado

pela lógica neoliberal, que orientou as políticas de educação no Brasil a partir dos

anos de 1990. Pode-se afirmar que o mercado educacional significa a compra e

venda de serviços educacionais, com vistas à obtenção de lucros, sem a devida

preocupação com a qualidade dos serviços educacionais. O crescimento vem se

dando, em grande parte, em instituições com fins lucrativos que são administradas

mais  como  empresas  do  que  como  instituições  educacionais  que  prezam  pela

qualidade da educação oferecida.

O  que  se  observa  no  debate  contemporâneo  sobre  ensino  superior  é  o

embate  entre  aqueles  que  defendem  o  modelo  de  universidade  de  pesquisa

(associado  ao  ensino  e  à  extensão)  e  aqueles  que  advogam  o  modelo  de

‘universidade’  de  ensino  (SGUISSARDI,  2003),  na  linha  apregoada  pelos

organismos multilaterais, como o Banco Mundial. No Brasil o setor privado possui

mais de 95% de suas instituições superiores dedicadas apenas às atividades de

ensino (INEP, 2006), enquanto que o setor público, formado majoritariamente por

universidades, tem como base constitutiva o tripé ensino, pesquisa e extensão.

Esta particularidade que caracteriza o setor privado não se deu por acaso.

Deve-se principalmente ao fato de que a realização da pesquisa exige da instituição

um nível de investimento muito alto em estrutura e pessoal, sendo seu retorno de

risco e a longo prazo. Por outro lado, isso não ocorre com as IES privadas que se

dedicam  apenas  ao  ensino,  porque  representa  um  baixo  investimento,

principalmente, em instituições cujos cursos são nas áreas das ciências sociais e

humanas.

Do ponto comparativo, afirma Trindade (1999) que o Brasil apresenta-se de

maneira  singular  no  contexto  dos  países  latino-americanos,  porque  a  expansão

desenfreada  do  ensino  superior  privado  elevou  para  75%  as  suas  matrículas,

enquanto que o setor público só detém 25% das mesmas, só encontrando paralelo

no  sistema  chileno  introduzido  dos  tempos  de  Pinochet.  Como  afirmamos  no

capítulo  anterior,  a  grande  diferença  entre  as  matrículas  dos  setores  público  e

privado, assim como a própria expansão do ensino superior privado,  teve grande

impulso nas  políticas adotadas pelos governos militares.  Trindade  (1999b, p.  29)

ainda  ressalta  que “em termos latino-americanos,  o  sistema universitário  público
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brasileiro, além de ser responsável por 90% da pesquisa científica e tecnológica do

país, tem uma qualidade média muito superior ao setor privado dominante”.

Para falarmos um pouco mais sobre o crescimento do número de instituições

é necessário dizer que o sistema de educação superior brasileiro apresenta certa

variedade de formatos institucionais em decorrência das diferentes configurações

que  existem  no  espaço  público-estatal  e  privado-mercado,  como  também  nos

potenciais de coordenação e controle que interferem em todo o sistema (GOMES,

2002).

Para  ilustrarmos  com  maior  propriedade  a  diversificação  do  sistema  de

educação  no  Brasil,  apresentamos a  Metáfora  da  Escada  formulada  por  Gomes

(2002, p. 18), 

que  contribuirá  para  o  entendimento  da  dinâmica  subjacente  ao
processo de diversificação institucional. O MEC não estabeleceu a
diversificação institucional como uma força estática do SESB. Muito
pelo  contrário,  projetou-a  como  instrumento  da  política  de
coordenação e controle do MEC e da supervisão do CNE, para dirigir
a dinâmica interna do funcionamento e expansão do sistema. 

O que se revela na hipótese da “metáfora da escada” é que o processo de

expansão tem por fundamento o estímulo às IES a subirem ao topo da escada no

qual se situam as universidades. Mas, para tanto, devem progredir inicialmente para

centro  universitário  e,  com  o  status  de  centro  universitário,  incorporar  à  sua

capacidade gerencial  determinados atributos da autonomia universitária,  entre  os

quais se encontra poder aumentar ou diminuir vagas ou criar ou fechar cursos. 

 

Figura 1:
Tipos de Instituições de Educação Superior: A Metáf ora da Escada

Universidades

Centros Universitários

Faculdades Isoladas

e similares

 

Instituições não-universitárias Universidades

Fonte: Gomes, 2002.

Segundo Gomes (2002, p. 18), a 
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diversificação  institucional  constitui  um  dos  aspectos  centrais  da
nova estrutura do Sistema de Ensino Superior Brasileiro. Todas as
instituições  de  ensino  superior  oferecem  cursos  de  graduação,
enquanto  o  desenvolvimento  de  pesquisa  e  os  cursos  de  pós-
graduação (mestrado e doutorado) permanecem concentrados nas
universidades públicas federais e estaduais, e em algumas poucas
universidades particulares.

Dessa  forma,  o  setor  público  caracteriza-se  por  mais  investimentos  em

formação e pesquisa – em relação ao setor privado concentrado predominantemente

em ensino – e ainda prover mão-de-obra qualificada para atuar na iniciativa privada.

Como já  destacamos,  muitas  são  as  estratégias  desenvolvidas  pelas  IES

privadas para garantir sua permanência dentro do mercado do ensino superior, entre

as quais tem se verificado que algumas IES privadas acabam por unir-se ou fundir-

se em busca de oferecer  uma melhor  estrutura física e tentar  garantir  status  de

centros  universitários  ou  até  mesmo  de  universidades.  A  dificuldade  de

sobrevivência no mercado de ensino superior pode explicar, ao lado da busca de

lucro, a adoção de estratégias agressivas de captação de alunos empregadas pelas

IES  privadas.  Em  pesquisa  anterior  (SILVA;  GOMES,  2003),  constatamos  que

algumas instituições privadas que foram criadas nas décadas de 1970 e 1980 não

conseguiram  sobreviver  e  fecharam  as  portas,  porque  não  responderam

adequadamente aos mecanismos competitivos no novo mercado de ensino superior

montado a partir de 1995. Daí que se pode interrogar: por que instituições com mais

de vinte anos de existência fecharam as portas?

O ensino superior privado nas décadas de 1970 e 1980 era, segundo Gomes

(2006),  “um  negócio; não  era,  contudo,  um  mercado  no  sentido  que  vai  ser

imprimido a partir dos anos de 1990, pois era um mercado profundamente tosco e

rudimentar”.  Com a implementação das políticas neoliberais por parte do governo

FHC no campo educacional, tais políticas tiveram um papel fundamental na criação

e sofisticação do mercado educacional, particularmente durante o governo FHC, no

qual foram imprimidas formas de coordenação e de controle sobre as IES no país,

expressas  sobretudo  por  meio  da  implementação  de  mecanismos  de  avaliação

baseados em conceitos que classificavam as melhores e as piores IES e cursos,

como foi o caso do “Provão”.
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Diante desse novo mercado muito mais competitivo, algumas IES privadas,

mais tradicionais e que estavam no mercado há certo tempo, fecharam as portas,

outras buscaram se associar a grupos educacionais já existentes, como forma de se

manter no mercado. Com esse sentido, McMurtry (apud HILL, 2003, p. 26) descreve

‘a patologização do Modelo de Mercado’. Ele sugere que o chamado
‘modelo de mercado livre’ não é um verdadeiro mercado livre, e que,
atualmente,  argumentar  a  favor  do  ‘mercado  livre’  em  qualquer
âmbito é uma ilusão: o ‘modelo de mercado’ que temos hoje é um
sistema que na verdade  beneficia  ‘o  mercado  corporativo  global’.
Este é um sistema em que as regras são distorcidas a favor das
imensas  corporações  multinacionais  e  transnacionais  que  tomam
posse, destroem ou incorporam as empresas pequenas, inovadoras,
etc., que possam competir com elas (portanto, o estágio ‘câncer’ do
capitalismo).

 A forma como vem sendo conduzida a educação brasileira, particularmente o

sistema de ensino superior e, em especial, o privado, “trata-se”, para Durham (2005,

p. 197), “de um sistema que subverte a concepção dominante de ensino superior

centrada  na  associação  entre  ensino  e  pesquisa,  na  liberdade  acadêmica  e  no

interesse público,  o  qual  é  constituído  por  empresas  de  ensino  voltadas  para  o

lucro”. O que notamos foi a emergência de instituições novas, porém comandadas

por pessoas que há muito estavam no ramo da educação, ou seja, as instituições

que emergiam se associavam a grupos já consolidados no oferecimento de ensino

fundamental  e ensino médio,  que viram no ensino superior  uma “mina de ouro”

pronta para ser explorada, em função do potencial de crescimento do setor. 

Dessa forma, o mercado se tornou muito mais competitivo e sofisticado e os

donos de cursinhos preparatórios para o vestibular e de colégios que ofereciam o

ensino  médio  perceberam  que  a  oferta  de  vagas,  muito  mais  que  a  demanda

existente, constituía um meio de realizar um negócio lucrativo por dois motivos: em

primeiro  lugar,  por  reconhecer  uma  demanda  potencial  na  clientela,  agiram  na

criação de um mercado de ensino superior que cresce pela oferta de vagas;  em

segundo  lugar,  por  não  terem que  investir  em  estrutura  física  já  que  as  novas

faculdades foram implementadas no mesmo espaço físico e salas de aula utilizadas

pelos alunos do ensino médio e dos cursinhos preparatórios, segmentando a oferta

entre turno da manhã para o ensino médio, por exemplo, enquanto que os novos

cursos de graduação, em sua maioria, funcionam à noite.
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A  consolidação  desse  mercado educacional  configura-se  como  uma  das

categorias  principais  de  análise  de  nosso  trabalho,  visto  que  a  análise  das

estratégias desenvolvidas pelas IES privadas para se manter e continuar atuando no

mercado educacional está profundamente imbuída da lógica empresarial. Segundo

Dale (apud AFONSO, 2000, p. 116),

em  educação  o  termo  mercado  é  mais  conotativo  do  que
denotativo...quando se fala de “mercantilização da educação” não se
trata senão da implementação de mecanismos de “liberalização” no
interior do sistema educativo, ou da introdução de “quase-mercado”...
o  que  esta  em questão  são  as  novas  formas e  combinações  de
financiamento,  fornecimento  e  regulação  da  educação,
diferentemente  das  formas  tradicionais  exclusivamente  assumidas
pelo Estado.

Gostaríamos de observar o quanto a implementação de políticas neoliberais

no Brasil, em especial no período que destacamos acima (1996-2006), contribuiu e

vem  contribuindo  para  criação,  re-configuração  e  consolidação  desse  mercado

educacional do ensino superior, e como essas políticas moldam o setor privado e

corroboram  para  a  formulação  de  estratégias  por  parte  das  IES  privadas  para

permanecerem atuantes no setor de compra e venda de serviços educacionais. As

estratégias são das mais variadas: vão desde o oferecimento de cursos de curta

duração  –  cursos  nunca  anteriormente  ofertados  na  região  e  no  Estado  de

Pernambuco – às mais sofisticadas estratégias, tais como a integração de grupos de

empresários da educação, de donos de algumas instituições isoladas para galgar o

status  de  centro  universitário,  para  poder  usufruir  de  alguns  benefícios,  como

autonomia para abrir e fechar cursos sem necessariamente ter que pedir autorização

ao MEC.

Para continuarmos nossa discussão sobre este tema, desenvolveremos, de

forma breve, a noção de potencial de coordenação e controle existente no ensino

superior  e  os  atores  sociais  envolvidos,  por  apresentarem relação  direta  com o

mercado educacional e sua conseqüente consolidação.

Segundo Martin e Talpaert (apud SAMPAIO, 2002, p. 119), 

a literatura internacional  contemporânea sobre sistemas de ensino
superior não remete à noção de controle do Estado sobre o ensino
superior,  mas  sim  à  de  coordenação  do  sistema.  A  questão  na
realidade já é moderna. Coordenação refere-se, de forma ampla, às
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atividades formais, desempenhadas pelo órgão central, relativas ao
planejamento,  monitoramento,  alocação de recursos e fiscalização
mediante as quais os governos e as burocracias modelam e regulam
o sistema de ensino superior.

A dinâmica  da  coordenação  e  controle,  no  âmbito  internacional,  pode ser

ilustrada através do triângulo de Clark (1983). O Triângulo da Coordenação consiste

de três (tipos ideais) sistemas: o Estado, o mercado e a academia. Cada sistema

tem sua própria dinâmica, características e funções. Das interações e trocas entre

eles, um específico tipo de coordenação do sistema de ensino superior pode ser

inferido.

Para refletir sobre as formas de coordenação e controle exercidos no Brasil,

teremos de levar em consideração alguns fatores típicos da singularidade do ensino

superior brasileiro. Gomes (2001) afirma que é relevante considerar, como parte da

nova  estrutura  do  sistema  de  educação  superior  brasileiro,  os  principais

instrumentos  e  mecanismos  através  dos  quais  a  coordenação,  o  controle  e  o

monitoramento  se  materializam  em  relação  aos  setores  federal  e  particular  do

ensino  superior.  Em  seu  trabalho,  ele  se  baseou  na  proposta  do  Triângulo  da

Coordenação  de  Clark  para  propor  o  modelo  da  “Metáfora  da  Flutuação”  dos

potenciais de coordenação e controle, aplicado ao caso brasileiro no que diz respeito

aos aspectos em discussão.

O modelo de ‘flutuação’ inspira-se na imagem de colunas de ondas
luminosas subindo e descendo no painel  de um aparelho de som
controlado  por  várias  pessoas,  cujas  visões  de  mundo,  opiniões,
gostos,  interesses,  expectativas  e  formas  de  agir  divergem,
contrastam, combinam ou entram em conflito em relação ao volume,
ao tema, ao texto, à ordem, ao estilo musical, etc. (GOMES, 2001, p.
35).

A Metáfora  da  Flutuação  de  Gomes  (2001)  apresenta  quatro  vetores  que

sejam:  Estado,  Mercado,  Academia  e  Institucional  (Entidades  Mantenedoras)  que

possuem potencial de coordenação e controle fraco, médio e forte. Esses potenciais

influenciam  o  Sistema  de  Ensino  Superior,  assim  como  suas  normas  e  regras.

Acreditamos que por meio das influências que os atores sociais têm (Sociedade Civil,

Partidos Políticos, Grupos de Interesses, Sindicados e Atores regionais, nacionais e

internacionais), junto com a interação dos quatro vetores, o potencial de controle do
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mercado venha crescendo em detrimento do potencial  da academia,  visto que as

políticas e programas formulados e implantados, a partir de meados da década de

noventa  até  os  dias  atuais,  apresentam-se  numa  lógica  de  favorecimento  e

consolidação do mercado de ensino superior.

Figura 2:

A Metáfora da Flutuação do Poder: Coordenação e Con trole
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Fonte: Gomes, 2002.

Segundo o autor (2001), a metáfora da flutuação reflete as relações de poder

e controle, e corporifica as relações entre o Estado e a sociedade civil. Desta forma,

entendemos que a Metáfora configura-se como “uma demarcação móvel, sujeita à

construção  e  desconstrução  contínuas”,  que  pode  vir  a  elevar  ou  diminuir  a
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influencia do mercado, de acordo com a interação existente entre os quatro vetores

que a constituem e os atores envolvidos.

A discussão sobre coordenação e controle se entrelaça com a temática do

mercado educacional em virtude do mesmo ser uma das forças de coordenação e

controle, como exposto acima, e que interfere de forma direta na estruturação do

nosso sistema. O fator mais relevante de nossa discussão é que o mercado vem

ganhando  um  espaço  muito  grande  na  tomada  de  decisões,  formulações  e

implementação  das  políticas  para  educação  superior,  fazendo  com  que  seus

interesses  sejam  prontamente  atendidos  como  é  o  caso  da  expansão  do  setor

privado.

O  mercado  aparece  como  o  terceiro  vetor  mais  forte  de  coordenação  e

controle  e  representa  os  interesses  dos  empresários  da educação  ou  donos  de

instituições. O segundo vetor mais importante refere-se às instituições (entidades

religiosas e filantrópicas sem fins lucrativos) que têm grande poder de coordenação

sobre as IES privadas. Nos dois casos, elas são entidades de direito privado. Os

vetores que se apresentam como os mais fortes em relação ao setor público são o

Estado e a academia. Contudo, o mercado vem ganhando espaços consideráveis,

como ilustra a figura da ‘Metáfora”.

Como podemos ver na exposição realizada, o mercado, por meio daqueles

que o advogam, vem se consolidando por meio de um discurso que o coloca como

empoderador e distribuidor de justiça social,  particularmente no campo do ensino

superior aqui e alhures. Estamos caminhando de forma muito rápida no sentido da

mercantilização  da  educação  e  em  breve  não  possuiremos  mais  um  sistema

nacional  de  educação,  mas sim,  um sistema global  de  livre  comercialização  de

serviços educacionais. Nesta perspectiva, Lima (2002, p.58) argumenta que

A Alca representa, de fato, uma das vias de materialização da nova
ordem do comércio mundial, onde todas as atividades humanas são
consideradas  como serviços  e os  acordos  comerciais  garantem a
ampliação  dos  direitos  dos  investidores  e  das  empresas
multinacionais  que vendem serviços  e  bens...  Neste  cenário,  dois
elementos políticos devem ser analisados: a) a pressão dos países
centrais  para  que  os  países  de  desenvolvimento  desigual  e
combinado  abram  suas  fronteiras  ao  livre  comércio,  ao  mesmo
tempo em que os primeiros mantêm suas políticas protecionistas; b)
a ênfase na redução das barreiras no setor de serviços,  onde se
inclui a educação.
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Em decorrência desses elementos é que voltamos a advogar que muito em

breve  o  mercado  deixará  de  ser  o  terceiro  vetor  mais  forte  de  coordenação  e

controle do SESB, para representar o primeiro vetor, em decorrência das pressões

dos organismos internacionais em relação à abertura das barreiras comerciais em

relação aos serviços educacionais.

Nesta perspectiva, ressaltamos que alguns estudos não têm dado a devida

atenção  às  relações  e  mediações  correspondentes  às  ações  e  iniciativas  das

instituições  privadas  de  ensino  superior,  particularmente  quando  se  considera  a

análise do fenômeno da expansão em dois governos que advogam, entre outras,

formas de regulação que  se expressam através das políticas de avaliação e  de

qualificação da educação superior, sem abrir mão da defesa de elevadas taxas de

crescimento das matrículas,  como pode ser  verificado  nos objetivos  e  metas do

Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001, p. 43), particularmente a que afirma:

“prover, até o final da década, a oferta de educação superior para, pelo menos, 30%

da faixa etária de 18 a 24 anos”, defendida fortemente pelo governo Lula (BRASIL,

2007). Nosso intuito é enfatizar que tais medidas e iniciativas promovidas pelas IES

privadas  não  aparecem  de  maneira  desinteressada,  muito  pelo  contrário,

demonstram que estão em constante consonância com as políticas e programas

implantados pelos dois governos e ambos submeteram-se aos ditames do mercado

globalizado.

A educação superior como um todo, e não apenas a dimensão do ensino,

vem sendo considerada, em nível mundial, como uma mercadoria. A Organização

Mundial (do Livre) Comércio (OMC) já trata essa modalidade de ensino como sendo

um serviço que pode ser vendido ou comprado. Da mesma forma, o Banco Mundial

também vê a educação superior como uma mercadoria e suas políticas impostas

aos  países  em  desenvolvimento  têm  por  objetivo  estabelecer  formas  de

financiamentos diretos por meio de taxas cobradas pelos serviços educacionais. Na

perspectiva  do Banco Mundial,  o ensino superior é um instrumento de ascensão

social,  e os indivíduos que se encontram nessa modalidade de ensino deveriam

pagar por tais serviços, pois eles proporcionarão aos mesmos um lugar no mercado

de trabalho de forma que a remuneração decorrente seria suficiente para pagar seus

estudos superiores. Portanto, parece que o conceito de mercadoria desenvolvido por

Marx é pertinente para o estudo do ensino superior. Afirma o autor: 
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A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual
pelas suas propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer
espécie. A natureza dessas necessidades, se elas se originam do
estômago ou da fantasia, não altera nada na coisa. Aqui também não
se  trata  de  como  uma  coisa  satisfaz  a  necessidade  humana,  se
imediatamente,  como  meio  de  subsistência,  isto  é,  objeto  de
consumo,  ou  se  indiretamente  como  meio  de  produção  (MARX,
1983, p. 45). 

A mercadoria educação superior, pois, não apenas se materializa em títulos e

certificados, mas também satisfaz necessidades humanas de crescimento pessoal

ou social, de desenvolvimento de capital humano. É por meio desse movimento que

se  observa  que  a  educação  passa  a  ser  tratada  como  mercadoria  ou  serviço

trocável,  portanto,  é  vendida no  mercado de serviços  educacionais  que  vem se

sofisticando a cada dia. Atualmente, pode-se comprar cursos de graduação de longa

ou curta duração, presenciais ou à distância, caros ou baratos. Em outras palavras,

estamos testemunhando as IES privadas se transformarem, de forma radical, em

empresas  que  operam  por  meio  da  criação  de  grifes  ou  conglomerados

educacionais, com serviços oferecidos para públicos com os perfis mais diversos.

Assim, como Marx (1983) afirmava, não importa se a natureza dessas necessidades

se origina do estômago ou da fantasia, isso não altera em nada a coisa. No caso do

ensino  superior,  em muitos  casos,  esta  necessidade  está  sendo  comercializada

como uma forma de fantasia, um sonho, que tem pouco respaldo na realidade social

e econômica.

Não participar do ciclo de consumo de tal mercadoria leva à idéia de que o

indivíduo não se enquadra nos padrões sociais,  ou na representação social  que

existe  em torno dessa  modalidade  de ensino  e  sua  relação com o  mercado  de

trabalho. Infelizmente, para a sociedade brasileira, o ensino superior ainda é visto

como  um  espaço  reservado  aos  talentosos,  quando  oriundos  das  classes

favorecidas  que  ingressam  no  ensino  superior  para  garantir  a  reprodução  das

relações sociais  e as formas de dominação, ou esforçados,  quando oriundos de

classes menos favorecidas, necessários à reprodução das relações de produção e

dos meios de produção. Os poucos esforçados que conseguem chegar ao ensino

superior  são  apontados  como  a  regra  e  não  como  de  fato  o  são,  exceção  do

sistema. Paira no ar a “doce ilusão” de que se você conseguir chegar ao ensino
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superior será vitorioso e bem sucedido; é essa uma das visões predominantes que a

sociedade tem acerca dessa modalidade de ensino.

Apenas os mais inteligentes e esforçados conseguem tal façanha. Todo esse

ideário que alimenta o ensino superior é reforçado por um discurso que os governos

impõem à sociedade por meio de propagandas e pela própria lógica de crescimento

e  funcionamento  do  sistema,  particularmente  quando  se  considera  que  o  setor

público sempre se apresentou como fechado e extremamente elitista, como destaca

Belluzzo (apud SALAMA; DESTREMAU, 1999, p. 09): 

a arquitetura ideológica das sociedades de mercado e o imaginário
social  construídos pela mídia eletrônica insistem em convencer as
vítimas de que suas desgraças não passam de tragédias pessoais,
entre tantas as que se desenrolam na vida social.

Sabe-se  que  a  universidade  pública  e  gratuita  foi  criada  para  atender  os

anseios da classe média alta e não para saciar as necessidades de cultura das

classes menos abastadas. A prova maior disto é que quando foi criado, o sistema

público só oferecia cursos diurnos, o que impossibilitava a entrada dos estudantes

oriundos do segundo grau que precisavam trabalhar em regime de 8 horas diárias

para sustentar-se e à sua família. A estes era reservado o ensino técnico, com todo

seu ranço  histórico  de  ensino marginalizado  por  ser  ofertado a  uma classe que

nasceu para servir e não para ser senhor.

Nas vitrines da publicidade, o ensino superior é vendido como um sonho, um

fetiche (MARX, 1983), uma mercadoria, que está ao alcance de qualquer indivíduo

que almeje ingressar nessa modalidade de ensino e é posto também como o degrau

necessário  à  obtenção  de  um  bom  emprego.  O  produto  ensino  superior  é

comercializado como um produto não acabado, que depende de quem o compra

para potencializar suas chances de faturamento, ou seja, caso não apresente um

resultado satisfatório, a culpa será do consumidor que não estava atento às contra-

indicações ao adquirir tal produto. 

Outro  fator  importante  é  que  quando  apresentado  no  marketing  das  IES

privadas só se ressaltam as vantagens, em comerciais que vendem a imagem de

empreendedores, vencedores, líderes,  com salários excepcionais. Essas imagens

são colocadas na mídia e apresentam jovens bonitos bem sucedidos, em roupas de
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grifes e com carros, chegam a lembrar as antigas propagandas da marca de cigarro

hollywood.

Da mesma forma como podemos definir a mercadoria ensino superior, pode-

se afirmar também que ao público menos abastado são reservados cursos mais

baratos,  oferecidos por  instituições não consolidadas ou muitas vezes  ainda não

reconhecidas e que não tiveram suas primeiras turmas concluídas (formadas), o que

implica vários riscos ao “consumidor”, que “paga” por um serviço de má qualidade,

em instituições com pouca ou quase nenhuma estrutura física e com corpo docente

não qualificado ou sem a titulação adequada, além de não dispor de laboratórios e

bibliotecas  a  contento.  Do  outro  lado  dessa  história  estão  as  IES  privadas  que

denominamos  de  grifes  educacionais, que  oferecem infra-estrutura  de  qualidade

com laboratórios de última geração, biblioteca constantemente atualizada, com salas

climatizadas,  além  de  contar  com  excelente  corpo  docente;  porém,  os  valores

cobrados nas mensalidades refletem todo o custo do luxo proporcionado ao alunado.

Como  podemos  observar,  e  é  o  que  tentaremos  fazer  no  próximo  capítulo,  o

mercado se sofistica porque as IES privadas são extremamente ativas em recriar, a

partir de seus interesses, as regras que permeiam no nível da prática as relações

com os estudantes-consumidores.
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CAPÍTULO 3 MAPEAMENTO DO ENSINO SUPERIOR: UMA ANÁLI SE DAS

ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS DAS IES PRIVADAS

No presente capítulo, examinamos parte da estatística da educação superior

ao mesmo tempo em que mapeamos e analisamos as estratégias institucionais de

expansão da matrícula, que se traduz como crescimento das IES privadas, e as de

consolidação  da  instituição  no  mercado  de  ensino  superior.  Salientamos  que

delimitamos a  nossa pesquisa ao período de 1996 a 2006;  contudo,  em nossas

tabelas  nos  pautamos  por  iniciar  em  1995,  que  já  demonstra  os  resultados  do

primeiro ano de governo FHC.

3.1 Expansão do Ensino Superior

Na análise do processo de expansão da educação superior no Brasil, iremos

inicialmente explorar o crescimento do número de IES. Na tabela 2, observa-se que

o número de instituições de ensino superior aumentou consideravelmente na última

década  no  Brasil,  passando  de  894  em  1995  para  1.637  em  2002,  período

correspondente ao governo FHC. Este processo tem continuidade no governo Lula,

quando alcança, em 2006, 2.270 IES. Destaca-se, porém, que há uma diferença

importante no processo de expansão quando consideramos os dois governos, pois o

aumento do número de IES durante o governo FHC ocorre tão-somente no setor

privado, que passou de 684 em 1995 para 1.442 em 2002, uma taxa de crescimento

de  110%,  o  que  representa  uma  clara  orientação  em  termos  da  política  de

privatização do ensino superior brasileiro. Tal política tem continuidade no governo

Lula, no qual o crescimento das IES privadas é também muito acentuado, mas, ao

contrário do primeiro, nesse se verifica a retomada do crescimento do setor público

federal.
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Tabela 2 – Instituições de educação superior segund o a natureza administrativa – Brasil,

Nordeste e Pernambuco: 1995 – 2006.

Período
Brasil Nordeste Pernambuco

Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privad a Total

1995
210

23,49%

684

76,51%

894 38

41,30%

54

58,70%

92 13

40,63%

19

59,38%

32

1998
209

21,48%

764

78,52%

973 44

35,48%

80

64,52%

124 17

47,22%

19

52,78%

36

2002
195

11,91%

1.442

88,09%

1.637 51

19,92%

205

80,08%

256 18

29,03%

44

70,97%

62

2006
248

10,93%

2.022

89,07%

2.270 63

15,29%

349

84,71%

412 25

28,09%

64

71,91%

89

Fonte: INEP (Sinopses 1995, 1998, 2002 e 2006)

Os  dados  demonstram  que  o  montante  de  IES  privadas  representa

atualmente quase nove vezes o número de instituições públicas e, se compararmos

o  período  de  1995  a  2006,  o  setor  privado  quase  que  triplicou  o  número  de

instituições em todo o país. O sistema de ensino superior brasileiro vem crescendo e

passando por um processo de diversificação institucional, em virtude do que Martins

(2000, p. 41) afirma:

O ensino superior  no país  passou por um acentuado crescimento
quantitativo nas últimas três décadas, caracterizado pelo aumento do
número  de  instituições,  de  matrículas,  de  cursos,  de  funções
docentes etc...Na dinâmica desse processo de expansão do ensino
de terceiro grau, produziu-se um complexo e diversificado sistema de
instituições.

O crescimento do número de IES privadas na região Nordeste foi de 546,3%

no período de 1995 a 2006, o que indica um ritmo de expansão muito próximo do

ocorrido  nas  outras  regiões  do  Brasil.  O  crescimento  das  IES  privadas  em

Pernambuco, todavia, foi um pouco mais modesto (236,8%) quando comparado com

o da região Nordeste e do Brasil, mas não deixa de ser expressivo. O crescimento

do número de IES privadas em Pernambuco foi de 131,6% no governo FHC e no

governo Lula foi de 45,45%.

É  possível  afirmar  que  uma  das  preocupações  do  governo  federal  é

massificar o ensino superior, no sentido de atender a meta de 30% de matrículas,

como  estabelecido  no  PNE  (BRASIL,  2001).  Todavia,  não  podemos  deixar  de

observar que as estratégias empregadas para realizar tal processo ocorre mediante
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a mercantilização e a privatização do ensino superior, fortemente evidenciado nos

dados acima, fator que interfere consideravelmente na qualidade do ensino ofertado.

Neste sentido, as estratégias de crescimento utilizadas pelas IES privadas reforçam

e dão materialidade à consolidação do mercado de ensino superior, particularmente

quando se  toma em consideração  medidas  que  indicam formas sistemáticas  de

financiamento desse setor, como são os casos do FIES e do ProUni.

O depoimento do coordenador acadêmico da IES privada 1 explicita como, no

nível institucional, tal processo opera:

Olha, as estratégias que a gente utiliza...  é  difícil  dizer,  primeiro,  a
estratégia de diferenciação no mercado. Então, a gente possui alguns
diferenciais... em relação a corpo docente né. E a gente quer ter essa
infra-estrutura de qualidade,  séria.  Então,  a gente utiliza  isso como
carro chefe, né. O que de fato dá formação sólida aos alunos e aí o
que a gente tem é isso... posicionamento de mercado como forma de
se inserir nos locais diferentes. Acho que é mais ou menos isso que a
gente  faz...  (coordenador  Acadêmico,  IES  privada  1  -  Entrevista
realizada em fevereiro 2008).

Como podemos observar na fala do coordenador, defende-se uma oferta de

formação  profissional  “sólida”  e  “séria”.  Para  tanto,  a  estratégia  institucional

apresentada é diferenciação no mercado dos serviços de ensino superior, utilizando,

como se evidencia, alguns diferenciais, entre os quais se aponta o corpo docente

como infra-estrutura para qualidade. Esse é o carro chefe segundo o argumento do

coordenador  acadêmico,  o  que  permite  o  “posicionamento  de  mercado”  da  IES

privada. Tais elementos, ao lado de outros, particularmente o marketing institucional,

concorrem para formar os caminhos trilhados pela IES privada para captar alunos e

garantir sua sobrevivência no mercado.

No que concerne à evolução do número de cursos de graduação no Brasil,

nota-se um crescimento bastante acentuado das IES privadas, que passou de 3.470

para 15.552 cursos, no período de 1995 a 2006, uma taxa de crescimento da ordem

de 348,2%. Nas instituições públicas,  o crescimento é menos expressivo,  mas é

bastante consistente. O número de cursos de graduação na região Nordeste passou,

nas  IES  privadas,  de  222  em  1995  para  1.686  em  2006,  o  que  evidencia  um

crescimento de 659,4%, o qual é muito mais acentuado do que o ocorrido no Brasil.

A taxa de crescimento dos cursos de graduação em Pernambuco (291,9%) é mais
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próxima da que ocorreu  no Brasil,  sendo bem inferior  ao  crescimento da região

Nordeste.

Tabela 3 – Evolução do Número de Cursos de Graduaçã o – Brasil, Nordeste e
Pernambuco: 1995 – 2006.

Período
Brasil Nordeste Pernambuco

Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privad a Total
1995 2.782

44,50%
3.470

55,50%
6.252 716

76,33%
222

23,67%
938 123

62,44%
74

37,56%
197

1998 2.970
42,73%

3.980
57,27%

6.950 848
74,78%

286
25,22%

1.134 115
62,16%

70
37,84%

185

2002 5.252
36,47%

9.174
63,71%

14.399 1.701
67,66%

813
32,34%

2.514 159
48,92%

166
51,08%

325

2006 6.549
29,63%

15.552
70,37%

22.101 2.258
57,25%

1.686
42,75%

3.944 219
43,03%

290
56,97%

509

Fonte: INEP (Sinopses 1995, 1998, 2002 e 2006)

Sobre  o  número  de  cursos  oferecidos  nas  instituições  privadas,  o

coordenador da IES privada 1 coloca que a intenção é ampliar os cursos e as vagas

para atender ao maior número de alunos, ou seja, o processo de crescimento não se

dá por demanda, como afirmamos anteriormente, mas pela oferta de cursos e pela

ampliação de vagas nos cursos da IES privada. Na verdade, o mesmo chega a ser

categórico ao afirmar que essa é uma situação comum às instituições privadas, ao

abordar os objetivos das instituições privadas: “Eu acho que se alguma organização

técnica, alguma empresa disser que não é o lucro está mentindo. Porque e para que

é que ela abre quatro cursos e começa a expandir. Se ela disser o contrário ela está

mentindo”.  Essa  afirmativa  é  bastante  forte  e  deve  ser  entendida  como  uma

expressão que fundamenta a empresa acadêmica lucrativa, não sendo, portanto, de

se ignorar que de muito é uma prática comum à empresa capitalista não acadêmica.

O trecho transcrito abaixo aborda essa questão dos cursos e de vagas relacionados

com outros temas.

Quando,  por  exemplo,  a  gente  tinha  praticamente  UFPE,  UNICAP,
UPE,  algumas  poucas  instituições  particulares  que  ofereciam  um
número  mais  unitário  de  vagas,  então  tinham  pessoas  que  não
conseguiam estudar. Por não conseguir ser aprovado. ... Então houve
uma transformação social muito grande com essa abertura, com essa
expansão. Ao mesmo tempo isso tem um aspecto negativo muito forte,
veja bem a UNICAP ela tem entrada de 600 estudantes de Direito por
ano,  obviamente  que a  saída  é  menor,  até  porque  tem gente  que
reprova disciplina e desiste do curso. Mas a gente tem curso de Direito
não só lá, na UFPE, são nas instituições públicas e privadas, inclusive
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a FBV. Então, para onde vão todos esses profissionais? Será que o
mercado absorve bem todos  eles? Então,  essa é uma questão de
mercado importante. E tem uma outra questão, é chegado o tempo
que  para  algumas áreas,  para  alguns  cursos  que  nós  temos  mais
vagas  oferecidas  somando  todas  as  instituições  do  que  pessoas
buscando  essas  vagas.  E  aí  naturalmente  está  acontecendo  o
processo  de  canibalização  das  instituições  de  ensino  (coordenador
Acadêmico, IES privada 1- Entrevista realizada em fevereiro 2008)

O entrevistado inicia sua fala, no extrato acima, descrevendo a situação muito

fechada  e  elitista  que  marcara  o  ensino  superior  em  Pernambuco,  quando  era

formado basicamente por meia dúzia de IES. Neste sentido, admite que “houve uma

transformação social  muito  grande com essa abertura,  com essa  expansão”.  Da

forma como coloca, o processo tem uma dimensão muito positiva que é a abertura

para a expansão da matrícula no ensino superior, permitindo que um contingente

considerável de alunos estude e obtenha o título, podendo assim disputar um lugar

no mundo do trabalho. Por outro lado, o nosso entrevistado indica o que entende ser

“um aspecto negativo muito forte”, que é a formação de um número muito grande de

graduados na mesma área, de tal forma que não será possível a sua absorção pelo

mercado de trabalho. Como compete às IES privadas definir o número de vagas nos

cursos que ofertam, o que se deduz da fala do sujeito é que o crescimento das IES

privadas decorre do vetor oferta. Essa questão é muito importante porque revela um

modo de expansão distorcido e que se processa a reboque de uma visão muito

limitada  do  fenômeno da  diversificação  de  cursos.  Dessa  forma,  o  entrevistado

chega a admitir que em algumas áreas há mais vagas existentes do que pessoas

procurando aquele curso. Apesar dessa visão incorporar uma certa crítica ao modo

como  a  expansão  vem  ocorrendo,  sintetizado  na  expressão  “o  processo  de

canibalização  das  instituições  de  ensino”,  observamos  que  trata  de  uma  crítica

funcional, no sentido de que o “mercado de trabalho” não absorverá os formandos.

O entrevistado desconsidera o fenômeno, por exemplo, do desemprego estrutural,

atendendo  a  uma  visão  funcional  do  sistema  a  partir  de  uma  teoria  da  oferta-

demanda.

Mesmo diante do processo de expansão como caracterizado acima, a IES

privada 1, todavia, apresenta estratégia de expansão que a distingue das demais.

Vamos analisar o longo trecho da entrevista que transcrevemos abaixo, o qual nos

permite uma aproximação com as estratégias institucionais de expansão.
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Aqui o espaço executivo ele só usa a mídia boca-a-boca, mas a gente
tem a  questão  de  ter  empresas  conveniadas.  O que acontece?  A
gente tem um departamento de  marketing aqui dentro da empresa,
que trabalha  diretamente  com as  empresas.  Então como é  que a
gente faz? A gente promove palestras, nossos professores, eles vão a
essas  instituições  que  nos  convidam  sobre  os  nossos  cursos
específicos. Então é uma forma de divulgação do curso, então isso
capta  muita  gente.  A  gente  tem  muitos  convênios,  mais  de  cem
empresas conveniadas,  e além de serem conveniadas,  de estarem
mandando  os  seus  funcionários,  eles  tem  descontos  também  nas
suas mensalidades. Agora a graduação em específico ela já tem um
nome muito forte, porque ela se construiu com base na qualidade de
ensino e dizendo, olha,  não é porque o nosso vestibular  ele talvez
seja mais simples do que um vestibular de uma Federal, quer dizer
que o nosso ensino seja mais fraco mais do que uma universidade
federal. A idéia que o diretor da faculdade tem é que não precisa ser
tão difícil para entrar, no entanto tem que ser muito difícil para sair.
Você só vai sair dessa instituição quando você tiver qualidade para
sair dela. Então a chance de entrar a gente pode dar, todo mundo
deveria e poderia ter a chance de fazer um curso superior, agora ele
só  sai  dessa  instituição  se  ele  tiver  capacidade  para  sair  com
qualidade, sendo um profissional qualificado. Então, assim o nome da
instituição fez essa credibilidade,  a  gente  está  fazendo nove  anos
agora de instituição. Então esse é o marketing que nos temos. Então,
também aliados a empresas muito fortes, como é o caso da parte de
saúde da gente, que hoje em dia tem uma mídia forte porque esta
associada ao IMIP, que é também um órgão reconhecido e renomado.
Então, assim, a parte de saúde vem crescendo absurdamente, tanto é
que só existiu um único vestibular  de medicina, porque no primeiro
vestibular já lotamos todas as vagas e não foi necessário fazer mais
nenhum vestibular para medicina. Porque é FBV e IMIP, toda a parte
que  é  prática  é  feito  em  conjunto  com  o  IMIP  (coordenador
Acadêmico, IES privada 1- Entrevista realizada em fevereiro 2008).

Em primeiro lugar, as estratégias das instituições postas em ação pela IES

privada 1 a diferenciam das demais IES privadas aqui estudadas. O coordenador

acadêmico  informa que  a  IES  privada  1  “só  usa  a  mídia  boca-a-boca”.  Essa  é

empregada  no  contexto  de  uma  política  institucional  denominada  de  “empresas

conveniadas”. A “mídia boca-a-boca” envolve, entre outras coisas, a realização de

palestras para divulgar os cursos e a concepção de ensino superior da IES privada

1. Segundo o depoimento, já existem mais de cem empresas conveniadas, cujos

empregados ganham descontos na mensalidade da instituição. Observa-se que a

estratégia é importante no sentido de garantir a permanência e consolidação da IES

privada  no  mercado  dos  serviços  educacionais,  porque  é  uma via  relativamente

estável  de  captar  alunos.  Porém,  ao  lado  disso,  a  IES  privada  apresenta

determinada  concepção  de  ensino  superior,  qual  seja,  que  deve  formar  para  o
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mercado de trabalho e atender às “necessidades” das empresas. Assim é que se

justifica a difusão junto aos clientes potenciais, conveniados ou não, de que “não é

porque o nosso vestibular... talvez seja mais simples do que um vestibular de uma

Federal, que quer dizer que o nosso ensino seja mais fraco”. Assim, passa-se a idéia

de que a simplificação dos critérios de ingresso não quer dizer que o curso seja mais

fraco do que, digamos, os das universidades federais (UFPE e UFRPE). A seleção

simplificada é descrita como uma “chance que a gente pode dar”, uma vez que “todo

mundo  deveria  ter  a  chance  de  fazer  um  curso  superior”.  Essa  idéia  é

aparentemente muito boa porque advoga a universalização  do ensino superior. No

entanto,  a  sua  materialização  é  perversa  porque  deverá  ocorrer  por  meio  da

mercantilização da educação superior, assim como pela sua desqualificação, uma

vez  que  ficamos  tentados  a  afirmar  que  são  mais  os  convênios  do  que  outros

critérios de seleção que garantem, no caso em análise, a chance de se fazer um

curso superior.

A  filosofia  da  IES  privada  é  assim  resumida:  “A  idéia  que  o  diretor  da

faculdade tem é que não precisa ser tão difícil para entrar. No entanto, tem que ser

muito difícil para sair. Você só vai sair dessa instituição quando você tiver qualidade

para sair dela”. Obviamente que se o ingresso é simplificado e descrito como mais

fácil,  por  que  haveria  de  ser  mais difícil  sair  da  instituição? Não  encontramos

elementos que nos levem a desfazer a opinião de que se trata de apenas um jogo

de palavras para conferir à IES privada credibilidade.

A  associação  desta  IES  privada  com  o  Instituto  Materno-Infantil  de

Pernambuco  (IMIP),  hospital  de  referência  no  tratamento  pediátrico  e  da  saúde

materno-infantil,  empresta  à  mesma  um  fator  de  diferenciação  e  distinção

considerável no mercado dos serviços educacionais. Essa foi a primeira e é, até o

momento, a única instituição privada a oferecer curso de medicina no Estado de

Pernambuco. Não resta  dúvida que essa parceria  é de grande importância  para

diferenciar essa IES privada no contexto do ensino superior pernambucano.

Tratamos, a seguir, de uma outra dimensão do processo de expansão, que se

expressa pelo crescimento de número de vagas.  O número de vagas oferecidas

multiplica  por  5  nas  instituições  privadas,  passando  de  432.210  em  1995  para

2.039.297 em 2006, enquanto nas públicas, no mesmo período, passou de 178.145

para 298.191. 
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Tabela 4 – Vagas Oferecidas em Vestibular por depen dência Administrativa – Brasil,
Nordeste e Pernambuco: 1995 – 2006.

Período
Brasil Nordeste Pernambuco

Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privad a Total

1995
178.145
29,19%

432.210
70,81%

610.355 46.423
63,03%

27.229
36,97%

73.652 10.152
52,34%

9.245
47,66%

19.397

1998 205.725
26,51%

570.306
73,49%

776.031 53.732
59,34%

36.824
40,66%

90.556 11.550
56,61%

8.854
43,39%

20.404

2002 295.354
16,66%

1.477.733
83,34%

1.773.087 90.175
37,52%

150.158
62,48%

240.333 17.367
38,92%

27.250
61,08%

44.617

2006 298.191
12,76%

2.039.297
87,24%

2.337.488 76.767
23,75%

246.400
76,25%

323.167 20.213
30,67%

45.697
69,33%

65.910

Fonte: INEP (Sinopses 1995, 1998, 2002 e 2006)

No caso da região Nordeste, o crescimento das vagas oferecidas segue um

ritmo de crescimento acima do realizado no Brasil, no que se refere às IES privadas,

pois estas apresentaram um crescimento de mais de 800%. Para o mesmo período,

as instituições públicas não chegam a duplicar as vagas oferecidas.  No caso do

crescimento em Pernambuco, verifica-se um crescimento muito mais expressivo das

IES privadas, que passam de 9.245 para 45.697 vagas oferecidas no período de

1995  a  2006.  O  ritmo  de  crescimento,  neste  caso,  fica  próximo  dos  400%.  No

entanto, foi durante o período de 1998 a 2002 que ocorreu a inversão da oferta de

vagas,  tanto na região Nordeste como em Pernambuco, do setor público para o

setor privado, expresso nos dados do censo de 2002, ainda no governo FHC. Essa

era  uma  realidade  já  presente  em  outras  regiões  brasileiras,  porém  a  região

Nordeste  e,  particularmente,  o  Estado  de  Pernambuco,  realizam  a  inversão  em

termos  de  setor,  tornando  o  setor  privado  hegemônico,  no  que  se  refere  à

capacidade de oferta e, de forma mais consistente, em termos de matrículas.

É  o  que  passamos  a  analisar  a  seguir.  Em 2006,  o  Brasil  alcançou  4.7

milhões de alunos, representando um crescimento de 165,8% em relação ao ano de

1995. Se analisamos a expansão da matrícula pelos períodos dos governos FHC

(1995-2002) e Lula (2003-2006), temos que, no primeiro, o crescimento da matrícula

foi  de  97,7%,  enquanto,  no  período  do  segundo,  foi  de  34,4%.  Tais  dados

evidenciam uma  linha  de  continuidade  entre  as  políticas  de  expansão  dos  dois

governos. 
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Tabela 5 – Evolução de matrícula por dependência ad ministrativa – Brasil, Nordeste e
Pernambuco: 1995 – 2006.

Período
Brasil Nordeste Pernambuco

Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privad a Total

1995
700.540
39,81%

1.059.163
60,19%

1.759.703 183.872
68,24%

85.582
31,76%

269.454 37.867
54,90%

31.106
45,10%

68.973

1998 804.729
37,85%

1.321.229
62,15%

2.125.958 209.838
67,65%

100.321
32,35%

310.159 42.327
59,77%

28.493
40,23%

70.820

2002 1.051.655
30,22%

2.428.258
69,78%

3.479.913 316.645
58,38%

225.764
41,62%

542.409 61.540
56,35%

47.667
43,65%

109.207

2006 1.209.304
25,86%

3.467.342
74,14%

4.676.646 356.278
44,75%

439.862
55,25%

796.140 65.660
44,90%

80.572
55,10%

146.232

Fonte: INEP (Sinopses 1995, 1998, 2002 e 2006) 

Todavia,  o  crescimento  mais  acentuado  e  significativo  das  matrículas  no

ensino superior ocorreu no setor privado, que passou de 1.059.163, em 1995, para

3.467.342 alunos, em 2006. Isso representou um crescimento de mais de 100%,

enquanto  o  setor  público  produziu  um crescimento  de  73% no mesmo período.

Dessa forma, no âmbito nacional se assiste a ampliação e consolidação do mercado

do ensino superior, ao ponto de o setor privado passar a deter aproximadamente

75% do total das matrículas, ficando o setor público com 25%. 

Na região Nordeste, verifica-se fenômeno similar ao ocorrido no Brasil.  As

matrículas expandiram-se, no setor privado, de 85.582 para 439.862 entre 1995 a

2006,  o  que representa  um crescimento de 414%. O setor  público  não chega a

duplicar o número de matrículas no período. Observa-se, porém, que, no caso da

região Nordeste,  a dominação do setor privado passa a ocorrer depois de 2002,

portanto, já no governo Lula, o que deve se consolidar com a presença do ProUni,

que vem a se constituir na principal política de expansão desse governo. Portanto,

ao  contrário  das  regiões  mais  ricas  ou  que  apresentam  maiores  níveis  de

desenvolvimento  econômico,  que  realizaram  tal  inversão  muito  antes,  a  região

Nordeste só o fez recentemente.

Em Pernambuco, tínhamos em 1995, no setor privado, 31.106 matrículas e

em  2006  este  número  foi  para  80.572,  o  que  representa  um  crescimento  de

159,02%. Pudemos verificar também um crescimento da ordem de 73,39% no setor

público para o mesmo período evidenciado, comprovando que no setor privado o

crescimento foi duas vezes maior que no público;  estes dados corroboram, mais

uma  vez,  com  a  hipótese  de  que  o  ProUni,  como  política  de  expansão,  vem

desempenhando com eficácia seu papel de democratização do acesso ao ensino
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superior. Resta saber se o ensino ofertado pelas IES privadas se equivale ao das

públicas em relação à qualidade. Esta pergunta pode ser facilmente respondida por

meio do Índice Geral de Cursos da Instituição (IGC). Este índice traz conceitos de

173 universidades,  131 centros universitários  e  1.144 faculdades;  esta  avaliação

nada mais é que um ranking.

Outra dimensão fundamental do processo de expansão é o crescimento do

número das funções docentes,  porque permite analisar,  entre outras questões, a

razão  professor/aluno.  Houve  um crescimento  de  mais  de  100% do  número  de

funções docentes no Brasil  no período de 1995 a 2006, de modo que fica muito

abaixo da expansão da matrícula no mesmo período, que foi de mais de 165%. No

que concerne à expansão dessa variável (função docente), o esperado, seguindo os

demais casos analisados, é que o maior crescimento se evidencie no setor privado,

e é isso que ocorre. O número de funções docentes cresceu de 69.022 para 201.280

entre 1995 e 2006, o que representa um crescimento de 192%, que segue a taxa de

evolução das matrículas nesse setor.  Dessa forma, a média nacional da relação

professor/aluno que era, em 1995, de 12,11, em 2006, passou para 15,48. Ou seja,

a média  geral  não se alterou bruscamente com a massificação.  Porém, deve-se

destacar que a grande parte dos professores contratados encontra-se em regime de

tempo  parcial,  o  que  não  forma,  como  destacado  por  Gomes  (2003),  uma

comunidade acadêmica.

Tabela 6 – Evolução do Número de Funções Docentes d a Graduação – Brasil,
Nordeste e Pernambuco: 1995 – 2006.

Período
Brasil Nordeste Pernambuco

Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privad a Total

1995
76.268
52,49%

69.022
47,51%

145.290 19.358
80,53%

4.681
19,47%

24.039 3.178
70,75%

1.314
29,25%

4.492

1998 83.738
50,71%

81.384
49,29%

165.122 19.743
77,49%

5.736
22,51%

25.479 3.599
72,20%

1.386
27,80%

4.985

2002 84.006
36,87%

143.838
63,13%

227.844 21.760
62,58%

13.014
37,42%

34.774 3.668
61,03%

2.342
38,97%

6.010

2006 100.726
33,35%

201.280
66,65%

302.006 26.136
49,50%

26.661
50,50%

52.797 4.111
49,16%

4.252
50,84%

8.363

Fonte: INEP (Sinopses 1995, 1998, 2002 e 2006) 

No que concerne à região Nordeste, o número de funções passou de 24.039

para  52.797  entre  1995  e  2006,  o  que  representa  um  aumento  120%,

comportamento  bastante  parecido  com  o  verificado  nacionalmente  (108%).
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Comparado  com  a  taxa  de  crescimento  das  matrículas,  que  foi  de  195,5%,  o

crescimento  das  funções  docentes  ficou  muito  abaixo  no  Nordeste.  A  relação

professor/aluno que era de 11,2 em 1995, passou para 15,08. Neste caso, verifica-

se um crescimento da média geral da razão professor/aluno. 

No caso do setor privado na região Nordeste, observa-se um crescimento de

4.681 em 1995 para 26.661 em 2006, o que equivale a um aumento de 470%, o qual

foi ligeiramente superior à taxa de expansão das matrículas (414%). Dessa forma, a

relação professor/aluno que era de 18,3 em 1995 passou para 16,5 em 2006, o que

evidencia um leve declínio no período estudado.

Em  relação  ao  Estado  de  Pernambuco,  o  número  de  funções  docentes

passou de 4.492 para 8.363, entre 1995 e 2006, correspondente a uma taxa de

crescimento de 86%, abaixo, portanto, do aumento das funções docentes ocorridas

no Nordeste (120%) e no Brasil (108%). A relação professor/aluno em Pernambuco

em 1995 era de 15,35; em 2006, esse número foi para 17,49, representando um

pequeno aumento nesta taxa.

O número de funções docentes do setor privado em Pernambuco aumentou

de 1.314 em 1995 para 4.252 em 2006, o que representa uma taxa de crescimento

de 223%, portanto acima da auferida para a região Nordeste e para o Brasil. 

3.2 Estratégias Institucionais de Consolidação no M ercado do Ensino Superior

Observamos que o mercado se expressa nas falas dos entrevistados como

sendo uma das principais dimensões do processo de expansão do ensino superior.

Nesse contexto, as instituições pesquisadas advogam fortemente a “necessidade”

de se manterem competitivas, o que significa praticar cotidianamente iniciativas e

políticas de adaptação e consolidação às novas conjunturas e requerimentos que

advêm do mercado de trabalho, em decorrência das transformações econômicas,

políticas e sociais das duas últimas décadas. Neste sentido, vamos dar continuidade

à análise dos depoimentos dos sujeitos para ressaltar essas dimensões.

Então tem uma questão de  marketing interno muito grande. Existe
um trabalho também que a gente chama de relações institucionais.
Então é um trabalho da diretoria de marketing, que é um trabalho
junto  a  empresas  de  formação  de  convênios.  (coordenador
Acadêmico, IES privada 1- Entrevista realizada em fevereiro 2008)

78



Empreendedorismo é o termo que resume nossa instituição. Nossa
trajetória  é  marcada  pela  ousadia,  pela  coragem  de  arriscar,  de
inventar, de crescer. Esta mesma lição é repassada para os nossos
alunos (coordenador Acadêmico, IES privada 3 - Entrevista realizada
em abril 2008).

Preliminarmente,  realizamos  pesquisas  de  mercado.  Para  a
consolidação do nome,  investimos em marketing,  com patrocínios
culturais  e  esportivos,  além  de  investimento  em  publicidade
(coordenador  Acadêmico,  IES privada  3  -  Entrevista  realizada  em
abril 2008).

O marketing constitui uma ferramenta muito utilizada pelas três IES privadas,

sendo a IES privada 3 mais agrevissiva nesse sentido, com inserções diárias na

grande mídia televisiva e impressa. No entanto, como já destacamos, a forma como

é  praticado  o  marketing distingue  as  instituições.  No  caso  do  depoimento  do

coordenador da IES privada 1, as estratégias de captação de alunos voltam-se para

iniciativas que reúnem inovação, como a oferta do curso de medicina em parceria

com o IMIP, tradicional e reputado hospital na área materno-infantil, e seleção de

clientes já  inseridos  no mercado de trabalho,  mediante  parcerias com empresas

conveniadas. Trata-se, nesse caso, de uma política mais ampla que é caracterizada

pela formação de parcerias, que resulta, portanto, numa forma mais discreta, porém

mais consistente, de estratégias institucionais de expansão. A exposição da imagem

dessa IES privada  pela  grande mídia  ocorre,  mas isso  se processa de forma a

fortalecer  a  estratégia  maior  que é o  marketing do boca-a-boca, ou o marketing

interno.

Por outro lado, o depoimento do coordenador da IES privada 3 enfatiza que a

marca da mesma é a ação agressiva no mercado, inclusive, como filosofia que deve

ser repassada aos alunos. “Empreendedorismo” resume a IES privada, daí que a

sua  trajetória  é  “marcada  pela  ousadia,  coragem  de  arriscar,  de  inventar,  de

crescer”.  Se  não  soubéssemos  que  se  trata  de  uma  instituição  de  ensino,

pensávamos ser uma organização ou uma indústria dedicada ao ramo do café, ou

de sapatos,  ou de telefone celular,  ou de cimento.  No fundo, a IES privada 3 é

definida  como  empresa  lucrativa.  Em  termos  de  estratégia  de  expansão  da

instituição, a IES privada 3, portanto, realiza pesquisas de mercado e investe em

marketing na grande mídia. A sua marca encontra-se presente nos mais variados
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eventos culturais e esportivos, inclusive na televisão em alguns jogos da primeira

divisão do campeonato brasileiro de 2008. 

Não  resta  dúvidas  que  embora  as  IES  privadas  desenvolvam  estratégias

visando  garantir  a  expansão  e  sua  consolidação  no  mercado  dos  serviços

educacionais,  tais  estratégias  são  diferenciadas,  e  elas  deixam  transparecer  a

identidade da instituição junto ao público. 

Outra estratégia importante e comum às três IES privadas pesquisadas diz

respeito ao objetivo de tornarem-se Centros Universitários, deixando de ser “apenas”

uma faculdade isolada ou integrada. Vamos transcrever as falas que tratam dessa

questão para em seguida analisá-las.

É isso.  A gente tem esse grande objetivo que é se tornar Centro
Universitário. Para as instituições de ensino é uma grande vantagem
se torna Centro Universitário, porque quando a gente se transforma
em centro universitário então é o equivalente a uma universidade,
para  as  instituições  particulares  de  ensino,  então  a  gente  ganha
certas  autonomias.  (coordenador  Acadêmico,  IES  privada  1-
Entrevista realizada em fevereiro 2008).

Sim. Em função da maior autonomia que o mesmo proporciona
(centro universitário) (coordenador Acadêmico, IES privada 2-
Entrevista realizada em março 2008).

Já  está  tramitando  no  MEC  a  transformação  para  Centro
Universitário.  Já  recebemos  a  visita  de  representantes  do  Inep  e
agora aguardamos a publicação da portaria. Com a transformação
em  Centro  Universitário,  teremos  autonomia  para  lançamento  de
novos cursos e aumento do número de vagas, respeitando o Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) (coordenador Acadêmico, IES
privada 3 - Entrevista realizada em abril 2008) .

Os depoimentos dos coordenadores são claros em enfatizar a importância de

realizar um up-grade institucional, transformando-se as faculdades atuais em centros

universitários10, destacando como a razão-chave para tal a aquisição dos atributos

da autonomia universitária,  o que significa,  na prática,  que ganharão “autonomia

para  lançamento  de  novos  cursos  e  aumento  do  número de  vagas”  nos  cursos

existentes.  Dessa forma, as IES privadas com o status de centros universitários

estariam livres dos mecanismos de regulação e controle estatais que, segundo a fala

do coordenador da IES privada 2, impedem o natural desenvolvimento do mercado

do ensino superior. Percebe-se, assim, a relevância da transformação para centro
10 Duas  das  três  IES privadas  já  formalizaram  pedidos  junto  ao  MEC para  tornarem-se centros

universitários.
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universitário, incorporando elementos fundamentais para o desenvolvimento de uma

política institucional competitiva, e sem as amarras ditas burocráticas e indesejáveis

do MEC. Essa conquista fortalece a coordenação dos mecanismos de mercado do

“sistema” de ensino superior em Pernambuco.

A transformação em centros universitários representa também o processo de

diversificação institucional, como indicado na “Metáfora da Escada” (GOMES, 2003).

Neste sentido, os entrevistados indicam o movimento de diversificação institucional

fortemente  influenciado  pela  mercadorização  da  educação,  apontando  aspectos

positivos  vinculados a  esse  processo,  dos quais  podemos citar:  flexibilização  na

legislação; possibilidade da existência de qualidades diferenciadas; atendimento a

públicos com perfis social, econômico e origem educacional diferentes; atendimento

a  clientes  de  acordo  com seus  interesses.  As  falas  abaixo  refletem sobre  esse

aspecto do processo de expansão.

Olha um mercado amplo, diversificado, que oferece serviços de toda
qualidade e de toda forma. A gente tem instituições de ensino de fato
muito  sérias,  outras  que  não  estão  preocupadas  com  ensino  ou
educação, estão mais preocupada com a rentabilidade,  a questão
financeira  fala  mais  alto.  Obviamente  que  em  toda  instituição  as
finanças é importante. As propostas das instituições fazem com que
os tipos de serviços sejam diferentes. Então a gente tem um serviço
muito variado. Cada dia a gente tem cursos novos sendo abertos, a
gente abriu recente um curso de Design de Interior, tem instituição aí
oferecendo curso de cinema, então o mercado tem se diversificado
bastante  (coordenador  Acadêmico,  IES  privada  1-  Entrevista
realizada em fevereiro 2008).

E aí a instituição de fato tem que ter um esforço para se diferenciar,
porque senão fica difícil  competir,  porque é muita gente atrás dos
alunos”  (coordenador  Acadêmico,  IES  privada  2-  Entrevista
realizada em março 2008).

Os  sujeitos  descrevem  o  processo  de  diversificação  em termos  tanto  de

instituições como em termos de cursos, e admitem, como é demonstrado no primeiro

extrato, que no mercado existem serviços de toda qualidade e de variadas formas

(cursos seqüenciais, graduação, especialização, prestação de serviços, consultorias,

etc.). Também admitem que algumas IES privadas estão “mais preocupadas” com a

rentabilidade,  mas  pode-se  entender  que  é  o  projeto  institucional-mercadológico

(como  afirma  o  coordenador  acadêmico  da  IES  privada  1:  “as  propostas  das

instituições”)  que  fazem as  instituições  diversificarem  seus  serviços,  o  que  não
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significa,  necessariamente,  que  sejam diferentes.  O depoimento  do  coordenador

acadêmico  da  IES  privada  2  é  exemplar  no  sentido  de  sintetizar  uma  posição

comum ao conjunto dos depoimentos, quais sejam, que a diferenciação, ou melhor,

a diversificação dos serviços nada mais é do que uma estratégia de competitividade

(“é muita gente atrás dos alunos”) dentro de um mercado de ensino superior. 

As  estratégias  utilizadas  pelas  IES  privadas  para  permanecer  e  ganhar

espaço no mercado de serviços educacionais são apresentadas a seguir.  A essa

lista  podem  ser  acrescidas  outras,  mas  procuramos  listar  aquelas  que,  na

observação realizada nas visitas às IES privadas pesquisadas,  assim como, nas

entrevistas  realizadas,  nos  pareceram mais  recorrentes  e  importantes  dentro  do

mercado de educação superior. São elas:

• Realização  de  vários  vestibulares  ou  processos  seletivos  de  ingresso  no

decorrer do ano. O termo vestibular não deve ser  usado aqui,  pois  o que

melhor simboliza o que temos verificado nas IES privadas é um processo

seletivo simplificado, que, em alguns casos, se adequa à agenda dos clientes-

estudantes,  individuais  ou  em  grupos.  Todavia,  o  processo  seletivo  que

envolve  um maior  número  de  estudante  nos  parece  ser  estrategicamente

definida - o período de realização -, porque ocorre um pouco antes ou um

pouco depois dos vestibulares das universidades federais e da estadual;

• Embora  com  importância  e  pesos  diferentes  para  cada  IES  privada,  a

utilização de propaganda na mídia televisiva e impressa é realizada o ano

todo,  sendo  um  pouco  mais  freqüente  nos  períodos  que  antecedem  os

processos seletivos;

• Marketing institucional  –  todas  as  instituições  pesquisadas  possuem  um

departamento  de  marketing,  e  esse  é  responsável  pela  elaboração  das

diferentes estratégicas de difusão da imagem das IES privadas no mercado

de serviços educacionais;

• Realização  de  convênios  com  empresas  e  indústrias  situadas  no  grande

Recife e na região Nordeste para a oferta dos serviços educacionais, sob a

condição  de  concessão  de  descontos  especiais  nas  mensalidades  dos

cursistas;

• As IES privadas pesquisadas são localizadas em grandes avenidas da cidade

do  Recife,  o  que  implica,  por  um  lado,  maior  facilidade  de  acesso  aos
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estudantes e, por outro, o prédio funciona como propaganda da própria IES

privada;

• Descentralização  de  unidades  de  ensino  sob  o  argumento  de  atender  às

necessidades dos diversos públicos.

Além das estratégias que são divulgadas amplamente pelas instituições, em

virtude da grande concorrência, observamos que existem algumas instituições que

se  utilizam  de  práticas  menos  ortodoxas  na  disputa  pelo  alunado.  Entre  elas

destacam-se: 

• oferecimento de desconto para alunos oriundos de outra IES privada;

• oferecimento de desconto especial quando turmas inteiras migrem de uma

IES privada para outra. 

• cursos preparatórios para os exames de avaliação dos estudantes dos

cursos das IES privadas.

3.3 Sobre IES privadas lucrativas e filantrópicas

Com a nova legislação (BRASIL, 2001, Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de

1996), no que concerne à educação superior, passamos a observar um fenômeno

interessante, qual seja, muitas instituições que anteriormente se intitulavam como

particulares ou privadas com fins lucrativos procederam alterações regimentais e se

tornaram  entidades  privadas  sem  fins  lucrativos,  mais  conhecidas  como

comunitárias/confessionais/filantrópicas.

No  caso  específico  de  Pernambuco,  observamos  que  o  número  de

instituições com a denominação de particular diminuiu na medida exata do aumento

das comunitárias/confessionais/filantrópicas. Tal modificação não ocorreu de forma

aleatória.  Pelo  contrário,  evidencia  como  a  legislação  da  educação  superior

atualmente  em  vigor  propicia  uma  diversificação  institucional  que  facilita  o

crescimento do setor privado.

As instituições ditas comunitárias/confessionais/filantrópicas caracterizam-se

por ser entidades sem fins lucrativos, porém, de direito privado, dessa forma estão

isentas  de  alguns  tributos,  além  de  se  enquadrarem  entre  aquelas  que  podem

receber financiamento público.
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O  perfil  dos  cursos  de  graduação  também  vem  se  modificando

gradativamente. Os cursos de graduação de longa duração estão dando lugar, ou

convivendo,  cada  vez  mais  com  cursos  de  curta  duração,  como  os  chamados

seqüenciais ou tecnólogos. Essa nova modalidade de curso oferece uma formação

mais rápida, facilitando o ingresso do indivíduo no mercado de trabalho. Também

vem sendo procurado por indivíduos que já se encontram no mercado de trabalho e

precisam de uma certificação para continuar exercendo a função que ocupa. Como

podemos observar, essa modalidade de curso encaixa-se na medida mesma de uma

“clientela”  específica  que  vem  ocupando  cada  vez  mais  espaço  nos  bancos

escolares da iniciativa privada. Uma das três instituições pesquisadas possui uma

unidade de ensino exclusiva de cursos seqüenciais de curta duração.

O setor privado hoje é procurado não apenas por aqueles candidatos que não

conseguiram ingressar em uma instituição pública de ensino superior, mas também

por um público que pode pagar por uma certificação de ensino superior rápida e sem

entraves burocráticos.

3.4 O ProUni na visão das IES privadas

O ProUni foi apontado pelos Coordenadores Acadêmicos e de curso das três

instituições pesquisadas como um avanço na política de acesso ao ensino superior

por pessoas oriundas das classes sociais menos favorecidas. Analisemos alguns

depoimentos sobre esse Programa que é, no governo Lula, a principal política de

expansão formulada para o setor privado. Sobre o ProUni, afirmam:

Olha ele é importante na medida em que abre as portas para as
pessoas que de uma forma geral não conseguiriam pagar um curso,
então a faculdade, ela tem esse papel social também de receber os
alunos  e  viabiliza  a  existência  de  alguns  cursos  (Coordenador
Acadêmico da IES privada  1,  entrevista  realizada em fevereiro
2008).

Muito importante uma vez que tem proporcionado aumento da base
de alunos, conferindo visibilidade a IES, temos dado nossa parcela
de contribuição social e reduzido o pagamento de alguns impostos.
Sim.  Sem  o  ProUni  não  teríamos  crescido  tanto  (coordenador
Acadêmico da IES privada 2, entrevista realizada em março 2008). 

O Prouni  foi  o  reconhecimento  da importância  das  instituições  de
ensino privadas para a universalização do Ensino Superior no país,
já que estas instituições concentram 73% das cerca de 2,5 milhões
de vagas no Ensino Superior no País, de acordo com o último Censo
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do  Inep  (Coordenador  Acadêmico  da  IES  privada  3,  entrevista
realizada em abril 2008).

Nos três extratos citados,  há o reconhecimento da importância do ProUni.

Porém, determinados aspectos das falas precisam ser analisados porque enfatizam

dimensões específicas. No extrato da IES privada 1, o ProUni torna-se importante

como política de expansão porque “abrem” as portas das IES privadas para pessoas

que não teriam outros meios de ingresso no ensino superior,  apontando assim o

“papel social” que cabe às IES privadas na recepção desse público tradicionalmente

excluído.  Porém, é também reconhecido que o ProUni  “viabiliza  a existência” de

determinados cursos, que, como sugere a fala, sem tal aporte de recursos e sem tal

clientela, não se realizaria. Essa mesma economia é enfatizada no extrato da IES

privada 2, porém em sentido mais amplo do que no extrato anterior. Na verdade, se

reconhece  que  o  ProUni  tem  “proporcionado  aumento  da  base  de  alunos”,

viabilizando não apenas determinados cursos,  mas a própria  IES privada. Neste

sentido, se afirma que “sem o ProUni não teríamos crescido tanto”. Essa posição

denota que o ProUni é de fundamental importância para a expansão da IES privada,

o que revela  que o  ingresso extra-prouni deve se processar por  meio  de outros

mecanismos  de  disputa  da  “clientela”  estudantil  no  mercado  educacional,

salvaguardando  o  ingresso  pelos  critérios  institucionalizados  desse  programa  de

expansão.

O  extrato  IES  privada  3  apresenta  uma  linha  diferente  de  raciocínio  que

precisa  ser  observada.  Neste  caso,  note-se  que  a  fala  do  coordenador  da  IES

privada  3  destaca  que  o  ProUni  é  um  “reconhecimento”,  por  parte  do  governo

federal, do lugar e importância do setor privado para a “universalização do ensino

superior”,  porque  esse  setor  “concentra”  73%  das  vagas.  Assim,  parece  que  o

depoente quer afirmar que o Brasil, ou melhor, o processo de universalização desse

nível  não pode ser realizado sem a participação do setor privado, tal  o nível  de

dependência a que chegou a educação superior em relação ao setor.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Após a realização da pesquisa, consideramos que os objetivos da mesma

foram atingidos, uma vez que no campo da educação superior diversas instituições

abrem  mão  de  estratégias  que  favorecem  a  expansão,  o  que  nos  levou  a

problematizar essa dinâmica.

Observamos que a expansão foi um fenômeno estruturado e articulado para

atingir  os  objetivos  propostos  na  década  de  noventa  pelos  organismos

internacionais,  que se  traduziu  nas políticas  implantadas tanto  no governo  FHC,

quanto no governo Lula. O caráter desta expansão é que a tornou interessante de

analisar, visto que, diferentemente do processo de expansão ocorrido na década de

1970 que  advinha de uma demanda reprimida  de  egressos  do ensino médio,  a

presente  expansão  processou-se  não  apenas  pela  demanda  reprimida,  mas,

principalmente,  em  prol  da  criação  e  consolidação  de  um mercado  de  serviços

educacionais que necessitava do respaldo do Estado.

Um  dos  aportes  que  a  expansão  atual  do  ensino  superior  teve  foi  a

diversificação institucional,  que propiciou um crescimento do setor privado jamais

visto  anteriormente.  A  diversificação  propiciou  a  existência  de  cursos  de  curta

duração (seqüenciais), presenciais e/ou a distância, na busca de facilitar o acesso a

essa modalidade de ensino a um público que antes não poderia freqüentá-la por

uma infinidade de entraves.

Constatamos que além da diversificação institucional ter corroborado para o

crescimento do número de IES privadas, existe um perfil dominante desse tipo de

instituição, qual seja: a grande maioria tem seus cursos voltados apenas à área de

ciências humanas, que requer menos estrutura física e investimentos para o seu

funcionamento.  Um forte  exemplo disto  é  que  as três  IES privadas  pesquisadas

iniciaram apenas com cursos na área de ciências humanas e só posteriormente, por

meio de parcerias com outras instituições como hospitais e clínicas, entre outros, é

que começaram a investir nas áreas de saúde e tecnologia.

Assim, concluímos afirmando que o movimento da expansão da educação

superior no Brasil foi fortemente marcado por ações de consolidação desse nível de

ensino, em articulação com um mercado mais amplo. Essa realidade foi inclusive

observada ao aplicarmos as entrevistas semi-estruturadas com coordenadores de

cursos e professores, nas quais os participantes da pesquisa discutiam os objetivos

pretendidos pelas IES privadas com o foco na expansão de seus serviços, até as

suas estratégias de marketing para atingi-los.
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Realizamos  uma  análise  documental  do  SINAES,  PNE,  ProUni  e  LDB,

entrevistamos os coordenadores acadêmicos e de curso buscando uma articulação

entre  o  documento  e  o  discurso  dos professores  que lecionavam em turmas no

ensino superior e assumiam cargos de coordenação de cursos nessas instituições

privadas.

Constatamos  no  material  analisado  que  a  expansão  e  a  consolidação  do

mercado de ensino superior especialmente no campo privado vêm acontecendo com

mais intensidade em meados da década de 90 na gestão de Fernando Henrique

Cardoso quando houve uma expansão do ensino superior, sendo intensificada no

governo Lula. Atribuímos ao governo Lula, que ampliou o FIES e criou o ProUni que

abrangeu a clientela de alunos oriundos das escolas públicas o que favoreceu essa

expansão do ensino superior na cidade do Recife, a intensificação do processo de

universalização do acesso ao ensino superior através da iniciativa privada.

O que notamos, também por meio das entrevistas, foi o investimento dessas

instituições privadas na ampliação dos cursos e vagas, buscando, como apareceu

nos discursos dos coordenadores acadêmicos e de curso, tornar essas faculdades

Centros Universitários; desta forma, essas instituições se favorecem com a abertura

e fechamento  de cursos e  de turmas,  usufruindo do  status e  da autonomia  das

universidades.

Nessa  perspectiva,  percebemos  que  as  instituições  privadas  de  ensino

tentaram ampliar  os  seus cursos e  unidades de ensino visando um crescimento

apoiado nas  metas  do governo  que  são  a  de ampliar  o  acesso  dos  estudantes

oriundos das escolas públicas ao ensino superior e a de consolidar e sofisticar o

mercado de serviços educacionais existente.

Cabe,  então,  por  fim,  a  reflexão  acerca  dos  pontos  positivos  e  negativos

dessa  expansão,  como  a  democratização  do  acesso  e  a  universalização  desta

modalidade  de  ensino,  propiciando  a  um  segmento  da  sociedade  por  séculos

excluído  a  possibilidade  de  adentrar  no  ensino  superior  que  anteriormente

apresentava-se elitizado e hierarquizado. Nossa preocupação, no entanto, reside na

qualidade da educação ofertada pelas IES que disputam o mercado de serviços

educacionais  e  que  participam do  ProUni,  para  não  segregarmos os  estudantes

oriundos da escola pública a uma educação que não apresente qualidade e que

venha  a  impor  barreiras  em  seu  processo  de  profissionalização  mediante  as

limitações impostas por tal formação.
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ROTEIRO DE ENTREVISTA

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: Expansão  e  Consolidação  do  Mercado  de  Ensino

Superior na Região Metropolitana do Recife (1996-2006)

Orientador: Prof° Dr° Alfredo Macedo Gomes

Mestranda:  Maria  Letícia  Santos  Leocádio
Silva (Capes/UFPE)

Sujeitos:  pessoal estrategicamente posicionada na instituição que possa responder
sobre como e de que forma essas instituições vêem se consolidando e expandindo
no mercado de serviços educacionais.

Realizar levantamento de: 1)  matriz de outdoors,  folders, panfletos, material  de
propagadas, fotografias, vídeos, relatórios, etc., e 2) documentos (planos, projetos,
programas, relatórios, entre outros). 

Data da entrevista: ____/___/ Código da entrevista: __________

ROTEIRO DA ENTREVISTA

Instituição: 

Sujeito: 

Caracterização do Respondente:

1) Cargo na IES?

2) Titulação?

3) Tempo de trabalho?

4) Regime de trabalho? 

5) Há quantos anos você atua na docência superior?

6) Fale um pouco de sua trajetória profissional:

7) Qual sua trajetória na instituição?

96



Caracterização Geral da IES:

1) No seu entendimento, quais são as principais características da sua instituição?

2) Como a sua Instituição gostaria de ser vista pela sociedade no momento atual?

3) Como você define a sua Instituição?

4) Como você classifica o tratamento dispensado às Instituições de Ensino Superior

particulares pelo governo Lula?

5) Entre as medidas/políticas adotadas durante o governo Lula,  quais delas têm

impactado na sua Instituição? Como? Por quê?

Expansão (das Matriculas, Cursos):

6) De que forma você observa o fenômeno expansão do ensino superior no Estado

de Pernambuco e em Recife? Quais os aspectos positivos e negativos?

7) E  como  vem  se  desenvolvendo  a  expansão  do  ensino  superior  na  sua

Instituição? 

8) Quais as metas de crescimento de sua instituição?

9) Quais as estratégias que vocês utilizam para realizar a expansão?

10) Para  a  implementação  de  um  novo  curso  quais  são  os  procedimentos  e

estratégias que vocês utilizam? (Estudo de mercado? Marketing)?

11) Como você definiria o mercado de serviços educacionais na cidade do Recife?

12) A instituição (você) acredita que o mercado educacional ainda tem muito para

ser explorado ou podemos dizer que o mesmo encontra-se saturado?

13) Quais  as  estratégias  que  a  instituição  desenvolve  para  se  consolidar  ou

permanecer no mercado da educação superior do PE?

97



A Instituição:

14) A  instituição  oferece  algum  programa  de  incentivo  ao  desenvolvimento  da

carreira docente? (por exemplo, redução de carga horária para os professores

que buscam fazer mestrado ou doutorado)?

15) A instituição tem um programa de avaliação institucional?

16) A instituição tem pretensões de tornar-se centro universitário? Sim, por quê?

17) Entre  as  atividades  ensino,  pesquisa  e  extensão,  qual  ou  quais  são  as

prioridades de atuação da instituição?

18) Qual o diferencial de vocês em relação às demais instituições de ensino superior

localizada em Recife?

O ProUni

19) Qual a importância do ProUni para o processo de expansão na sua IES?

20) O ProUni representa efetivamente um caminho para elevar as matriculas nas

IES, ou sem o ProUni você teriam crescido da mesma forma?

Coordenador:

1) Qual o perfil dos profissionais que vocês visam formar em sua instituição?

2) Qual o diferencial dele em relação aos demais candidatos a uma vaga de
emprego no mercado de trabalho?
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Jornal do Commercio
Recife - 15.07.2001

EXPANSÃO DE FACULDADES 

O que vale é o diploma 

Foi-se o tempo em que entrar na faculdade era uma prova de fogo. Pelo menos,
para quem tem, em média, R$ 300 para pagar a mensalidade de uma das dezenas
de novas instituições privadas criadas em Pernambuco nos últimos anos.  Com a
explosão das faculdades, a concorrência acirrada deixou de ser uma preocupação
para os feras. O importante é ter o diploma. E dinheiro para bancar quatro ou cinco
anos de curso. Justamente por isso, a expansão de pouco adianta para os alunos de
escolas públicas, que não podem arcar com esses custos, nem são tão qualificados
para disputar as vagas das universidades gratuitas. A nova safra de faculdades, no
entanto, não agrada a todos. Estudantes como Isabela da Motta (foto), 18 anos, não
abrem mão da tradição de instituições reconhecidas. Ela cursou três períodos de
Comunicação  Social  na  Universo  e  desistiu  para  tentar  uma  vaga  na  UFPE  e
Unicap. O MEC também está de olho na qualidade e baixou regras mais rigorosas
para os cursos de ensino superior. A reportagem é de Margarida Azevedo e Ciara
Carvalho.

Nunca foi tão fácil percorrer o caminho que leva ao sonhado diploma universitário.
Com a recente abertura de dezenas de faculdades particulares em Pernambuco, a
oferta de vagas aumentou e a concorrência foi lá para baixo. Os estudantes, que
antes precisavam ‘derrubar’ vários candidatos, hoje entram na disputa praticamente
sozinhos. Ou seja: ao se inscreverem no vestibular, muitos feras já garantem, de
cara, uma cadeira na faculdade, independentemente do seu resultado no teste de
seleção.

Os  números  divulgados  pelas  próprias  instituições  mostram  a  diferença.  A
graduação em Administração, por exemplo, oferecida pela recém-criada Faculdade
Pernambucana (Fape),  teve  1,6  candidato  por  vaga  no  vestibular  realizado  este
mês.  O  mesmo  curso,  no  ano  passado,  foi  disputado  por  12,6  estudantes  na
Universidade  Federal  de  Pernambuco  (UFPE)  e  18,2  na  Universidade  de
Pernambuco (UPE).

Determinado a iniciar, de qualquer maneira, um curso superior no próximo ano, o
estudante  Sérgio  Allisson  Veloso  (foto),  20  anos,  vai  se  inscrever  em  sete
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vestibulares. Além das três instituições tradicionais (UFPE, UPE e Unicap), Sérgio
tentará  os  concursos  da  Universidade  Salgado  de  Oliveira  (Universo)  e  das
Faculdades de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (Faupe), Boa Viagem (FBV)
e Ciências Humanas (Esuda). Como a inscrição em cada uma delas custará, em
média, R$ 70, o estudante vai gastar pelo menos R$ 490. “Não agüento mais fazer
cursinho. Será o meu terceiro vestibular e não quero mais esperar. Entro em uma
faculdade  de todo jeito  este  ano”,  garante  o  rapaz.  Arquitetura,  Administração e
Direito são os cursos escolhidos por ele.

Para  o  professor  do  Centro  de  Educação  da  UFPE  Alfredo  Macedo  Gomes,  a
explosão  de  faculdades  nos  últimos  anos  é  reflexo  da  política  adotada  pelo
Ministério da Educação (MEC), que defende a expansão do ensino superior no País.
Segundo ele, o percentual de jovens entre 18 e 24 anos que estava na universidade,
no início  do Governo Fernando Henrique  Cardoso,  era 12%, o  menor índice  da
América Latina.  “O Plano Nacional  de Educação prevê  um aumento  para 30%”,
ressalta Alfredo.

Para controlar tantas instituições, foram criados mecanismos de avaliação, como o
Exame Nacional de Cursos (Provão) e a Avaliação das Condições de Oferta. “O
objetivo do MEC não é agir no momento da criação, mas fiscalizar a qualidade do
curso e da faculdade. O Ministério precisa, no entanto, observar que tem havido uma
busca muito grande pelo lucro, quando essa não deveria ser a preocupação central.
As  instituições  de  educação  não  podem  se  pautar  pelo  aspecto  econômico”,
considera o professor. Ele avalia que muitas faculdades fazem o vestibular sem o
caráter seletivo.  “Os candidatos se inscrevem, cumprem os requisitos mínimos e
passam, mas nem sempre são capacitados. Sou favorável à expansão, mas com
qualidade”, defende Alfredo Gomes.

Por  não  exigirem  grandes  investimentos  em  laboratórios  e  equipamentos
sofisticados, sai mais barato para as faculdades particulares montarem cursos nas
áreas de Humanas, Ciências Sociais e Ciências Sociais Aplicadas – daí a maior
proliferação  dessas  graduações.  Administração,  Turismo,  Pedagogia  e  Ciências
Contábeis lideram a lista. “Essas instituições só se dedicam à formação dos alunos
na graduação. Não comportam nenhum tipo de pesquisa, quando esse é o caráter
propriamente de uma universidade”, afirma Alfredo.

Mas será que há professores suficientemente capacitados, com títulos de mestres e
doutores, para atender à demanda? O diretor-geral das Faculdades Integradas do
Recife (FIR), José Ricardo Diniz, acredita que sim. “Há no mercado muitos docentes,
jovens  e  competentes.  A  abertura  das  faculdades  possibilitou  a  absorção  dessa
mão-de-obra que estava dissipada”, afirma José Ricardo.

PRECAUÇÃO  - Nem todos concordam com a expansão dos cursos de graduação
no Estado. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seção Pernambuco, é uma
das entidades que condenam a abertura dos cursos de Direito.  “O mercado não
absorve mais tantos advogados. A categoria está cada vez mais empobrecida. E o
reflexo  disso  tem sido  o  aumento  do  atendimento  assistencialista  prestado  pela
OAB”, observa o presidente da entidade, Ademar Rigueira.
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Somente este mês, foram abertas 360 vagas para Direito, na Fape e na FIR. “Por
isso decidimos que, a cada nova faculdade aberta em Pernambuco, o exame da
Ordem  ficará  mais  rígido.  É  a  única  maneira  que  temos  para  denunciar  as
faculdades ruins, já que o parecer da OAB não tem servido quando as instituições
solicitam a abertura do curso no MEC”, diz Rigueira.

Diante  de  uma  oferta  tão  variada,  vale  observar  algumas  dicas  na  hora  de  se
inscrever no vestibular. Comparar uma instituição com outra é fundamental. Exigir
informações  como  credenciamento  no  MEC,  autorização  para  funcionamento,
titulação dos docentes e infra-estrutura são itens também indispensáveis. E, como a
maioria  das  instituições  é  particular,  é  bom  ficar  atento  aos  valores  das
mensalidades, que, em média, custam R$ 300.

Jornal do Commercio
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EXPANSÃO DE FACULDADES II

Aluno da rede pública continua sem acesso ao ensino  superior 

Apesar  da  crescente  oferta  de  vagas  no  ensino  superior,  os  alunos  de  escolas
públicas continuam excluídos das faculdades,  por dois motivos.  Nas particulares,
porque não têm condições de pagar a inscrição para a seleção. Nem muito menos
para  arcar  com as  mensalidades  durante  três  ou  quatro  anos  de  curso.  E  nas
públicas, porque não conseguem, na grande maioria das vezes, competir com os
estudantes vindos dos colégios particulares. 

Os números da Comissão do Vestibular (Covest),  responsável pelo concurso das
universidades  Federal  (UFPE)  e  Federal  Rural  de  Pernambuco  (UFRPE)  –  as
maiores do Estado –, confirmam essa realidade. No ano passado, inscreveram-se
50.352 candidatos. Desse total, 16.602 eram de escolas públicas (32,97%). Apenas
1.484 foram aprovados na seleção. Mais de 15 mil ficaram de fora. 

A estudante Michele Paulino, 17 anos, vai tentar uma vaga no curso de Letras da
UFPE. “Até gostaria de fazer outros vestibulares,  mas não tenho como pagar as
inscrições. E não há a menor chance de tentar as faculdades particulares”, lamenta
a estudante. 

Michele vai concluir o 3º ano do ensino médio na Escola Estadual Major Lélio, em
Aldeia. “O ensino público é muito deficiente. A gente não tem como competir com os
candidatos das escolas particulares. A concorrência é muito grande”, afirma. Para
melhorar o desempenho nas provas, Michele está participando do Programa Rumo à
Universidade,  do  Governo  do  Estado.  “Além  disso,  quando  estou  trabalhando,
procuro  estudar  nos  intervalos  do  almoço”,  conta  Michele,  que  trabalha  como
recepcionista. 

O professor do Centro de Educação da UFPE Alfredo Macedo Gomes considera o
ensino  superior  brasileiro  bastante  elitista.  “As  universidades  públicas  não  estão
crescendo no mesmo ritmo que o número de alunos concluintes do ensino médio.
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Os investimentos nas instituições públicas, por parte do Ministério da Educação, têm
sido mínimos”, observa Gomes.

Jornal do Commercio
Recife - 15.07.2001

O aumento na oferta de vagas para o ensino superior no Estado tem mexido com
um mercado  até  então  em franca  expansão:  o  de  cursinhos  pré-vestibulares.  O
sonho de entrar numa das faculdades tradicionais levava os estudantes a encherem
as salas dos cursinhos. Agora, como passar no vestibular ficou mais fácil, os alunos
vão direto para a faculdade. Resultado: este ano, houve uma queda de 20% em
relação ao número de alunos que se matriculavam nos pré-vestibulares em 99. A
redução vale para as instituições que funcionam no Recife, justamente para onde
convergiam a maioria dos alunos da região metropolitana. 
O diretor pedagógico do Colégio e Curso Especial, professor Reginaldo Fonteles, diz
que o mais importante para o aluno é ter o diploma. E, em geral, o raciocínio tem
sido o seguinte: para que pagar R$ 300 num curso preparatório, se, pelo mesmo
preço, é possível cursar uma faculdade. “O estudante prefere fazer o curso superior,
mesmo que não seja nas universidades mais conceituadas, porque ele está de olho
no mercado de trabalho”, afirma. 
O professor observa, no entanto, que a redução no número de alunos não atinge os
feras das áreas de medicina e tecnologia. “Isso porque o crescimento da oferta só
ocorreu para os cursos de ciências humanas, que exigem menos investimentos por
parte das novas faculdades.” Fonteles avalia que a multiplicação de instituições de
ensino superior reflete a tentativa do País de se inserir na economia globalizada a
todo custo. “O problema é que privilegiou-se o critério da quantidade em detrimento
do da qualidade. Esperava-se que o próprio mercado fizesse essa depuração, o que
é muito arriscado.” 
O professor Serafim Gomes, sócio do Cursinho Game, afirma que os alunos que
passam numa faculdade pequena ou de menor prestígio dificilmente voltam para o
cursinho  para  tentar  uma vaga  nas  universidades  tradicionais.  Nos  últimos  dois
anos, ele também observou uma redução de cerca de 30% dos estudantes que se
matriculavam no Game. “O que interessa é entrar na faculdade. A questão hoje em
dia é só financeira. Se o aluno terá dinheiro ou não para pagar o curso”, observa. 
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MEC exige mais rigor na análise de cursos 

Decreto  lançado  semana  passada  fixa  novas  regras  pa ra  abertura  e
fechamento de universidades. 

Um decreto para colocar a casa em ordem. E evitar o jogo de empurra que impedia
o fechamento de  um curso  superior  considerado  de má qualidade.  É  com esse
propósito que o Ministério da Educação (MEC) lançou, na semana passada, novas
regras  e  procedimentos  para  abertura  e  cancelamento  de  credenciamento  de
universidades e faculdades em todo o País. A proposta é que os cursos que tirarem
três notas E (a mais baixa) no Exame Nacional de Cursos (Provão) tenham suas
atividades  encerradas.  Já  as  faculdades  que  forem  três  vezes  reprovadas  na
Avaliação das Condições de Oferta (ACO) também poderão fechar as portas. 
A decisão de punir com mais rigor e de forma mais rápida as instituições que não
atenderem às exigências do MEC está explícita no documento, mas a confirmação
dos critérios só ocorrerá com a criação de portarias, regulamentando as definições
do  decreto.  Umas  das  regras,  que  deverá  sair  nos  próximos  dias,  impede  que
faculdades  que  tenham  cursos  fora  de  sua  sede  gozem  da  prerrogativa  da
autonomia.  Se a regra  já estivesse valendo,  a Universidade Salgado de Oliveira
(Universo), por exemplo, seria atingida em cheio. A instituição, cuja sede fica no Rio
de Janeiro, conseguiu ter sua autonomia garantida na Justiça, o que lhe permite
criar e fechar cursos, mudar currículo, tudo sem interferência do MEC. 
Para  garantir  uma  maior  agilidade  no  processo  de  apuração  e  punição  das
faculdades que apresentarem um desempenho fraco, o ministro da Educação, Paulo
Renato de Souza, resolveu retirar do processo de avaliação o Conselho Nacional de
Educação  (CNE),  que  perde  o  poder  de  fazer  o  reconhecimento  dos  cursos,
credenciar ou recredenciar instituições de ensino superior.  Pelas novas regras,  a
decisão é exclusivamente do MEC. O poder só não será absoluto para os cursos de
Direito,  Medicina,  Odontologia  e Psicologia.  Nesses casos,  serão necessários os
pareceres da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho Nacional de Saúde. 
“Essas  mudanças  são  extremamente  positivas  e  atendem a  uma  solicitação  do
próprio  conselho,  que  ficava  sobrecarregado  com  uma  atividade  cartorial  de
credenciar cursos. Era apenas mais uma burocracia, já que a avaliação e o parecer
favorável  ou  negativo  era  feito  pelo  próprio  MEC”,  observa  o  conselheiro  Éfrem
Maranhão, ex-secretário de Educação de Pernambuco. Ele nega que o Conselho
Nacional de Educação tenha perdido poder. “Nosso principal papel é institucional.
Temos que definir as normas e políticas da educação. E, por conta do excesso de
processos de credenciamento, não estávamos conseguindo fazer isso. Agora ficará
mais fácil”, avalia.
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Leandro prefere universidades tradicionais 

Qualidade  do  curso  e  reconhecimento  da  instituição  são  itens  considerados
fundamentais para o estudante Leandro Ramos, 17 anos. Candidato aos cursos de
Economia  e  Administração,  ele  vai  se  inscrever  apenas  para  os  concursos  das
universidades de Pernambuco (UPE), Federal (UFPE) e Católica de Pernambuco
(Unicap).  “Sou  a  favor  da  abertura  de  faculdades,  porque  tem  que  haver  mais
investimentos em educação, mas prefiro não arriscar. É melhor tentar uma vaga nas
universidades que são reconhecidamente de qualidade e que já têm tradição no
mercado”, afirma Leandro. 

A idéia de estudar em uma faculdade particular, no entanto, não parece ruim para o
estudante. “É claro que prefiro passar na UFPE ou na UPE, pois não terei que pagar
mensalidade. É a primeira vez que vou fazer vestibular. Caso não passe, continuarei
tentando,  no  próximo  ano.  Só  depois  é  que  pensarei  em  me  inscrever  nas
instituições menos conhecidas”, diz. “Acho que o mercado de trabalho valoriza mais
aquelas  pessoas  que  se  formaram  em  instituições  prestigiadas.  As  faculdades
particulares  precisam provar  que  são  boas  para  serem respeitadas”,  observa  o
estudante. 

Jornal do Commercio
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Novas faculdades recorrem a professores experientes  

Para  compor  o  corpo  docente  com  profissionais  qualificados,  as  faculdades
particulares têm recorrido a professores de instituições tradicionais, como a UFPE e
a UPE. Melhores salários e condições de trabalho mais atraentes são alguns dos
fatores apontados pelos docentes para justificar essa migração. Quem sai ganhando
são os estudantes,  que têm acesso a pessoal qualificado para dar aulas. Mas é
importante ficar atento às propagandas de algumas faculdades que, para atrair mais
candidatos, anunciam nomes de professores sem que eles tenham sido realmente
contratados.  Vale  prestar  atenção  também se  esses  docentes  terão  tempo para
desenvolver projetos de pesquisa e atividades extra-curriculares. 
O professor Otto Benar Farias leciona desde 1986 no curso de Administração da
Universidade de Pernambuco e agora divide o tempo entre a Faculdade de Ciências
da Administração de Pernambuco (FCAP/UPE) e a Faculdade Integrada do Recife
(FIR). “O que mais me motivou a aceitar o convite da FIR foi a oportunidade de
realizar as pesquisas que quero. Nas instituições públicas nem sempre dá para fazer
isso”, justifica o professor. 
Otto Farias diz que o atendimento ao aluno não fica prejudicado. “Troco uma média
de 20 a 25 e-mails, todos os dias, com meus alunos. Faço questão de atendê-los e
orientá-los no que for preciso”, afirma o professor. “Além disso, as disciplinas que
ensino na FCAP e na FIR não são divergentes. Dá para conciliar os assuntos sem
problemas”,  explica.  Otto  acha  positiva  a  expansão  das  faculdades  particulares,
desde que elas se preocupem em investir também em pesquisas.
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Depois de tentar ser aprovado no curso de Publicidade na UFPE e de Jornalismo na
Unicap,  por  dois  anos  seguidos,  o  estudante  Eduardo  Cabral  Borba,  21  anos,
conseguiu  passar  no  curso  de  Comunicação  Social  oferecido  pela  Universidade
Salgado  de  Oliveira  (Universo).  O  fato  de  a  instituição  ainda  não  ter  o  curso
reconhecido  pelo  Ministério  da Educação (MEC) não preocupa o estudante.  “Os
dirigentes garantem que não teremos problema quando concluirmos o curso. Confio
neles,  pois  a  universidade  está  crescendo  e  investindo  na  melhoria  da  infra-
estrutura. Além disso, os professores são qualificados”, afirma o estudante. Eduardo
Borba está  no  3º  período do curso e  já  conseguiu  estágio  em uma agência  de
publicidade. “Nos locais em que procurei estágio não tive qualquer problema por ser
aluno da Universo. A formação do profissional não depende somente da faculdade
em que ele estuda. É preciso que você também se esforce e invista nos estudos”,
opina o estudante. 

EXPANSÃO DE FACULDADES VIII

“Decreto amplia garantias para o aluno” 

Ampliar as garantias para o aluno do ensino superior. Na avaliação do diretor do
Departamento de Política do Ensino Superior do Ministério da Educação, Luiz Curi,
esse é o grande mérito do decreto lançado semana passada pelo MEC. Ele afirma
que  o  documento  aperfeiçoa  os  mecanismos  de  controle  de  qualidade  das
instituições  e  prevê  normas  mais  rígidas  para  os  cursos  e  faculdades  que  não
atenderem às exigências do ministério. 

JORNAL DO COMMERCIO  – Que tipos de punições estão previstas no decreto
para as faculdades com baixa qualidade no ensino? 

LUIZ CURI – Elas poderão ter seus cursos fechados, após um período de um ano
de suspensão do reconhecimento do curso.  Fator que implicará  na proibição da
realização do vestibular. Alunos de cursos que tenham o reconhecimento suspenso
ou que sejam fechados terão a garantia da convalidação de seus estudos, seja para
efeito de transferência, seja para a validação de seus diplomas. 

JC – Com o decreto, quantos cursos estão ameaçados de fechar? Há algum em
Pernambuco? 

CURI –  É preciso esperar que as normas e critérios referentes ao fechamento de
cursos estejam prontos. Só aí poderemos elencar cursos e instituições. 

JC – Como funcionarão os recursos para as faculdades que sofrerem punição? 

CURI – Em alguns casos, isso deverá ser feito via Conselho Nacional de Educação
(CNE). Em outros, diretamente via MEC, que poderá ouvir o CNE. O processo será
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transparente e todas as etapas da tramitação do recurso estarão à disposição da
instituição. 

JC – Quais as principais mudanças do decreto? 

CURI –  Uma das mais importantes é o Termo de Compromisso, que será firmado
entre  a  instituição  e  o  MEC.  O  documento  vai  indicar  critérios  e  padrões  de
qualidade para a oferta e integralização dos cursos aos estudantes. Nesse termo,
deverão constar o valor da mensalidade, regras de reajuste e outras taxas a serem
cobradas  no  decorrer  do  curso,  além  de  uma  minuta  do  contrato  de  serviços
educacionais  firmado entre  a instituição e os alunos.  É importante  destacar  que
esses itens previstos no termo já eram exigidos pelo MEC. A novidade é que as
exigências  passam  a  ser  públicas  e  assumidas  pela  instituição  como  um
compromisso permanente. 

JC – O Conselho Nacional de Educação perdeu poder? 

CURI – Não, pelo contrário. Com o decreto, o CNE amplia suas atribuições porque
participará mais efetivamente dos procedimentos de normatização e formulação de
diretrizes  gerais  da  política  de  ensino  superior.  O  conselho  é  um  órgão  que
representa a sociedade. 

JC – O decreto tem o propósito de ‘frear’ a explosão de faculdades no País? 

CURI – A expansão do ensino superior organizada a partir  de 96, com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, foi realizada por meio de avaliações prévias de
projetos e instalações dos cursos e é periodicamente acompanhada pela MEC. E os
resultados do Exame Nacional de Cursos (Provão) ilustram bem esta realidade, ao
indicar que 46% dos conceitos A e B obtidos no exame se referem a cursos abertos
a partir de 1996. 

Fonte: correio da cidadania  21/09/2004 – ENTREVISTA COM ROBERTO LEHER
Para Roberto Leher, ProUni é “bóia de salvação” do ensino privado 
 
Por Luís Brasilino e Mateus Alves 
 
 
Nesta semana, o Correio da Cidadania traz entrevista exclusiva com o professor
Roberto Leher, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e ex-presidente
da Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior (ANDES). O educador
comenta a edição da Medida Provisória instituindo o Programa Universidade para
Todos (ProUni) e avalia que o governo Lula já deixou clara a posição de reduzir
investimentos em áreas sociais, apostando suas fichas no mercado. 
 
Correio da Cidadania:  Qual a sua avaliação sobre a MP editada pelo governo Lula
que cria o ProUni (Programa Universidade para Todos)? 
 
Roberto  Leher:  Claramente,  é  um sinal  de  isolamento  político  do  Ministério  da
Educação. Não é casual que a MP tenha saído um pouco mais de 48 horas depois
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do Fórum Nacional  em Defesa da Escola Pública,  que reúne diversas entidades
ligadas ao setor, ter declarado que o ProUni é uma medida nefasta para a educação.
 

CC: E por que o ProUni é prejudicial? 
 
RL:  O ProUni é um mecanismo, uma modalidade de parceria público privada, que
repassa recursos públicos às instituições particulares. Essa aprovação da MP se dá
num contexto em que as universidades públicas e as escolas públicas de um modo
geral vivem um momento de muita dificuldade. 
 
CC: Isso marca então a posição do governo de investir no ensino privado ao invés
do ensino público? 
 
RL:  Claramente,  é  a  marca  da  política  que  está  em curso  –  e  não  apenas na
educação superior. 
Acompanhamos o programa “Alfabetização para todos” e sua lógica é a mesma:
tudo se dá por meio de parcerias público-privadas, em que o Estado contrata entes
privados para executar aquilo que deveria ser um serviço público.

CC: Qual a sua opinião em relação ao sistema de cotas nas universidades? 
 
RL:  É uma pena que o governo,  que teve o mérito de dar sensibilidade a essa
questão do  acesso  às  universidades,  esteja  utilizando um mecanismo que  deve
desqualificar o próprio conceito de ação afirmativa. O número de vagas previstas no
ProUni  é  absolutamente  irrisório;  com a  nova  MP,  esse  número  caiu  muito  em
relação ao projeto original do MEC – que previa 300 mil vagas a serem criadas em
três ou quatro anos. Atualmente, trabalham com uma meta de 120 mil vagas. Essa
MP  não  vai  sequer  arranhar  o  problema  do  acesso  às  universidades.  Primeiro,
porque são pouquíssimas vagas garantidas, o que não garante a democratização do
acesso: hoje, de cada 100 jovens de 18 a 24 anos, 9 deles estão matriculados em
alguma instituição de ensino superior. Com o ProUni, esse índice chegará a 10, até
12 de cada 100 jovens de 18 a 24 anos, o que não modifica a exclusão dos setores
mais pobres. 
 
O ProUni em si tem defeitos que aumentam o problema, como o fato de que as
bolsas  que  serão  dadas  não  serão  integrais.  As  instituições  poderão  também
escolher transformar uma bolsa integral em duas bolsas parciais, o que inviabiliza
que grande parte dos estudantes permaneça nas instituições,  já  que aqueles de
baixa renda não podem custear 50% da matrícula de um curso superior. E é claro,
os valores da matrícula serão os valores que a instituição cobrar, o que não quer
dizer que sejam valores reais: por exemplo, num curso de administração qualquer,
na prática os estudantes pagam 300 reais, mas a mensalidade nominal pode ser de
400 reais; um estudante de classe popular teria que pagar 200 reais, o que seria fora
da realidade. 

O motivo principal, no entanto, é o fato dessa expansão do acesso se dar por meio
do setor privado. Há também um aspecto antidemocrático no fato de que estudantes
de classes populares devam ter um ensino de baixa qualidade; já no primeiro artigo
do texto da MP, vemos que existe a previsão de cursos seqüenciais – que podem
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podem ser  oferecidos ao invés de um curso de graduação.  Instituições que são
fábricas de diplomas, sem nenhuma dúvida, irão optar por cursos seqüenciais pois
seus custos são irrisórios. 
 
CC: Quais  são os verdadeiros  interesses,  então,  por  trás do ProUni?  Quem ele
contempla,  já  que não propõe soluções para a debilidade do ensino superior  no
país? 

RL:  Hoje, o setor privado da educação superior conta com uma inadimplência da
ordem de 35 a 40%, de acordo com as entidades patronais. Elas não têm mais como
ampliar o número de estudantes, pois os jovens das classes mais baixas não têm
poder  aquisitivo  para  comprar  serviços  educacionais.  Hoje,  o  número  de  vagas
oferecido pelas instituições privadas já é mais ou menos semelhante ao número de
concluintes do segundo grau; às vezes, alguns deles até fazem um sacrifício e ficam
um, dois  semestres,  e  depois  evadem ou ficam inadimplentes.  O ProUni  é  uma
operação de salvamento para o setor privado. As grandes empresas educacionais,
que atendem as elites, não têm muito interesse no programa – não querem ofertar
vagas para alunos de baixo poder aquisitivo que sequer vão poder pagar 50% das
bolsas. No entanto, as instituições de menor qualidade, que contam com um alto
índice de inadimplência, isso é uma espécie de bóia de salvação num setor que vive
uma crise profunda. 
 
É razoável,  porém que o  Estado socorra  instituições  privadas em detrimento ao
direito da juventude, do povo brasileiro, de acesso à educação pública e gratuita?
Essa é a pergunta fundamental. 
 
CC: A reforma universitária que está sendo proposta deverá manter essa tendência?
RL:  O conjunto de políticas que são chamadas, a meu ver erroneamente, de reforma
universitária, caminha nesse sentido. O ProUni, o projeto de inovação tecnológica,
que  pressupõe  que  a  universidade  pública  deve  captar  recursos  do  mercado  e
vender serviços, cursos, entre outros, são projetos que têm como pressuposto que o
responsável fundamental pelo financiamento da educação é o mercado, um conceito
de parceria público-privada. Não há nenhuma medida hoje em curso que mostre
uma disposição do Estado de retomar os investimentos e o apoio às instituições
públicas. 
Fonte: correio da cidadania 21/09/2004
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