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Resumo  
 

A relação entre o público e privado se mostra como característica emblemática da 
hodiernidade, não existindo nada, na complexidade do real, que não esteja a ela, relação, 
vinculado.  
O presente trabalho propõe-se analisar a referida relação no contexto da educação superior. 
Seu ponto de partida é a produção acadêmica sobre o tema, pela qual constata a necessidade 
de delimitação teórica das categorias que configuram o tema, dentre elas, os próprios 
conceitos de Público e de Privado. 
A delimitação das categorias teóricas possibilita análise das Políticas Públicas para a 
Educação Superior no Brasil, tendo com foco o contexto do primeiro Governo Lula e, em 
especial, o Programa Universidade para Todos (PROUNI). 
Os resultados indicam, dentre outras constatações, a necessidade de maior fundamentação 
teórica nos trabalhos acadêmicos analisados e a ambigüidade das referidas Políticas Públicas 
no que se refere ao privilégio dado ao Público ou ao Privado. Nessa perspectiva, constata-se 
que a polarização existente, em discursos e análises, não corresponde ao que acontece na 
realidade. 
No contexto da relação entre o Estado, a sociedade e o mercado, por exemplo, a pesquisa 
mostrou a existência de contradição dialética na formulação e na implementação de Políticas 
para a educação superior em geral e, em especial, no caso do Programa Universidade para 
Todos. Com efeito, os resultados do Programa traduzem tanto conquistas sociais, enfatizando 
sua dimensão pública, quanto ganhos para o mercado, enfatizando sua dimensão privada.  
Essas constatações puderam ser verificadas por meio da análise de documentos, instrumentos 
legais de regulação das políticas públicas para a educação superior, pronunciamentos dos 
agentes diretamente vinculados ao tema, assim como por meio dos dados resultantes da 
implementação das citadas políticas, procedimentos estes, fundamentados na metodologia da 
Triangulação de Métodos, pela qual articulamos perspectivas de diversas disciplinas e 
diferentes técnicas de coleta e análises de dados. 
 
Palavras-chave: público, privado, educação superior, PROUNI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Abstract 
 
The relationship between public and private is shown as an emblematic characteristic of 
contemporaneity, nothing existing in the complexity of reality that is not linked to it. 
 
The object of the present work proposes to analyse the referred to relationship in the context 
of higher education. Its starting point is the academic production on the theme, which proves 
the necessity of theoretical delimitation of the categories that configure the theme. Amongst 
them, the proper concepts of Public and of Private.  
 
The delimitation of the theoretical categories allows analyses of the public policies regarding 
the privilege given to the public and Private or the Private. In this perspective, it is indicated 
that the existent polarization in discourses and analysis does not correspond to what happens 
in reality.  
 
In the context of the relationship among State, society and market, for example, the research 
indicated the existence of dialectical contradiction in the formulation and implementation of 
policies for higher education in general, and specially, in the case of university for all 
program. 
 
Consequently, the results of the program translate social conquests, emphasizing its public 
dimension, as much as profits for the market, emphasizing its private dimension. 
 
These finds were able to be verified by means of the analyses of documents, legal instruments 
of regulation of public policies for higher education, pronouncements of the agents directly 
connected to the theme, as well as, through the datum which resulted from the implementation 
of the policies stated, procedures fundamented on the methodology of triangulation of 
methods by which we articulate perspectives of various displines and different technics of 
collection and analising datum.   
 
Keywords: public, private, higher education, PROUNI 
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INTRODUÇÃO 

 

A realidade social, em sua totalidade e complexidade, pode ser compreendida como 

sendo pertencente à esfera pública ou à esfera privada, ou seja, nada existe nessa totalidade 

que não esteja no espaço delimitado por ambas. Para Bobbio (2000), isto significa que 

Público e Privado formam uma grande dicotomia, sob a qual ou a partir da qual outras 

dualidades e dicotomias podem ser vislumbradas. 

A compreensão de Bobbio (2000) encontra sentido, quando observamos que a relação 

entre o Público e o Privado tem se tornado tema cada vez mais recorrente no âmbito das 

discussões acadêmicas relativas à educação superior no Brasil. Para Gomes (2006), no 

contexto recente, a concentração em torno do tema se dá em função das mudanças políticas e 

econômicas ocorridas, a partir dos anos 90. O fato é que ações voltadas para a redução das 

responsabilidades sócias do Estado, principalmente daquelas relativas à educação superior, 

cuja delimitação é, justamente, o interesse público, concomitantemente, aos processos de 

ampliação dos espaços do Mercado, cuja delimitação é o interesse privado, fazem emergir 

uma discussão re-significada social e historicamente, baseada no contraponto entre as duas 

Esferas.  

Assim, a realidade contemporânea global, marcada por mudanças de paradigmas nas 

relações sociais, econômicas e políticas, implicando em que uma e outra esfera emerge no 

primeiro plano de nossas justificativas para o presente estudo. Com efeito, buscar a 

compreensão dessas mudanças contemporâneas a partir de uma chave de leitura social, 

histórica e filosófica, poderá contribuir para o esclarecimento de dúvidas e para a superação 

de possíveis equívocos advindos por limitadas interpretações nos campos temático e 

cronológico. 

Recordamos que essas mudanças, ocorridas nas últimas Décadas, no mundo da 

economia e da política, são de caráter estrutural, isto é, atingem, radicalmente, a organização 

social, política e econômica hodiernas. Para estudiosos contemporâneos, a exemplo de Harvey 

(1993), a crise do sistema econômico mundial, que tem, como ponto de partida, a crise do 

petróleo de 1973, incide sobre os sistemas econômico e político globais, dando início ao 

movimento de reformas e reestruturações, que, por sua vez, acarretam um conjunto de idéias e 

ações no campo da economia e da política, denominado de neoliberalismo1. Nesse período, as 

                                                 
1 O termo neoliberalismo traz consigo uma série de implicações conceituais que iremos aprofundar quando da 
contextualização das categorias teóricas. No momento, contudo, adiantamos que o compreendemos na 
perspectiva de ser um conjunto de idéias e ações políticas que, retomando as idéias liberais do Século XIX, 
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idéias neoliberais tornaram-se predominantes e estabeleceram uma lógica baseada na redução 

dos gastos públicos, na flexibilização institucional da oferta de educação, na adoção de 

mecanismos de Mercado como regulador da oferta e expansão da educação, repercutindo, 

diretamente, na questão da compreensão e financiamento da educação superior. 

Considerando a importância da educação superior para a época hodierna, seja pelo 

papel que cumpre na formação das pessoas – profissional e humana – seja pelo papel de oferta 

de conhecimento científico e tecnológico, emerge, então, um segundo plano de nossa 

justificativa: o tema ganha em importância à medida em que focamos a relação num campo 

específico da realidade social: a educação superior.  

 Ora, os acontecimentos mundiais referidos acima refletiram e refletem diretamente em 

nosso país. Na Década de 90 podemos observar mudanças profundas no Sistema de Educação 

Superior brasileiro, transformando sua face e sua performance. Nessa perspectiva, existe 

considerável há consenso entre os pesquisadores, os quais, a exemplo de Silva JR e Sguissardi 

(2005), afirmam terem se desenvolvido, nos dois governos do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), uma política que re-configura o Sistema de Educação Superior Brasileiro 

(SESB), com a ampliação de vagas através da expansão das instituições privadas e debilitação 

do sistema federal, leia-se, Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). 

 Nessa perspectiva, encontramos mais um plano de justificação para nossa pesquisa. 

Como afirma Gomes (2003), o que vimos, no Governo FHC foi uma ação estatal visando à 

organização de um “moderno Mercado de ensino superior no Brasil”, ou seja, o Estado, 

renuncia ao papel de provedor e regulador da educação superior e passa a assumir o papel de 

regulador do Mercado, agindo, inicialmente, na sua organização. Ações como a flexibilização 

de processos de reconhecimento e autorização de funcionamento das Instituições de Ensino 

Superior (IES) ou como a diversificação de modalidades organizativas e reconhecimento da 

natureza administrativa empresarial, ou ainda como a construção, mediante procedimentos de 

avaliação produtivistas, de ranques das IES, caracterizaram essas mudanças, estabelecendo 

novos padrões de relação entre o Público e o Privado no contexto da educação superior 

(GOMES, 2002)2. 

                                                                                                                                                         
advogam uma retomada da hegemonia da iniciativa privada em contraposição à organização política pós-
Segunda Guerra, o Estado de Bem-Estar Social, assim como afirma Anderson (1998). 
2 Para melhor compreendermos essa afirmação, é preciso lembrarmos que, historicamente, a relação entre o 
Público e o Privado na educação possui diferentes ênfases. Segundo Saviani (2005), os confrontos entre o 
Público e o Privado na educação brasileira foram marcados, a partir de 1930, pela polarização entre a estatização 
e a liberdade de ensino, defendida essa, por aqueles vinculados à Igreja Católica, e aquela, pelos chamados 
laicistas. Diferentemente desse contexto, o que vemos na Década da elaboração da Constituição Federal de 1988, 
é a emergência de um novo pólo, a dos empresários da educação, configurando, como afirma Buffa (2005), um 
cenário no qual a ação estatal é combatida em nome da livre iniciativa de cunho mercantil. 
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Por sua vez, o Governo Lula, entre 2003 e 2006, tomou iniciativas de grande alcance 

na educação superior do país, propondo um processo amplo de reforma para o sistema como 

um todo, lançando a primeira versão de um anteprojeto de Lei, em dezembro de 2004 

(BRASIL, 2004a) e executando políticas que mexeram com a estrutura e modificaram as 

diretrizes políticas praticadas pelo Governo FHC. Por um lado, com a implantação do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), modificou critérios e práticas da 

avaliação institucional, procurando resgatar aspectos da auto-avaliação do Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), proposto pelas universidades 

no período anterior ao Governo FHC, ao passo que introduziu uma dimensão sistêmica, isto é, 

procurando avaliar o conjunto da educação superior do país. Por outro lado, com o Programa 

Universidade Para Todos (PROUNI) atinge tanto o financiamento quanto à regulação das IES 

do setor privado, sejam empresariais ou comunitárias.  

  São fatos que revelam a possibilidade de um processo significativo de descontinuidade 

programática entre as políticas para a educação superior dos dois governos, motivando nossa 

escolha pelo tema.  

Uma segunda perspectiva para o entendimento das motivações que nos levaram a 

realizar o estudo pode ser vista em função da complexidade teórica do tema. Com efeito, 

sendo o Público e o Privado categorias históricas e sociais (DUPAS, 2003) elas se tornam 

complexas e ganham conotações diversas, trazendo consigo uma série de componentes da 

vida em sociedade que vai desde as micro-relações sociais até as relações econômicas de 

grande repercussão. Daí serem necessários estudos que contribuam para um melhor 

entendimento dessa complexidade, colaborando para que Público e Privado venham a ser 

aplicadas como categorias capazes de mediarem a nossa compreensão do real.  

Por último, nos parece importante destacar que a escolha do tema ocorre em 

continuidade à pesquisa desenvolvida quando da realização de nosso curso de mestrado, que 

tratou da relação entre universidade e empresa (OLIVEIRA, 2002). Naquela oportunidade, 

percebemos que além da complexidade inerente ao tema, havia outro componente 

complicador caracterizado como a polarização dos discursos político e acadêmico, ou seja, as 

categorias eram tratadas como pólos antitéticos cuja única relação possível seria a mútua 

exclusão. Encontramos nessa constatação um desafio à melhor compreensão da relação entre 

o Público e o Privado na educação superior.  

Na medida em que fomos sistematizando as justificativas para a realização do estudo, 

foi emergindo a problematização do tema: que ações, espaços e interesses no contexto da 
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educação superior podem ser caracterizados como sendo públicos ou como sendo privados e 

quais as possibilidades de relações entre eles?  

Enfrentar a referida problematização, buscando construir respostas que atendam às 

suas exigências, leva-nos a atendermos aos seguintes objetivos: 

 

• Compreender e problematizar a relação entre o Público e o Privado na educação superior 

no Brasil, em sua perspectiva histórica; 

• Delimitar o Público e o Privado como categorias de análises da educação superior, 

considerando, para isso, as categorias diretamente a elas relacionadas; 

• Analisar a manifestação dessas categorias no contexto do primeiro Governo Lula (2003 – 

2006), focando suas Políticas Públicas para a Educação Superior (PPES), em especial, o 

PROUNI 

 

Para atender ao primeiro objetivo, precisaremos traçar um panorama histórico do tema 

e, ao mesmo tempo, analisar como ele é tratado na literatura acadêmica contemporânea. 

Dessas análises, irão emergir os principais desafios aos nossos objetivos. 

No caso do segundo objetivo, considerando as categorias do público e do privado na 

perspectiva da política, da economia e das relações sociais, precisaremos compreender sua 

materialização, isto é, a materialização que ocorre na relação entre o Estado, o Mercado e 

Sociedade Civil, em termos gerais e, em termos específicos, nos resultados que essa relação 

materializa na educação superior.  

Finalmente, o terceiro objetivo exige de nós, à análise do recorte empírico indicado, 

isto é, do contexto do Governo Lula e de suas PPES, em especial do PROUNI para aí 

identificarmos como, no processo contemporâneo de formulação e implementação de uma 

determinada política pública, protagonizada por um determinado governo, se manifestam as 

categorias delimitadas e, por conseguinte, a relação entre o Público e o Privado. 

Nossa hipótese inicial é: se torna difícil, no contexto atual, a realização de ações que 

escapem ao duplo sentido em termos de atendimento dos interesses das duas esferas, sendo a 

ambigüidade sua marca. Isso significa afirmar que entre as esferas do Público e do Privado, as 

relações são de mútuas implicações e não de exclusão polarizada.  No contexto social e 

político que configura o Governo Lula, a questão em apreço, supramencionada é o elemento 

que configura nossa hipótese, ao considerar que o PROUNI pode exprimir uma nova forma de 

tratamento daquelas esferas procurando ligar as polaridades estruturais que tradicionalmente 

cercam o tema, agregando noções de democratização de acesso, de justiça social, mesmo num 
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contexto em que se revelam como mecanismos de socorro financeiro às Instituições privadas 

de educação superior. Tais características tornam o PROUNI um objeto singular para se 

aprofundar a compreensão das relações entre as esferas públicas e privadas. 

Que metodologia escolher ou construir para atingirmos tais objetivos? Num contexto 

marcado pela crise dos paradigmas (BRANDÂO, 1996) e a diversidade de correntes 

epistemológicas como o nosso, é fundamental que apresentemos os procedimentos e 

busquemos fundamentá-los com a literatura acadêmica corrente. Far-lo-emos então 

apresentando os passos de nossa pesquisa articulados com os métodos aplicados aos mesmos. 

 O primeiro passo foi a construção do panorama teórico sobre o tema da relação entre o 

Público e o Privado na educação superior no Brasil. Nessa perspectiva, exploramos a 

produção acadêmica voltada especificamente para o tema e aquelas correlatas, por meio da 

pesquisa bibliográfica, isto é, realizamos um procedimento que nos possibilitou a 

contextualização do tema, procurando indicar o estado da Arte da pesquisa a ele relativa. Esse 

momento foi decisivo para darmos consistência à nossa problematização e identificarmos as 

categorias teóricas3 a serem delimitadas.  

 Tiveram papel fundamental não apenas a exploração em geral da produção acadêmica, 

mas a concentração em três obras específicas, em particular. Assumindo, como critério, o 

reconhecimento acadêmico dos autores, a filiação acadêmica e o enfoque epocal de cada um, 

o procedimento nos possibilitou identificar o que emerge como problema para a compreensão 

do real no tocante à relação entre o Público e o Privado em geral, e, especificamente, na 

educação superior brasileira.  

 Ressaltamos que tal procedimento implicou no risco de cairmos numa crítica 

puramente ideológica no sentido pejorativo do termo, isto é, num diálogo crítico em que 

poderíamos estar apontando a ideologia dos outros autores sem reconhecermos a nossa 

própria ideologia, ou a nossa leitura invertida do real (MARX, 2007a). Enfrentamos tal risco 

enfatizando o aspecto epistemológico do procedimento, ou seja, apontando as ausências de 

fundamentação que fragilizam as categorias apresentadas pelos autores analisados4. Em outras 

palavras, reconhecemos nossa situacionalidade de agente que, também, tem interesses no 

                                                 
3 Lombardi (2005) faz uma incursão para definir o que exatamente é uma categoria. Segundo ele, categoria é 
uma noção que serve como instrumento conceitual de investigação (LOMBARDI, 2005, p. 66). Na verdade, o 
autor citado ensaia em determinado momento de seu texto, compreender esse conceito ao modo marxiano. Ora, 
também seguindo a compreensão marxista, Prado Jr. (1973) entende cada conceito como a interseção de outros 
conceitos, de maneira que a realidade é interpretada não pela compreensão de um objeto em si, mas a partir dos 
processos que a produzem. Nesse sentido, podemos definir categorias teóricas como os conceitos mais gerais, 
resultante da inter-relação entre outros conceitos, que nos ajudam a compreender determinada realidade. 
4 A mesma observação deve ser considerada quando da análise das políticas públicas no Governo Lula, 
procedida ao modo de diálogo com diversos autores. 
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campo, mas nos esforçamos para que esse interesse não determine as críticas e as afirmações 

realizadas ao longo do texto.  

 O segundo passo como que derivou do primeiro, isto é, a problematização 

aprofundada no diálogo com a produção acadêmica, referente ao tema, fez emergir as 

principais categorias a serem aplicadas, na compreensão de nosso objeto. Vimos, por 

exemplo, que a complexidade das categorias Público e Privado exigia uma tomada mais 

ampla em termos históricos e epistemológicos, considerando abordagens da sociologia 

política, da filosofia política e jurídica, assim como da história e da economia. O 

procedimento mais uma vez, foi da pesquisa bibliográfica, construindo um dialogo com os 

autores e entre eles. 

 É importante ressaltarmos que nesse momento, em face ao necessário 

aprofundamento, tivemos que fazer opções quanto aos autores e seus construtos teóricos. Os 

critérios buscaram objetividade, considerando, por exemplo, o reconhecimento acadêmico e a 

pertinência das suas obras com o nosso tema. Isso, contudo, não pode ser considerado como 

declaração de total objetividade. A identificação deste pesquisador com os pressupostos 

hermenêuticos e mesmo com o estilo de cada um dos autores, também, teve um peso nas 

escolhas. 

 Delimitadas as categorias teóricas, o terceiro passo nos levou para um mergulho inicial 

em nosso objeto empírico, primeiro relativo ao Governo Lula em termos gerais, buscando 

compreender qual sua orientação política. Em seguida debruçamo-nos sobre a política para a 

educação superior desse governo; e, finalmente sobre o Programa Universidade Para Todos.  

No primeiro e no segundo momento, o procedimento incluiu além da exploração da 

produção acadêmica, a analise de discursos, de textos oficiais, de textos jornalísticos e de 

dados quantitativos acerca da realidade social e econômica. O critério geral da análise foi a 

confrontação entre as categorias teóricas delimitadas e sua manifestação empírica, procurando 

identificar a maior ou menor aproximação com a esfera do público e do privado, nas suas 

materializações por meio do Estado, do Mercado, da Sociedade Civil e da educação superior 

pública e privada. 

Nessa perspectiva, podemos afirmar que nos aproximamos da técnica da análise de 

conteúdo, ou seja, aplicamos  

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações que, através de procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, visa obter 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção e de recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens. (BARDIN apud FREITAS e JANISSEK, 2000, p. 41) 
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Contudo, nossa sistemática de analise não é exclusivamente filiada a esta técnica, 

adotando todos os seus pressupostos. Tratou-se de uma aproximação que, tendo identidade 

com ela, nos permitiu construir inferências a partir de outros procedimentos, como o 

confronto entre os dados empíricos e as analises acadêmicas sobre eles. 

Por sua vez, para a análise do PROUNI, nossa sistemática considerou um processo em 

duas fases: a formulação e a execução do Programa. Referente à primeira fase, partimos desde 

as origens mais remotas da proposta, detendo-nos no processo de formulação legal isto é, em 

sua tramitação legislativa, chegando à sua regulação no âmbito do poder executivo. Nesse 

momento, concentramo-nos nos discursos e nas descrições do processo de tramitação. 

No segundo caso, detivemo-nos nos resultados quantitativos do Programa, procurando 

identificar como sua execução traduzia a relação entre o Público e o Privado na educação 

superior, confrontando-os tanto com as categorias teóricas delimitadas, quanto com a crítica 

acadêmica referente aos supramencionados conceitos.  

Esse processo de análise exigiu que identificássemos os agentes envolvidos, suas 

filiações quanto ao público e ao privado e sua pertença ao Estado, ao Mercado ou à Sociedade 

Civil.  

Finalmente, para as considerações finais partimos da confrontação de nossa hipótese 

com o conhecimento construído ao longo da pesquisa, isto é, com as sínteses e problemas que 

a cada passo foram emergindo. O resultado materializou o que podemos chamar de argumento 

central de nossa Tese. 

Apresentado nosso procedimento, a questão que se nos coloca refere-se à sua 

legitimidade, ao modo da praxe acadêmico-científica: nosso trabalho respeita e se inclui no 

paradigma5 científico contemporâneo das ciências sociais?  

Nosso procedimento pode ser caracterizado como o da triangulação de métodos, isto é:  

 
(a) combinação e cruzamento de múltiplos pontos de vistas; (b) a tarefa conjunta 
de pesquisadores com formação diferenciada; (c) a visão de diferentes 
informantes e (d) o emprego de uma variedade de técnicas de coleta de dados 
que acompanha o trabalho de investigação de natureza interinstitucional e 
interdisciplinar. (VIOLES e ESMPU, 2007, p. 3) 

 

Trata-se de uma metodologia de pesquisa amplamente respaldada por Minayo (2005) e 

Trivinos (1987) em que a análise considera a complexidade do real em sua abrangência e 

múltiplas implicações. Sua aplicação implica numa postura dialética levando  

                                                 
5 Segundo Kuhn paradigma científico é uma maneira exemplar de se resolver determinado problema e aceito 
pela comunidade científica que investiga determinado fenômeno, caracterizando o que ele denomina de ciência 
normal. Nesse sentido, fazer ciência é resolver problemas seguindo o paradigma aceito. (KUHN, 1989) 
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(...) a compreender que dados subjetivos (significados, intencionalidade, 
interação, participação) e dados objetivos (indicadores, distribuição, 
freqüência e outros) são inseparáveis e interdependentes. Ela permite criar 
um processo de dissolução de dicotomias: entre quantitativo e qualitativo, 
entre macro e micro; entre interior e exterior,. Entre sujeito e objeto. 
(MINAYO, 2005, p. 32) 

 

Isso significa que a triangulação de métodos implica uma perspectiva epistemológica 

na qual se considere como pressupostos a causalidade complexa, opondo-se à relação 

mecânica da causa-efeito; a “organização recursiva, da autoprodução e da auto-organização a 

partir de elementos previsíveis ou do acaso e por interferências internas e externas.” 

(MINAYO, 2005, p 33) traduzindo a noção da autopoiesis, isto é, que a realidade sistêmica 

está em constante processo de construção e reconstrução, no qual todos os seus constituintes 

estão implicados, sendo impossível o isolamento de fatores e agentes de maneira definitiva 

(MATURANA H., y VARELA, F., 1986).  

Finamente, o terceiro princípio a ser observado é 

  
o discursivo complexo que comporta a associação entre conceitos e noções 
complementares e concorrentes, buscando entender seis diferentes níveis de 
desenvolvimento teórico e prático no interior das áreas disciplinares. Dentre as 
antinomias relevantes, se encontram as relações entre o universal e o particular; entre 
o global e o local; entre o micro e o macro; entre o coletivo e o individual; entre o todo 
e as partes; entre a análise e a síntese; entre as relações cêntricas, acêntricas e 
policêntricas (MINAYO, 2005, p. 34) 
 

Tal procedimento se manifesta em nosso trabalho, por exemplo, por meio da 

diversidade de modalidades de pesquisa6: a pesquisa teórica procura construir quadros de 

referenciais teóricos a partir do conhecimento acumulado em determinadas disciplinas, não 

deixando de considerar conflito existente nesse contexto (DEMO, 1987); quanto a nós, 

utilizamos de meios diversos, ainda que tenhamos nos concentrado na pesquisa telematizada, 

isto é, tendo como fonte material disponível na internet; e, finalmente, recorremos a conceitos 

e noções de ordens conhecimento e, na ciência, de áreas diversas, como sugere Minayo 

(2007). 

 A opção por este procedimento que, mais que uma técnica ou método científico, chega 

a ser encarado como uma estratégia de pesquisa (MINAYO, 2005) corresponde à nossa 

compreensão sobre o desafio em que se traduz a construção do conhecimento científico. 

                                                 
6 A classificação das pesquisas varia de acordo com os critérios dos autores. Demo (1994 e 2000), classifica-as 
em teórica, metodológica, empírica e prática; Gil (1994) classifica-as de acordo com os procedimentos adotados 
em bibliográfica, documental, experimental, ex-pós-facto, levantamento, estudo de caso e pesquisa-ação, e, por 
fim, Santos (1999) as classifica de acordo com as fontes em pesquisa de campo, de laboratório e  bibliográfica 
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 Com efeito, ao apresentar uma metodologia ou uma técnica de pesquisa, o pesquisador 

se posiciona, na verdade, por uma série de opções dentre os paradigmas que a teoria do 

conhecimento e a epistemologia científica disponibilizam.  

 Em nosso caso, tais opções emergem na escolha das referências teóricas escolhidas, na 

arquitetura de nosso texto que pressupõe uma hermenêutica guiada pela lógica especulativa 

dialética (LEFEBVRE, H., 1970) como tendência teórica do trabalho: a análise do tema 

ocorre a partir de uma abordagem histórica, admitimos a inter-relação de aspectos ou 

dimensões diversas da realidade, bem como que tais relações acontecem, também, em base à 

contradição interna e inerente à própria realidade. 

 Esse conjunto de pressupostos hermenêuticos, opções epistemológicas e aplicação de 

técnicas compõem o arcabouço metodológico de nosso trabalho. 

O texto está organizado em oito Capítulos, excluindo esta introdução. A introdução 

inclui a tematização, a problematização, a determinação dos objetivos e a discussão 

metodológica.   

O primeiro Capítulo apresenta um estudo panorâmico do tema, buscando ao mesmo 

tempo, situá-lo historicamente no desenvolvimento evolutivo da educação superior no Brasil e 

problematizá-lo, a partir do diálogo com alguns dos principais autores que se dedicam 

diretamente a ele. Nesse sentido, procuramos tanto analisar as possibilidades de a relação 

entre o Público e o Privado serem categorias para a compreensão do fenômeno educacional, 

quanto identificar as exigências que o seu estudo apresenta, seja pelas afirmações, seja pelas 

ausências dos textos analisados. Como resultado, obtivemos a indicação das categorias 

teóricas necessárias para compreendermos a materialização da relação entre o Público e o 

Privado.  

Estabelecidas, no Capítulo 1 quais as categorias a serem trabalhadas, o Capítulo 2 

apresenta sua delimitação. São trabalhadas então as categorias Público, Privado, Estado, 

Mercado e Sociedade Civil, bem como a relação entre elas. Essa delimitação abre a 

possibilidade de delimitarmos a categoria educação superior, tratada no Capítulo 3, de 

maneira que ela pode ser caracterizada com pública ou privada à medida em que se 

estabelecem, na sua materialização, as relações entre Estado, Mercado e Sociedade Civil. 

A partir daí entramos na análise do objeto empírico da pesquisa, procurando 

confrontar os dados da realidade com as categorias delimitadas. Começando, no Capítulo 4, 

abordando o tema relacionado com o Governo Lula. Nessa perspectiva, procuramos 

identificar como se manifestam  as ações deste governo, entre a primeira eleição e o ano de 

2006, no que se refere à aproximação da esfera pública e da esfera privada.  
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O Capítulo 5 dá continuidade a esse movimento de concentração da análise focando as 

Políticas Públicas para a Educação Superior (PPES) no Governo Lula. A análise é feita a 

partir de dados e do diálogo com pesquisadores da área, procurando identificar, também, sua 

proximidade com a esfera pública e a esfera privada. 

O Capítulo 6 fecha ainda mais o foco, concentrando-se no PROUNI. Nesse caso, a 

análise se detém na formulação do Programa, indo das origens da proposta até a  

regulamentação da Lei. Procuramos, aí, identificar os processos e a participação dos diversos 

agentes envolvidos, diretamente, com ele. 

O Capítulo 7 apresenta a análise do Programa em execução, tendo com referência os 

dados indicadores de seu desempenho. Mais uma vez, procuramos identificar o que em sua 

materialização aparece como identificação com o público e o que aparece como identificação 

com o privado. 

Finalmente, o Capítulo 8 apresenta as considerações finais, instância em que 

procuramos responder, diretamente, à problematização central e à hipótese que propusemos. 
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PARTE 1 

CONTEXTO, REFERÊNCIAS TEÓRICAS E FUNDAMENTAÇÕES 

 
 
 
CAPÍTULO 1: A RELAÇÃO PÚBLICO E PRIVADO NO CONTEXTO  DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Ao modo de pesquisa sobre o estado da Arte do tema, apresentamos um resgate da 

relação entre o Público e o Privado na educação superior brasileira e, simultaneamente, o 

tratamento recebido pelo tema por parte de diversos pesquisadores. O Capítulo tem como 

objetivo ulterior problematizar a relação, identificando quais os principais desafios teóricos a 

serem enfrentados pelo nosso estudo.  

 

1.1   PANORAMA HISTÓRICO 

 

A relação entre o Público e o Privado no contexto da educação superior, no Brasil, tem 

recebido atenção especial de diversos pesquisadores nos últimos anos, com a publicação de 

textos que tratam explicitamente do tema (BUFFA, 2005; LOMBARDI, JACOMELI e 

SILVA, 2005; CUNHA, 1999; CURY, 1992; GOMES, 2003; GOMES, 2005; MINTO, 2006; 

SAMPAIO, 2000; SAVIANI, 2005; SGUISSARDI, 2005; SILVA JR e SGUISSARDI, 2005, 

como exemplos, dentre outros autores que citam o tema, diretamente, no título de seus 

trabalhos). Gomes (2006) observa que isso é devido aos processos políticos e econômicos, em 

torno das reformas do Estado brasileiro na Década de 90. Não obstante, notamos que o tema 

tem sido tratado em tempos anteriores a esse período, sendo, historicamente, revisitado e 

abordado por diferentes enfoques (BUFFA, 2005). 

Segundo Cury (1992) a tensão entre o Público e o Privado se apresenta desde a 

primeira constituinte republicana de 1890-1891, na qual se colocam posições diversas: os 

católicos defendem a manutenção da rede privada do ensino religioso em todas as escolas; os 

positivistas defendem o ensino laico e livre e a conseqüente exclusão do ensino oficial; 

enquanto liberais e outros constituintes defendem o ensino oficial, com escolas estatais e 

reconhecimento de diplomas dos estabelecimentos laicos e livres. A partir das reformas 

educacionais no início do Século XX, com o avanço do Estado no campo da educação 

(CURY, 1992) essa tensão tende a aumentar. 
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No contexto da Constituição de 1934, por exemplo, é estabelecida uma tensão entre 

católicos que advogavam a liberdade de ensino e ensino religioso nas escolas oficias, e 

laicistas que defendiam um ensino laico e sob o controle do Estado (CURY, 1986). Esse 

embate se repete no contexto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961, cuja 

discussão atravessara anteriormente, toda a Década de 1950. Nesse caso, permanece o tema 

da defesa da liberdade de ensino, fundamentado no argumento teológico da ascendência da 

família sobre o Estado e, portanto, no seu direito de escolher a educação a ser ministrada aos 

filhos. Contudo, emerge um segundo tema: o repasse de verbas públicas para instituições 

privadas, insinuando-se a tendência de mudança de agentes, objetivos e argumentos 

envolvidos na questão. 

No contexto da Constituinte de 1988, essa mudança está praticamente consolidada. Por 

um lado, há mudanças de posição da Igreja Católica7 ocasionada por fatores tais como as 

mudanças de posições ideológicas em função da Teologia da Libertação e da “opção 

preferencial pelos pobres”; a crescente dedicação à educação popular não-escolar; a crescente 

secularização dos professores de religião; a queda no número de vocações sacerdotais; e, a 

decrescente entrada de subsídios estatais nas escolas da Igreja, provocando crise financeira, de 

maneira que Cury (1986, p. 71) conclui: “Assim, parece-nos que a hegemonia no interior das 

escolas privadas não é detida pelas escolas confessionais. Parece-nos que esta liderança é 

garantida pela [Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino] FENEN”.  

Por outro lado, a emergência do setor empresarial irá apresentar um novo discurso 

identificado com o argumento neoliberal, reivindicando não mais as verbas do Estado, mas a 

liberdade para que se exerça a prestação (comercial) do serviço de ensino. Para Cury (1992, p. 

37) como grupo de pressão sobre o Congresso, 

 
a FENEN passa a se ver como membro da comunidade de empresários. [De 
maneira que, continua o autor] Ao organicismo da família vai se impondo o 
discurso do liberalismo e mesmo do jusnaturalismo, em que a relação indivíduo-
Mercado se insere dentro do sistema. 

 

Assim compreendemos melhor a grande novidade da Constituição de 1988 no tocante 

à educação. Ela 

                                                 
7 Com efeito, a Igreja Católica veio passando desde a realização do Concílio Vaticano II, na Década de 60, por 
mudanças significativas, materializadas em fatos como a liturgia em língua nacional, a criação de Conferências 
Episcopais nacionais e, no Brasil, com uma inserção efetiva no mundo da política. Em relação às suas 
universidades e faculdades, as conclusões do Encontro realizado em Buga, na Colômbia (1967), nos dá uma 
idéia dessas mudanças. Nas suas conclusões declarava-se, dentre outras coisas, a não abertura de novas 
instituições e a procura de um sentido pastoral e evangelizador para elas. Sobre o tema, ver CNBB (1986). 
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redefine a situação e diferencia: aquele ensino privado (Art 209), voltado para o 
lucro (por oposição à letra do Art. 213), o é, em seu teor, tipicamente capitalista. 
Enquanto isso, as outras modalidades indicadas (Art. 213 e 150, VI) teriam uma 
presença não tipicamente capitalista dentro de uma economia de Mercado (CURY, 
1992, p. 35). 
 

Daí que essa re-configuração tenha repercussões na relação entre o Público e o Privado 

na educação superior. A formação de um grupo que reúne as instituições comunitárias 

organizado na Associação Brasileira de Universidades Comunitárias (ABRUC) juntando as 

universidades católicas filiadas à Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas 

(ABESC) (SAMPAIO, 2000) e as universidades comunitárias laicas, significa a constituição 

de um segmento que, ao mesmo tempo, situa-se na esfera do formalmente reconhecido como 

privado e se reconhece como existindo em virtude de uma missão pública. Seus interesses 

estarão em torno de questões reconhecidas como públicas, mas não com o teor do estatal que 

possui o grupo das IES estatais; e de questões privadas, mas não daquelas em torno dos 

interesses das IES com fins lucrativos. 

As origens da identidade do segmento comunitário ocorrem a partir das discussões 

internas no próprio campo do Ensino Superior na sua relação com o Estado, mas precisamente 

no contexto da elaboração da Constituição Federal de 19888 (NEVES, 1995). 

 O primeiro ponto visível dessa articulação é a reunião plenária do Conselho de 

Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) em 1985, em Goiânia, na qual é aprovado um 

manifesto em apoio às Instituições do segmento comunitário (BITTAR, 2001). A partir de 

então, tendo pela frente a batalha da elaboração de uma Constituição Federal, o segmento 

começa a fortalecer sua articulação, procurando se distinguir das IES privadas com fins 

lucrativos. Em 1988 as Instituições comunitárias realizam uma reunião em Porto Alegre, na 

qual produzem um documento a ser levado à Comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados, em que apresentam uma autodefinição de Instituição comunitária, enfatizando a 

identidade do público não-estatal, assim como suas reivindicações particulares. A articulação 

cresceu e, em janeiro de 1995, foi fundada a ABRUC (SELBER, 2001) reconhecida pelo 

CRUB em 1996 (SAMPAIO, 2000). 

                                                 
8 Deve se considerar que o contexto não é apenas de discussões em torno da formulação da moldura legal. O 
momento coincide com a crise econômica e a abertura política, fatores que influenciaram diretamente a crise 
financeira de tais instituições. Com o fim das dotações orçamentárias nominais da União e a agudização da crise 
econômica na Década de 80, as verbas foram sendo cortadas, provocando a sua reação. Ademais, a abertura 
política proporcionou crescimento do poder dos professores destas Instituições que, organizados, passaram a 
reivindicar melhores salários. Este conjunto de acontecimentos terminou por desencadear um estrangulamento na 
estrutura administrativa e financeira das Instituições comunitárias (CUNHA, 1995). 
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 Por sua vez, o setor privado com fins lucrativos, ou, como nos parece mais pertinente 

intitulá-lo, o setor empresarial, também sofrerá mudanças, com a liderança do grupo sendo 

assumida pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), fundada 

em 1982 e pela Associação Nacional de Universidades Particulares (ANUP), fundada em 

1989. 

A partir da metade dos anos 90, a relação entre o Público e o Privado vai ganhar ainda 

mais destaque, com a implementação de políticas claramente favoráveis ao setor privado, 

segundo a orientação neoliberal do Governo FHC. Para Gomes (2003), tivemos no período 

um governo que teve como objetivo a organização de um moderno Mercado de educação 

superior no país. 

Este panorama histórico, mesmo considerando suas lacunas, em virtude das limitações 

próprias do espaço e objetivo do texto, revela a complexidade do tema, seja pelo dinamismo 

dos eventos – dentre eles as mudanças da moldura legal – seja pelo dinamismo do próprio 

setor – exemplificada nas re-configurações de seus agrupamentos. Tal complexidade exige 

uma análise com fundamentação teórico-conceitual que nos ajude a compreender com 

precisão as configurações e políticas direcionadas aos interesses públicos e aos interesses 

privados. É essa exigência que se manifesta, por exemplo, na continuidade da pesquisa, ao 

nos depararmos com a conjuntura do setor a partir dos anos 90 até o PROUNI, para melhor 

compreendermos o que é público, o que é privado e como grupos e interesses se relacionam.  

O primeiro passo em busca dessa fundamentação está no diálogo que podemos travar com 

a produção acadêmica referente ao tema, buscando compreendê-la e problematiza-la. 

 

1.2 . O TRATAMENTO ACADÊMICO DADO AO TEMA 

 

É também a partir do Governo FHC que encontramos uma produção acadêmica 

significativa, tratando explicitamente sobre o tema Público e Privado. Com efeito, as tensões e 

conflitos que atravessaram o Século XX, marcadamente até os anos 60, polarizada entre 

laicistas e confessionalistas, é, ao nosso modo de ver, uma relação travada sobre o substrato 

da dicotomia público–privado (BOBBIO, 2000), muito embora não seja tratada pelos textos 

com essa denominação. 

Considerando a perspectiva problematizadora de nossa leitura temática, há dois textos 

relevantes no tratamento acadêmico dado à relação entre o Público e o Privado na educação 

superior no Brasil, o primeiro é de Buffa (2005) e o segundo é o de Gomes (2006). 



 

 

 

33 

O texto de Buffa (2005) apresenta as possibilidades das categorias Público e Privado – 

tratadas ao longo de seu trabalho como “categoria”, no singular – permitirem o entendimento 

profundo da educação no Brasil. A autora compreende que “uma categoria de análise é um 

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

pois ela permite “arrumar as idéias, concepções, os fatos relativos à delimitação proposta” 

(BUFFA, 2005, p. 42). Ou seja, por meio da análise das relações entre Público e Privado o 

pesquisador seria capaz de analisar e interpretar o desenvolvimento da educação formal no 

Brasil e sua relação com a sociedade. Para tanto, na primeira parte do texto, ela apresenta os 

inúmeros pesquisadores e suas produções dedicadas ao tema. Ao todo, são apresentados 12 

autores, dentre eles Jamil Cury, Saviani, Luis Antonio Cunha, Florestan Fernandes e Vanilda 

Paiva, com obras que analisam a educação brasileira ao longo do Século XX, identificando, 

dentre outros aspectos, a concentração das análises em torno de pontos de inflexão nos 

processos de mudança, como no caso das Leis de Diretrizes e Bases da Educação de 1961 e 

1996.  

  Na segunda parte, a autora propõe temas passíveis de estudos a partir das categorias, 

com base na sua própria experiência de pesquisa. Assim, a autora começa por identificar a 

perspectiva histórica das categorias. Segundo Buffa (2005, p. 51), não existia dificuldade 

sobre a compreensão do que é público e do que é privado entre os anos de 1930 até 1960: 

“público era o ensino mantido com recursos governamentais e privado era o ensino mantido 

por particulares – Igreja, ordens religiosas ou proprietários leigos”. O conflito se estabeleceu 

em torno da laicidade ou não do ensino público nos idos de 1930 e da aplicação de verbas 

públicas em estabelecimentos privados, em 1960. 

 Mudanças na sociedade e no perfil dos grupos hegemônicos no setor privado 

provocarão mudanças na compreensão desses conceitos. É o que pode ser notado no contexto 

da Constituinte de 1988. Nesse momento, emerge o conceito de comunitário, como 

necessidade de diferenciação do setor privado, sendo “feitas as distinções conceituais entre o 

público (o que é destinado ao conjunto da população), estatal (o que é mantido pelo Estado), o 

privado, regido pela lógica do lucro e o privado confessional, filantrópico, comunitário” 

(BUFFA, 2005, p. 51). 

A autora finaliza analisando as possibilidades das categorias Público e Privado se 

apresentarem como chave interpretativa da realidade no campo educacional no Brasil. Nessa 

perspectiva, ela defende a tese de que tais categorias possibilitam conhecer a relação entre 

sociedade e escolarização, à medida em que existe uma pressão forte da sociedade por 

escolarização, cada vez mais ampla e mais exigente em termos de qualidade, contrapondo-se à 
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capacidade do Estado em atender tal demanda, fazendo crescer o espaço para a iniciativa 

particular. Por outro lado, ainda segundo Buffa (2005), as categorias são uma boa forma para 

se estudar a legislação, pois é no período de formulação das leis que o conflito recrudesce. 

Isso é materializado tanto nas discussões provocadas pelos meios de comunicação social, 

quanto pela produção acadêmica em torno do tema. 

O texto de Gomes (2006) tem outro enfoque, dedicando-se a analisar a discussão 

acadêmica sobre o campo da educação superior. Para o autor, este debate tornou-se polarizado 

entre o público-estatal e o privado-mercantil, a partir dos meados dos anos 90. Na verdade, 

considera Gomes (2006, p. 2) que  

 

instituíram-se, objetiva e subjetivamente, no campo analítico-interpretativo da 
educação, e, em especial, no campo da produção acadêmica da educação superior 
contemporânea, particularmente a partir de meados dos anos 1990, as identidades 
discursivas privado-Mercado e público-estatal. 

 

Ao construí-las como polares e antinômicas, são criados obstáculos para a interpretação 

do campo da educação superior pois não se explora, devidamente, seu potencial. O fato é que 

as categorias se mostram como conceitos prontos e dados que não exigem aprofundamento 

quanto à sua própria construção. Para demonstrar sua análise, Gomes (2006) remete-nos a um 

texto coletivo, publicado na Revista Educação e Sociedade, e elaborado pelos organizadores 

de seu n° 88. No texto, os autores afirmam que a universidade brasileira se encontra diante de 

um dilema hamletiano, tendo de optar por uma e/ou por outra alternativa diante do público e 

do privado. Gomes (2006) analisa-o detalhadamente para construir seu argumento central, 

qual seja, existe “(...) uma clivagem político-ideológica fundamental nas identidades 

discursivas público-estatal e privado-Mercado” (GOMES, 2006, p. 8) nos textos analisados e 

tal clivagem  

 
(...) se repete em vários outros trabalhos acadêmicos, os quais, muitas vezes, 
transformam relações e categorias históricas, portanto, singulares social e 
historicamente demarcadas, em relações predominantemente ideológicas, 
conjunturais. (GOMES, 2006, p. 9). 

 

 Essa construção carente, digamos, de um maior aprofundamento das categorias 

aplicadas, apresenta ainda uma característica comum ao conjunto de autores no que se refere 

ao uso das teorias do Estado de Bem Estar Social e do Neoliberalismo que Gomes (2006) 

denomina de “marcos referenciais macros”, construída, no caso da produção acadêmica 

analisada, a partir da leitura de “Anderson (1995), Oliveira (1998), Chauí (2000), Friedman 
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(1982), Hayek (1997), Pereira (1998) e vários ‘documentos’ do Banco Mundial” (GOMES, 

2006, p. 12. aspas no original). 

Esse tipo de tratamento das categorias Público e Privado teria emergido no contexto do 

Governo FHC, em função do tipo da orientação política adotada por aquele governo, como já 

tivemos oportunidade de citar e sobre o qual nos deteremos adiante. Diríamos, indo além de 

Gomes, que a emergência de um setor privado empresarial na educação superior brasileira se 

encontra antes da era FHC. Como bem apontou Cury (1992) seria mais preciso identificar a 

emergência de tal setor ainda no contexto da Constituinte de 1988. Se assim o é, então é 

preciso dizer que o estabelecimento dessa polarização, com traços político-ideológicos, estaria 

sendo influenciado por outras razões que não apenas pela orientação política adotada, como 

por exemplo, a consolidação de um setor privado empresarial, cujas demandas tendem a 

ameaçar a posição consolidada da educação estatal, inclusive pelo seu crescimento 

quantitativo9. Por outro lado, é importante notarmos como existe um silêncio dessas análises 

acerca das instituições comunitárias, ou da possibilidade, pelo menos, da existência de uma 

terceira natureza jurídico-administrativa. 

As considerações de Gomes (2006) nos levam então à necessidade de aprofundarmos a 

análise dessa produção acadêmica. Nessa perspectiva, buscamos problematizar o tema a partir 

do diálogo com publicações mais amplas, que, por sua abrangência, incluam diversos aspectos 

do tema, como por exemplo, a perspectiva histórica da relação entre o Público e o Privado na 

educação superior. Além disso, é importante que sejam representativos de grupos referenciais 

que agem no campo da educação superior e que tenham sido produzidas em épocas distintas.  

Seguindo tais critérios, optamos por Sampaio (2000), Silva Jr.. e Sguisssardi (2001) e 

Minto (2006). São obras de fôlego que, no caso de Silva Jr.. e Sguissardi e de Sampaio, 

condensam boa parte da produção de textos. Elas se colocam numa seqüência que cobre 

diferentes momentos nos últimos 15 anos, sendo produzidas no início do primeiro Governo 

FHC (Sampaio), no final do segundo Governo de FHC (Silva Jr.. e Sguissardi) e no terceiro 

ano do primeiro Governo Lula (Minto). Finalmente, cumprem também o critério de recorte ou 

de matiz das identidades discursivas, com nítidas diferenças entre Sampaio (vinculada ao 

NUPES) Silva Jr. e Sguissardi (com forte atuação na ANPED) e Minto (vinculado ao Grupo 

de Estudos e Pesquisas  

História, Sociedade e Educação no Brasil - HISTEDBR" 

                                                 
9 Nesse caso, poder-se-ia argumentar que tal consolidação é fruto, também, da orientação política citada. 
Contudo, é importante observar que tal consolidação exige outras condições, como a própria disponibilização de 
capital e de um Mercado consumidor, ou, em outras palavras, de uma necessidade capaz de se apresentar como 
demanda econômica.  
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Faculdade de Educação – UNICAMP, que tem como um dos coordenadores o professor 

Dermeval Saviani). 

 

1.2.1 Os autores e seus contextos 

 

Helena Sampaio, integrante do Núcleo de Pesquisa sobre o Ensino Superior (NUPES) 

da Universidade de São Paulo, conforma um grupo distinto de pesquisadores que tiveram 

participação decisiva na formulação das políticas de ensino superior durante o Governo FHC 

(SGUISSARDI, 2000a), a exemplo de sua atual diretora executiva, Eunice Ribeiro Durham, 

ex-Secretária de Política Educacional do Ministério da Educação (MEC). 

Essa filiação nos ajuda a entender melhor seu texto, escrito no momento de 

implementação da política para educação superior do Governo FHC. Com efeito, trata-se de 

um texto que, se esforçando para manter a abordagem científica, tende a resvalar para um 

discurso apologético das ações daquele governo. Não obstante, ele serve como ilustração das 

discussões que se estabeleceram em torno da relação Público e Privado na educação superior, 

principalmente por se debruçar sobre o pólo menos explorado, o setor privado.  

Sampaio (2000) publicou seu trabalho intitulado “Ensino Superior no Brasil – o setor 

privado” com o objetivo de 

 
(...) mostrar como condicionamentos legais e interesses dos diferentes sujeitos, que 
são o próprio sistema de ensino superior no País, somados a fatores de Mercado, 
podem direcionar o rumo das mudanças no sistema. Ou, de modo inverso, mostrar 
os contextos em que essas mudanças são inibidas (SAMPAIO, 2000, p.19). 
 

A obra está organizada em três partes: os primeiros dois Capítulos tratam da trajetória 

do setor privado no Século XX, sendo o primeiro organizado em torno da “(...) noção de 

complementaridade entre os setores Público e Privado (...)” (SAMPAIO, 2000, p.27) 

enquanto no segundo a autora apresenta a trajetória mais recente, ou seja, até a segunda 

metade da Década de 90, identificando, naquele momento um “ (...) refluxo das matrículas no 

setor privado(...) [associado] a fatores de ordem educacional”.(idem). O setor privado é 

apresentado “(...) como um bloco que parece mover-se sozinho (...)” (idem, idem). 

A segunda parte do trabalho “(...) trata dos aspectos legais e políticos que envolvem a 

relação do Estado com o sistema de ensino superior no Brasil (...)” (SAMPAIO, 2000, p.28), 

concentrando-se nas duas últimas Décadas e focando o setor privado em sua relação com as 

políticas para o ensino superior. No Capítulo 3, efetiva-se uma identificação das alterações 
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ocorridas na moldura legal entre a Constituinte de 1988 e o ano de 1997; no Capítulo 4 se 

apresenta o impacto das políticas a partir da perspectiva dos agentes do sistema. Para a autora, 

“É no processo de organização da representação de interesses que se manifesta, de forma 

muito clara, a heterogeneidade interna do setor privado.” (SAMPAIO, 2000, p.28).  

Na terceira parte do trabalho a autora concentra-se nos estabelecimentos e não no setor 

privado do Sistema de Educação Superior. Para ela “O Estabelecimento, ao contrário do 

sistema ou setor, que são mais abstratos, tem dimensão empírica.” (idem). Essa perspectiva, 

continua a autora,  

(...) permite considerar o setor privado não apenas em sua relação complementar do 
setor público no desenvolvimento do sistema nacional de ensino superior, mas 
como um setor internamente muito heterogêneo.(SAMPAIO, 2000, p.29).  

 

Essa heterogeneidade se manifestaria em vários aspectos, sendo considerados para o 

estudo: a oferta, a clientela e a imagem do estabelecimento. 

Essa terceira parte é dividida em três Capítulos. No Capítulo 5 o tema é a qualidade do 

ensino oferecido pelas instituições, tendo-se como base a avaliação do MEC nos anos de 1996 

e 1997, com a aplicação do “(...) Exame Nacional de Cursos, o “Provão”, e em relação aos 

conceitos que obtiveram quanto à titulação e ao regime de trabalho de seus docentes.” 

(SAMPAIO, 2000, p.29).  

Ainda no Capítulo 5, a autora traça um perfil dos estudantes do setor privado  

 

Questionando a caricatura do jovem pobre e trabalhador, comumente atribuída ao 
estudante do setor privado, o Capítulo apresenta dados que mostram que tanto o 
setor privado como o setor público abrigam estudantes de diferentes estratos 
sociais.(SAMPAIO, 2000, p.29). 

 

Finalmente, o Capítulo 7 apresenta uma análise da “imagem” ou seja, da  

 

(...) apresentação institucional, por meio da qual os estabelecimentos privados 
descrevem o que são e/ou expõem as suas metas para o futuro, e a propaganda das 
escolas de nível superior para atrair sua clientela.(SAMPAIO, 2000, p.30). 
 

Silva Jr. e Sguissardi são pesquisadores com reconhecimento no meio acadêmico e 

possuem diversas publicações no campo da educação superior, com presença marcante na 

ANPED, o que significa, por exemplo, uma postura crítica diante das políticas de referências 

orientadas para a redução da responsabilidade do Estado para com a educação.  

Em 2001 lançaram a 2ª edição revisada do livro “Novas faces da educação superior no 

Brasil”, cuja abordagem e achados são relevantes para o estudo que realizamos. O trabalho 
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tem como objetivo “identificar algumas das novas faces do Ensino Superior no Brasil nas suas 

relações com a atual conjuntura de desenvolvimento das forças produtivas, das relações de 

trabalho e da reestruturação do Estado” (SILVA JR. e SGUISSARDI, 2001, p. 15). 

O trabalho inicia tratando da reforma do Estado implementada durante o Governo 

FHC, a partir das formulações sintetizadas por Pereira (1999). Os autores apresentam a matriz 

teórica desta ação, considerando que seu propósito é superar os modelos estatais 

patrimonialista e burocrático mediante a implementação do modelo gerencial. Esse novo 

modelo de Estado teria como missão, segundo os autores “a ação reguladora, no quadro de 

uma economia de Mercado, bem como os serviços básicos que presta e as políticas de cunho 

social que precisa implementar” (PEREIRA apud SILVA JR. e SGUISSARDI, 2001, p. 37).  

 Ainda nesse momento, os autores analisam as implicações da Reforma no âmbito do 

Ministério da Reforma do Estado (MARE) e do MEC, concluindo que a direção das reformas 

é a redução do Estado, desresponsabilizando-o da manutenção de serviços “não-exclusivos”, 

entre os quais se encontra a Educação Superior, de maneira que: 

 
“Na proposta do Governo FHC, por iniciativa do MARE, portanto, as instituições 
estatais de educação superior transformar-se-iam em entidades públicas de natureza 
privada, pode-se dizer, semipúblicas. Na proposta de Bresser Pereira, as organizações 
sociais submeter-se-iam a três tipos de controle: estatal, comunitário e do Mercado” 
(SILVA JR. E SGUISSARDI, 2001, p. 46). 
 

O segundo Capítulo trata da relação entre o Público e Privado, tendo em vista a 

tendência de mercantilização da educação superior. Nessa perspectiva, os autores consideram 

que as ações do Governo FHC sugerem uma 

 

orientação reordenadora do espaço público, isto é, a mesma lógica presente no espaço 
do Mercado estritamente capitalista, [ou, dito de outra forma], as políticas públicas 
passam, no país e no exterior, por um processo de Mercadorização do espaço estatal 
ou público (SILVA JR. E SGUISSARDI, 2001,75).  

 

Nesse Capítulo há o importante tema da distinção entre o público, o estatal e o 

privado, tratado numa abordagem histórico-filosófica, a partir dos fundamentos do 

liberalismo. Nesse sentido, os autores consideram que a distinção entre o público e o estatal é 

declaradamente liberal e tem suas raízes na defesa do capitalismo. Essa é a mediação que os 

leva a analisarem os conceitos de Público e Privado a partir das relações sociais produzidas no 

contexto de emergência do capitalismo, numa perspectiva materialista dialética. Nesse sentido 

são analisadas as categorias Mercadoria, valor de uso e valor de troca, Sociedade Civil e 

Estado. 
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Além dos temas supramencionados, a obra considerada aborda a expansão do capital e 

sua racionalidade intrínseca, relacionado-a à dependência do econômico que possui o político; 

a relação entre educação e capitalismo; as políticas públicas para a educação superior do 

Governo FHC; e, indicam tendências futuras para o setor, no caso de prosseguimento da 

referida orientação política. 

Silva JR e Sguissardi (, 2001, p. 272) concluem afirmando: 

 

Resta finalmente concluir afirmando a hipótese de que as novas faces da educação 

superior no Brasil não parecem estar fadadas a garantir um avanço significativo da 

educação pública e da inclusão social, ao contrário, tenderiam a aprofundar a 

apartação social entre a minoria incluída e a maioria dos cada vez mais excluídos da 

sociedade da informação ou do conhecimento (SILVA JR e SGUISSARDI). 

 
Minto (2006), como já citado, é vinculado ao HISTERDBR, grupo de pesquisa em 

história da educação que tem como um de seus mais destacados integrantes o professor 

Dermeval Saviani, cuja a obra não deixa dúvidas em relação às opções e militância em defesa 

da educação pública. Na verdade, trata-se de um raro exemplo de radicalidade dessa defesa na 

perspectiva marxista, assumindo que a educação estatal não pode ser confundida com a 

educação pública (SAVIANI, 2005). Essa referência nos leva a ter a obra de Minto próxima à 

obra de Silva Jr. e Sguissardi naquilo que se refere às opções e interesses que defendem na 

relação entre o Público e o Privado.  

O autor trata a relação entre o Público e o Privado de maneira bastante direta, ao se 

propor analisar as reformas da educação superior no Brasil, no período que vai do Golpe de 

1964 à reforma dos anos 90.  

 O trabalho parte de uma análise conceitual, na qual o autor explora as categorias 

centrais de sua obra, até chegar às dimensões do público e do privado nas reformas dos anos 

90. Uma das afirmações importantes do autor é sobre a impossibilidade de existência 

contemporânea tanto da categoria Público e, conseqüentemente, da categoria Educação 

Pública. No caso da categoria Público, o autor se baseia na afirmação de que no capitalismo 

não há propriedade que não seja privada, pertencente ao capital, de maneira que tais 

categorias (Público e Privado) são ideológicas, ou em suas palavras: 

 

nada mais que uma emanação ideológica  da classe dominante no seu esforço em 
tornar ‘universal’ os seus interesses de classe como os únicos possíveis, 
equivalentes a uma suposta ‘razão humana’ natural. (...) Esse público, não dotado 
de materialidade histórica – já que não existem reais condições materiais que o 
sustentem no plano ideológico –, transfigura-se em estatal, atendendo aos interesses 
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de classe ao produzir a noção de que existe uma esfera de interesses públicos, 
comum a todos, e que, habitualmente, esta teria sua expressão máxima no plano do 
Estado (MINTO, 2006 , p. 43). 

 

Em relação à categoria Privado o autor entende que ele não pode ser definido ao modo 

de privacidade, em oposição a algo que pode ser exposto, ter visibilidade, mas como algo 

próprio das relações de produção e de reprodução do sistema capitalista.  

 

A esfera do privado, portanto, diz respeito ao conjunto das relações sociais que dão 

forma ao modo capitalista de produção, que objetiva a acumulação do capital e a 

reprodução da força de trabalho apenas em suas necessidades mínimas (MINTO, 

2006, p. 45). 

 

Assim, o autor conclui que isso coloca em oposição, não o estatal em relação ao 

privado, mas o público e o mercantil, pois o público não se resume ao estatal.  

No Capítulo três o autor apresenta o histórico da relação entre o Público e o Privado, 

observando que houve uma presença predominante do privado na educação brasileira, 

entendida, portanto, como a presença predominante da visão mercantil.  

 Minto (2006) trata, ainda, da heterogeneidade do setor privado. Citando o Artigo 20 

da LDB, ele apresenta a classificação do setor privado: particulares (com fins lucrativos) e 

Comunitárias/confessionais/filantrópicas (sem fins lucrativos), destacando o tema 

financiamento da educação superior.  

 O autor finaliza tratando sobre o Público e Privado nos anos 90, identificando 

confusão entre as duas esferas ou categorias. Para ele, a ideologia do capital procura 

desqualificar o estatal e o público ao mesmo tempo, provocando a confusão entre os dois. “É, 

portanto, com base nos critérios do capital – eficiência, eficácia, auto-regulação etc. – que se 

forja a idéia do público não-estatal” (MINTO, 2006, p. 267). 

 

1.2.2 Os temas e os autores 

 

  O diálogo com esses autores nos ajuda a problematizar, ainda mais, o tema. Com 

efeito, o caminho percorrido por eles, as categorias mais destacadas e o tipo de enfoque, 

deram relevância a questões como a compreensão do que é público e do que é privado; a 

importância do Estado e sua relação com o Mercado; a relação entre os setores Público e 
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Privado na educação superior, enfim, os autores citados nos mostram tanto as possibilidades 

de enfoque quanto as ausências e as fragilidades a serem evitadas. 

 Assim, procederemos à analise das obras de duas formas: primeiro destacando os 

principais temas em cada uma delas e depois por uma análise sintética entre os três autores. 

 

1.2.2.1 A análise na perspectiva histórica focada na educação superior 

 

 Sampaio (2000) apresenta sua análise, em perspectiva histórica, com um escopo 

concentrado na educação superior, isto é, a autora não trata das questões próprias da ciência 

política em relação ao tema mais amplo que Bobbio (2000) define como a grande dicotomia 

público – privado que abrange todas as outras. Nessa perspectiva, Sampaio se limita a analisar 

como se configura, ao longo da história do Brasil, o setor educação superior e qual a relação 

existente entre ele o Estado e o Mercado, mas em nenhum momento, por exemplo, apresenta 

diretamente a definição do que é público e do que é privado, ou uma análise das relações 

econômicas e políticas próprias do sistema capitalista, ou as questões referentes à reforma do 

Estado no contexto dos anos 90. 

Para a autora isso encontra justificativa pelo caráter da obra, para a qual não cabe a 

distinção de qualitativa ou quantitativa em função da natureza diversa dos dados. Assim,  

 

o estudo procurou integrá-los [os dados] em uma interpretação sobre o setor privado 
de ensino no país no contexto da demanda de Mercado e das políticas governamentais 
para a área nos últimos anos (SAMPAIO, 2000, p. 30). 
 

Ora, tal justificativa de enfoque não pode ser encarada como fundamentação 

epistemológica que prescinda de uma análise articulada com a totalidade do real. A renuncia a 

essa análise implica no risco de se positivar dados da realidade ou situações particulares como 

se eles não tivessem relação com o todo ou conseguissem se revelar apenas pelo que 

apresentam à nossa percepção sensível e imediata. É como se a autora não se desse conta de 

que a realidade do setor educação é ela própria fruto de outras relações, esquecendo, como 

aponta Marx sobre Feurbach, “que as circunstâncias são transformadas precisamente pelos 

seres humanos e que o educador tem ele próprio de ser educado” (MARX, 1987a). 

Por outro lado, para qualquer diálogo acadêmico, e este é um pretexto claro do estudo, 

torna-se indispensável o estabelecimento de conceitos e categorias, explicitando-se a ótica, 

ponto de partida ou hermenêutica do autor. Ao contrário, Sampaio vai apresentando 
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categorias importantes sem explicitar sua concepção epistemológica. Em se tratando da 

relação Público e Privado, cuja conotação, histórica e ideológica, é fundamental (BOBBIO, 

2000), isso não poderia acontecer. Vejamos alguns exemplos dessa ausência. 

 

• A categoria Educação Superior  

 

Segundo Sampaio (2000) o projeto de universidade no Brasil, segundo o modelo que 

considera a universalidade do conhecimento, a prática da pesquisa e da extensão, além do 

ensino, é fruto dos embates em torno das reformas educacionais no início do Século XX, 

tendo sido elaborado por uma “elite intelectual”, visando a superar o modelo de escolas 

isoladas até então existentes. Ou seja,  

 

Foi na esteira do debate dos anos 20 em torno da criação de uma universidade para o 
Brasil que o governo provisório de Getúlio Vargas, tendo instituído o Ministério da 
Educação e da Saúde em 1930, promoveu ampla reforma educacional. Essa reforma, 
editada em 1931, dispunha sobre como deveria ser a universidade no País. 
(SAMPAIO, 2000, p. 43) 

 

Portanto, o fundamento da opção pelo modelo de universidade de pesquisa é de caráter 

histórico tanto nesse, quanto em outros momentos de sua explicitação, como no caso da 

reforma promovida no Regime Militar. Não existe, da parte de Sampaio, a preocupação de se 

aprofundar a validade de tal modelo enquanto argumento educacional ou epistemológico.  

Trata-se de uma perspectiva que compromete, igualmente, a justificação da escolha 

pela diversificação do sistema quando da emergência (e predominância) do modelo da 

universidade de ensino ou das instituições isoladas. Nesse sentido, Sampaio (2000, p.75) 

acredita que a opção do Estado foi a de  

 
(...) preservar as universidades públicas de uma eventual massificação do ensino 
superior, incompatível com a universidade de pesquisa [e] (...) expandir o ensino 
público em regiões menos favoráveis ao financiamento privado do ensino superior. 

 

Seria importante considerarmos, por exemplo, que essa opção implicava e implica no 

risco de se criar uma dualidade entre os que têm acesso a uma e a outra modalidade de IES, 

diferenciados em termos do tipo de formação que recebem; a reduzir o papel de referência 

crítica da IES à medida em que ao limitar umas ao ensino, a faz perderem em capacidade de 

produção de conhecimento e conseqüente capacidade de se manifestarem diante da 

problemática social, enfim, que essa opção implicava e implica em transformar a educação 



 

 

 

43 

superior em simples mediação para o atendimento de demandas de interesses privados do 

Mercado (por mão-de-obra especializada) e de projetos individuais (por ascensão social). 

Aqui vemos claramente como um dado da realidade analisado isolada e 

superficialmente, tende a torná-lo conhecimento positivado. 

 

• A categoria Estado 

 

Esta categoria é definida em alguns momentos, mas não de uma maneira analítica. 

Trata-se muito mais de se definirmos, a partir da prática que tem o Estado em momento “a” 

ou “b”. Daí que se torna difícil captar se o Estado é uma arena de discussão dos distintos 

Grupos de Interesse como é apresentado pela autora ao analisar o processo de formulação da 

Constituição de 1988 à página 127, se é árbitro que faz a mediação entre os setores e, 

também, “(...) arena privilegiada para onde os diferentes Grupos de Interesses convergem e 

procuram exercer sua pressão” (SAMPAIO, 2000, p. 165); ou controlador do sistema como é 

referido à página 372. Defini-lo como 

 

(...) [financiador] direto e indireto, modelador, quando disciplina modelos e formatos 
com o objetivo de dar organicidade ao setor (...) (e) fiscalizador  do funcionamento do 
sistema no provimento de um bem público, detalhando normas legais e procedimentos 
burocráticos. (SAMPAIO, 2000, p. 120) 

 

em função das atribuições que ele vai assumindo também não contempla as exigências que o 

tema apresenta., não enfrenta a discussão histórica sobre o Estado, feita nas ciências políticas, 

reservando-se a postura da descrição. Nessa perspectiva, chamamos atenção para o fato de 

que nossa crítica não reside na ausência dos conceitos, mas na ausência de uma sistematização 

da categoria Estado. Da maneira como é apresentado, ora com autonomia em relação à esfera 

da produção, ou seja, que tem possibilidade de decisão autônoma, ora sendo levado pelas 

ondas e pelas pressões, ao final, não é dada ao leitor a possibilidade de saber qual o papel do 

Estado diante dos conflitos e das necessárias opções que a relação Público e Privado 

apresenta. 

 

• A categoria Mercado  

 

Nesse caso parecer haver ainda mais esquecimento. Sua definição parece não sair da 

compreensão que ele sobrevive do lucro, daí que, sendo Mercado 
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O setor privado de ensino superior, sobretudo seu segmento não-confessional10, que é 
voltado ao atendimento de massa, é financiado, fundamentalmente, com recursos 
privados. Como qualquer outro setor empresarial, o empreendimento tem custo de 
manutenção e de investimento e visa a obtenção de lucro para seu(s) proprietário(s). 
(SAMPAIO, 2000, p. 88). 

 

Na verdade, quando supera essa redução, o conceito da autora o faz reafirmando-a, ao 

reconhecer “a mão invisível do Mercado, como entidade de regulação do sistema de ensino 

superior (...)” (SAMPAIO, 2000, p. 146) e de constrangimento da oferta de ensino superior. É 

raro ou inexistente o termo capital ou concentração de renda. No máximo se fala em elitização 

e, mesmo assim, em nenhum momento de maneira crítica, apenas com o caráter de 

constatação. Isso implica na inexistência de qualquer análise que contraponha identidade, 

papel, racionalidade, escopo da educação superior e do Mercado.  

Ora, considerando a relação entre Público e Privado que tal relação, necessariamente, 

incorpora, seria decisivo que a autora nos apresentasse melhor a identidade do Mercado, 

considerando, por exemplo, sua perspectiva histórica. E isso poderia ter sido considerado a 

partir dos próprios dados que Sampaio oferece ao analisar a evolução do setor privado, 

identificando embates de caráter ideológico, ou seja, movidos pelo interesses dos católicos de 

garantirem sua hegemonia na educação no contexto da LDB de 1961, em contraste com os 

interesses por lucro que o mesmo embate revela, no contexto da Constituinte de 1988. 

A ausência da definição da categoria Mercado confere à obra um caráter defensor do 

próprio Mercado, ao se apresentar como mera constatação de uma realidade dada. 

 

• A Categoria Sociedade Civil  

 

Mesmo que fosse apenas sociedade, também não a encontraríamos. A sociedade aparece 

apenas no papel de demandadora, como no caso da pressão por vagas. Em uma única vez ela 

aparece como referência para o interesse público, quando a autora afirma que “O controle da 

qualidade do ensino superior é um problema do Estado, porque atinge toda a sociedade.” 

(SAMPAIO, 2000, p. 374). Esta também é a única passagem em que se faça referência à 

sociedade como algo distinto do Estado, do Mercado, do setor público e do setor privado do 

ensino superior em se tratando de parâmetro para a análise ou formulação de políticas.  

Ora, a sociedade precisa ser considerada, se não em seu papel de agente na formulação das 

políticas de educação superior, pelo menos como espaço próprio para a manifestação do 

                                                 
10 Como em todo o trajeto até este ponto de sua obra, as IES comunitárias laicas ficam a margem de toda a 
análise. De qualquer maneira, a autora procede diferenciando explicitamente o setor não-lucrativo. 
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interesse público e das ações que a eles correspondem. Essa ausência é refletida, por exemplo, 

na discussão sobre a heterogeneidade do setor privado. Com efeito, sua diferenciação interna 

não pode se restringir à uma identidade pela negação como, segundo a autora,  as próprias IES 

Comunitárias tendem a fazer:  

 

Na construção da identidade das universidades comunitárias, nota-se que a ênfase 
recai muito mais nos aspectos que procuram distingui-las das demais particulares, ou 
seja, no que elas negam ser, do que na apresentação de suas próprias  características. 
(SAMPAIO, 2000, p. 202) 

 

Nesse caso, seria importante a definição da categoria Sociedade Civil para que se pudesse 

explorar melhor o significado da instituição de caráter público sem ser estatal.    

 

• A categoria Público  

 

Com exceção da página 374, em que aparece uma referência à sociedade, com o sentido 

de interesse público, não conseguimos encontrar sequer uma definição, mesmo que de 

passagem, sobre em que consiste finalmente a esfera pública. Ora, isso compromete uma obra 

sobre educação ao explicitar sua vinculação, unicamente, com o Estado e com o Mercado. Ou 

a autora acredita que essa é a realidade da educação superior, ou trata-se de fragilidade 

conceitual. 

Poderíamos dizer assim, que o estudo carece de uma visão global que pudesse relacionar a 

educação superior com a realidade global. Observemos, por exemplo, ao afirmar que: 

 

Não há como discordar da recomendação do Banco Mundial quanto a necessidade 
de o Governo Federal adotar políticas de regulação da qualidade do sistema de 
ensino superior, em especial do setor privado. Todavia, as demais recomendações 
do órgão parecem incorrer em equívocos sobre as clientelas dos setores Público e 
Privado de ensino superior e demonstrar desconhecimento acerca da 
heterogeneidade de nosso sistema, que se reproduz em seus setores 
constituintes.(SAMPAIO, 2000, p. 380). 
 

 A autora não trata das motivações e dos instrumentos que esse órgão utiliza para interferir 

na política de educação superior de diversos países, via-de-regra, situados na periferia do 

sistema político e econômico mundial. Seria, sem dúvidas uma ótima oportunidade para a 

análise de cunho global, tratando das motivações macro-políticas e macroeconômicas dessa 

intervenção, como o ajuste dos gastos do Estado visando a diminuição da carga fiscal e a 
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ampliação dos espaços para o setor privado, como teremos oportunidade de tratar nos 

próximos Capítulos.  

 Enfim, esse enfoque da autora não subtrai a importância de sua obra, mas sublinha uma 

opção de análise, ou mesmo uma filiação epistemológica em que as mútuas relações, a 

interdependência entre setores sociais ou a contradição entre eles não são consideradas. Sua 

importância emerge em outros temas, com dados e analises que precisam ser considerados. 

Vejamos então esses temas. 

 

• A evolução histórica do setor privado e  sua relação com o setor público 

 

Segundo a autora o ensino superior no Brasil começa a se diferenciar a partir da 

Constituição de 1891, com o processo de descentralização. É importante destacarmos que na 

época  

 

“(...) todas as instituições de ensino superior, inclusive as públicas, cobravam 
mensalidades e/ou taxas de matrícula a seus alunos. Nesse sentido, a questão da 
gratuidade do ensino superior não se constituía em aspecto distintivo do ensino 
público na época”. (SAMPAIO, 2000, p.37).  
 

Tal medida provocou uma explosão no crescimento do ensino superior, com a criação, 

entre 1989 e 1998 de 56 novas IES, na sua maioria privadas, com predominância de 

iniciativas confessionais católicas e grupos de empresários, com apoio de governos estaduais. 

Nas palavras da autora,  

 

“(...) o surgimento de instituições privadas significou a abertura de um sistema 
exclusivamente público, restrito e centralizado em duas direções: a alternativa 
confessional ao ensino público e laico e a alternativa laica das elites dos estados para 
fugir do controle do poder central”. (SAMPAIO, 2000, p.39) 

   

No período que vai dos anos 30 aos anos 80, a autora identifica dois períodos: “o 

primeiro compreendido entre 1933 e 1965 e o segundo, de 1965 a 1980”.(SAMPAIO, 2000, p. 

43). No primeiro teria havido consolidação e estabilidade do setor privado e no segundo, uma 

mudança no patamar das matrículas, “(...) levando à predominância desse setor no sistema de 

ensino superior” (idem). 

Ao tratar sobre o primeiro período da consolidação (dos anos 30 aos anos 60), a autora 

destaca o conflito entre laicos e católicos como marca principal em torno da moldura legal 

construída a partir da reforma “Francisco Campos“. Os resultados atenderam parcialmente às 
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pretensões católicas com o ensino religioso sendo facultativo na educação básica, mas sem 

atender ao que a Igreja pretendia para o ensino superior. Para Sampaio (2000, p. 42) 

“Derrotada em suas pretensões de controle do ensino público, a Igreja Católica tomou a 

iniciativa de criação de suas próprias universidades na Década seguinte. [E conclui] Foi nesse 

cenário maior de disputa pelo controle do ensino superior entre elites laicas e católicas, sob 

uma moldura legal centralizadora – como a legislação de 1931 – que se consolidou o ensino 

superior privado no País”.(SAMPAIO, 2000, p. 46). 

Nesse caso fica patente que a motivação pelo lucro não é a única a originar IES 

distintas do setor estatal, ou seja, existem outros interesses e jogo. Nessa perspectiva é preciso 

compreender que a causa ulterior da educação, e também da educação superior, pode ter 

ascendências diversas. No estudo sobre o tema, Libâneo (2001), por exemplo, vai identificar 

pelo menos seis daquilo que ele chama de teorias educacionais, dentre as quais as que 

possuem motivações culturais e espirituais. 

Certamente que uma leitura materialista dialética poderia até chegar a outras razões 

que vinculem as motivações citadas ao processo de reprodução do capital. Mesmo assim, essa 

vinculação não seria a mesma indicada no contexto da reestruturação produtiva. Temos aqui a 

expansão de um privado com motivações que vão para além da reprodução do capital, numa 

clara delimitação das motivações para implementá-las que não estão sob o domínio do 

interesse privado mercantil. 

E é o que o que confirma Sampaio ao declarar que os dados referentes à expansão do 

ensino superior privado pela via católica traduzem uma relação com o Estado que não a torna 

estritamente privada, pois no  

 

No Brasil, as universidades católicas criadas depois de 1946 estabeleceram-se antes 
como um setor semigovernamental do que estritamente privado, tendo dependido, em 
maior ou menor grau, de financiamento estatal. [apesar de que] (...) as instituições 
católicas não se definam como semipúblicas (...) (SAMPAIO, 2000, p. 48).  

 

Percebamos que o conceito de semipúblico ou público não–estatal é mais tardio que a 

época (SANTOS, 1999), mesmo assim, a autora insiste em dizer que mesmo no presente (da 

obra) as IES católicas não se definam assim. Bem, a emergência da ABRUC juntando os 

setores comunitários laicos e confessionais revelam justamente a reivindicação dessa 

identidade, negando, portanto, essa afirmação da autora. 

No período seguinte, marcado pela ação do Regime Militar, acontece a  
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maior taxa de crescimento das matrículas privadas. Com efeito, uma das acusações 
básicas dirigidas ao regime militar foi exatamente a de que ele teria sido promotor, na 
Década de 1970, da expansão do setor privado em detrimento do público. 
(SAMPAIO, 2000, p.44).  

 

Para Sampaio, contudo, há outras razões para tal expansão. A primeira refere-se à 

demanda por ensino superior, caracterizada pela expansão das empresas e da burocracia 

estatal, que abriram novos campos de emprego, para os quais “O diploma de ensino superior 

passou a significar garantia de acesso a esse Mercado” (SAMPAIO, 2000, p. 53), de maneira 

que a demanda não foi acompanhada pela oferta estatal de ensino superior.  

A segunda razão está na crise do próprio Sistema, uma crise, segundo Sampaio, não 

apenas quantitativa. Havia fortes críticas à própria estrutura da universidade herdada dos anos 

30. Segundo a autora,  

 

Basicamente, três críticas recaíam sobre a universidade: a primeira dirigia-se à 
instituição da cátedra; a segunda, ao compromisso efetuado nos anos 30 com as 
escolas profissionais, o qual havia criado uma universidade compartimentalizada; e 
a terceira, ao caráter elitista da universidade, que continuava atendendo a uma 
parcela mínima da população, sobretudo dos estratos médios e altos. (SAMPAIO, 
2000, p. 54). 
 

Sendo explicações para a crise, tais razões não podem ser tomadas como justificativas 

para as mudanças, notadamente aquelas voltadas para a flexibilidade que incidirá, 

diretamente, na expansão do setor privado. Flexibilidade esta indicada pela autora como 

resultante da LDB de 1961.  

As principais novidades nessa Lei, segunda a autora, referiam-se a não mais 

exclusividade do modelo universitário pra as IES e o controle sobre a expansão, definindo 

para isso a existência de três instâncias: “(...) as universidades que gozavam de autonomia; os 

Conselhos Estaduais de Educação e o Conselho Federal de Educação” (SAMPAIO, 2000, p. 

55), sendo que a este último foi conferida a funções de  

 
(...) decidir pela abertura de cursos e estabelecimentos privados, o funcionamento dos 
estabelecimentos isolados de ensino superior, federais e particulares e o 
reconhecimento de universidades mediante a aprovação de seus regimentos e 
estatutos.” (p. 55). Esse conjunto de medidas traduziu-se em derrota para o “segmento 
da intelectualidade que defendia estrutura mais orgânica de ensino universitário (...). 
(SAMPAIO, 2000, p. 56) 
 

Segundo a autora, as medidas surtiram efeitos e o período registrou grande expansão 

do setor privado, expansão esta estimulada, paradoxalmente pelas reformas implementadas 

pelo governo Militar.  “Entre outras medidas, a reforma: a) aboliu a cátedra; b) instituiu o 
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departamento como unidade de mínima de ensino e pesquisa; (...) h) institucionalizou a 

pesquisa (...)”. (SAMPAIO, 2000, p. 58).  

São medidas que vão tornar ainda mais distante a realidade do setor privado da 

realidade do setor estatal, ao mesmo tempo em que não consegue expandir essa qualidade 

para atender toda a demanda existente. Assim, a iniciativa privada preocupava-se nessa época 

“(...) com o atendimento da demanda por ensino.” (SAMPAIO, 2000, p. 60), concentrando 

sua oferta em pequenos estabelecimentos. Segundo dados da autora, em 1971, do total de 639 

estabelecimentos, 527 eram particulares, dos quais, apenas 16 eram universidades. Houve na 

época uma explosão de novos cursos, “em três anos (69, 70 e 71) passou a ser oferecido no 

Mercado um total de 209 cursos” (SAMPAIO, 2000, p. 61), concentrados no eixo Sul – 

Sudeste, com maioria no turno noturno, e outras características que buscavam atender ao 

mesmo tempo, segundo a autora, as demandas do Mercado e as novas exigências legais. 

Além das reformas, a autora reconhece que esse processo tem como base a ação do 

Conselho Federal de Educação (CF.:E).  

 

A Lei de 1968 retomava a preferência pela organização universitária que havia 
orientado a reforma de 1931 (Tramontin &Braga, 1984). Entretanto, na prática, essa 
preferência não se concretizou, e o que se verifica ao longo de toda a Década de 1970 
até meados dos anos 80 é uma seqüência de Decretos, resoluções, portarias e pareceres 
do CF.:E que abriam ‘brechas’ na moldura legal maior instituída em 1968 em vista 
permitir a criação de faculdades isoladas. (SAMPAIO, 2000, p. 65). 

 

A conclusão de Sampaio (2000) sobre a expansão se afasta tanto dos que indicam as 

razões da expansão do setor privado, na época, como sendo fruto de políticas de um Estado 

monolítico, quanto dos que afirmam a expansão como sendo fruto de uma atuação nos moldes 

de tentativas e erros. A questão é que as regras mudavam em função das pressões que, 

naquele momento prevaleciam. Pro trás de todo esse movimento, ressalta Sampaio (2000, p. 

68) estava  

 

(...) a pressão dos interesses do ensino privado; respaldados, por sua vez, na pressão 
da demanda; [ou seja] a força do setor privado mostrou-se, efetivamente, mais eficaz 
nessa arena decisória. 
 

Não deixa de causar certo espanto que num Estado de exceção dos direitos 

democráticos, um setor de enorme preocupação para o governo tenha sido conduzido ao sabor 

de pressões. Dificilmente podemos imaginar que, em plena Ditadura Militar, houvesse tanta 

condescendência para com os empresários da educação. Acreditamos que a perspectiva de 
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explicação que considera essa expansão como benéfica para o próprio governo, afinal 

desafogava a pressão sobre as IFES, seja mais pertinente. 

É importante observarmos que na analise do período pós-68, a autora constata uma 

ação consciente do Governo Militar visando a expansão do setor privado. Nesse caso, a 

expansão do setor privado nos anos 70 ocorreu por conta de dois fatores: existência de 

demanda reprimida e demanda crescente em função dos índices de conclusão no ensino 

médio, que chegou, entre 1970/1973, a “uma taxa de conclusão de 74%, a mais alta da 

Década”. (SAMPAIO, 2000, p. 68) e a uma opção por conservar a qualidade do setor estatal e 

massificar o setor privado.  

Teria havido na verdade uma diferença nas opções: o setor público ao optar pela 

criação de universidades com ensino e pesquisa aumentou o custo de sua implantação, “(...) 

limitando-lhe a expansão e abrindo, ao setor privado, a oportunidade de atender à demanda de 

massa que o Estado não conseguia absorver”. (SAMPAIO, 2000, p. 69). 

A autora aqui apresenta um Estado que opta pela qualidade e não pela quantidade, com 

direito a uma insinuação que seria em atendimento às demandas dos movimentos da Década 

de 60, já que conserva o modelo (ou pelo menos seus traços essenciais) por eles proposto. 

Assim, é identificado como contingencial, oportuna, mas por bons motivos, a expansão do 

setor privado. Este, por sua vez, opta por instituições de menor custo, para atender aos mais 

pobres, superando a seletividade da IES pública.  

A análise sobre “Os estabelecimentos” apresenta alguns quadros com o quantitativo e 

o qualitativo da expansão no Brasil. Destaque para a constatação de que “(...) de 1946 a 1960, 

todas as iniciativas foram confessionais, católica e presbiteriana; entre 1961 e 1980, as 

universidades criadas foram, na grande maioria de origem laica”. (SAMPAIO, 2000, p. 70). É 

nesse período, também, que se institucionaliza a pesquisa, tanto nas IES estatais quanto nas 

católicas. 

A autora indica, então, que os dados permitem rever a interpretação de que ao se 

retirar do ensino superior, o Estado estaria promovendo sua privatização, na verdade, tratava-

se de, segundo Sampaio (2000, p, 75)  

 

(...) preservar as universidades públicas de uma eventual massificação do ensino 
superior, incompatível com a universidade de pesquisa [e] (...) expandir o ensino 
público em regiões menos favoráveis ao financiamento privado do ensino superior.  
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Com essa interpretação a autora chega à conclusão que a relação entre a educação 

pública e a privada no contexto do governo Militar se caracteriza pela complementaridade e 

não pela suplementaridade, afirmando que:  

 

Essa relação complementar é que constitui o fenômeno novo da expansão do sistema 
de ensino superior nos anos 70. Ela vai sobrepor-se à relação de paralelismo entre 
ensino público laico/ensino privado confessional emblemática do ensino superior no 
país (SAMPAIO, 2000, p. 74) 
 

 Dois aspectos precisam ser considerados nessa análise de Sampaio. O primeiro é relativo 

ao papel do Estado no processo de expansão; o segundo é sobre a relação de 

complementaridade entre os setores. 

 No primeiro caso é de se perguntar, qual a racionalidade desse governo, qual a bússola 

que o guia? Com um problema de excedente, não seria lógico que, na busca por legitimidade 

ele optasse pela ampliação quantitativa? De outro lado, qual a racionalidade do setor privado, 

por acaso seria a benevolência com os excluídos das IES de melhor qualidade? As respostas 

para tais questões precisam ser buscadas no próprio modelo de Estado e de desenvolvimento 

proposto por este, por um lado, e por outro, na lógica do capital que começa a se dar conta do 

nicho de Mercado que desponta na educação superior. Inesperadamente a autora não entra 

nessa discussão, confirmando nossa crítica de que, para ela, a realidade da educação superior 

encontra explicações apenas no campo da educação superior. 

 Em relação à complementaridade, a análise da autora, se considerada como descrição pura 

e simples de um fenômeno, pode até ser convincente, os dados indicam, realmente, que existe 

uma complementaridade. Mas eles não revelam que tenha havido, como quer a autora, uma 

decisão consciente sobre esses papéis complementares, ou seja, os mesmo dados podem nos 

levar também a afirmar que a limitação da expansão do setor estatal (a razão de não ter criado 

mais vagas em universidades de pesquisas, mesmo que não atingisse os 100% da demanda) 

ocorre por “insuficiência” e não por uma decisão clara e explicita. Lembramos mais uma vez, 

as reações do MEC à falta de controle do CF.:E no tocante à expansão, citada pela própria 

autora. Todavia, o mais grave em sua análise é não considerar as conseqüências desse 

fenômeno, tais como a criação de privilégios para o setor social que tem acesso ao sistema 

estatal, criando uma dualidade no sistema, ou ainda o estímulo à constituição do setor 

educação superior em um Mercado de serviços, com prejuízos diretos ao seu caráter público.  

 Tais análises, desenvolvidas por outros autores (dentre os quis os citados pela própria 

autora), recairiam diretamente naquilo que o Capítulo se propõe a estudar: a “dinâmica da 
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relação público/privado no ensino superior” mas não apenas no sentido descritivo. Incluiria, 

na verdade, aspectos que poderiam indicar, por exemplo, como as conseqüências podem 

retroalimentar as causas: o crescimento do setor privado mercantil se dá em função da 

possibilidade real de lucro que, por sua vez, estimula a entrada de novos agentes econômicos. 

Veja-se que nesse caso, podemos ter uma expansão que não corresponda à demanda existente, 

transformando o oferecimento da educação como um serviço que tem fim em si mesmo, ao 

invés de articular com as demandas globais. Nesse caso, iríamos além da complementaridade 

ou suplementaridade, seria a superação da educação como bem público. 

  A questão é retomada pela autora no último Capítulo do livro. Segundo ela, a questão 

da complementaridade procura responder ao que é colocado por aquelas análises que são 

elaboradas por autores que pertencem ao sistema. Segundo essas análises, o setor privado teria 

um papel suplementar no sistema, atendendo ao que não poderia ser atendido pelo setor 

público. Na óptica da autora a questão não pode ser vista assim, pelo menos após os anos do 

regime militar, nos quais teria havido “(...) um acordo do e no sistema” (SAMPAIO, 2000, p. 

368), pelo qual o setor público, incluindo não apenas o grupo no poder, mas o próprio projeto 

de universidade pública, assumiu a preservação do modelo da universidade de pesquisa, 

protegendo-a contra a massificação. Isso, por conseguinte, teria reservado ao setor privado o 

acolhimento da demanda massificadora do ensino superior, ou, pelo menos, teria se tornado 

convidativo “à iniciativa privada que passou a ter um Mercado altamente lucrativo para 

explorar” (SAMPAIO, 2000, p. 369). Assim, o setor privado complementa um modelo que 

exige diversificação para poder atender à demanda. 

 É importante destacarmos que, em primeiro lugar, há realmente uma distinção sensível em 

se considerar o setor privado como complementar ou suplementar, ou “operando de forma 

paralela ao setor público” (SAMPAIO, 2000, p. 369). Com efeito, no primeiro caso, 

considera-se um nível significativo de consciência na decisão de termos um sistema dual, para 

o qual é exigida a presença de algo “que se integra a um todo para completá-lo ou aperfeiçoá-

lo” (HOUAISS, 2007); no segundo caso, o setor privado seria algo “que serve para suprir 

alguma falta” (HOUAISS, 2007), ou seja, para atender aquilo que por incapacidade ou 

impotência, o Estado não teria como fazê-lo. A afirmação de complementaridade é pertinente 

se tomarmos a acepção do privado como alternativa ao modelo mantido e gerido pelo Estado, 

tema que teremos oportunidade de retomar. Porém, mais uma vez fica patente que a afirmação 

sobre uma decisão estratégica, um “acordo” é mais difícil de se sustentar. Afinal, não há 

registros de que os movimentos ou os defensores do modelo de universidade de pesquisa, que 

reagiam ao problema dos excedentes e lutavam pela universidade pública, tenham assumido, 
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mesmo que tacitamente, um modelo excludente de universidade. Ou seja, o título de 

universidade de elite não pode ser considerado como uma auto-imputação desse grupo.  

 

• A heterogeneidade do setor privado 

 

Sampaio procura ao longo de sua obra destacar que o setor privado não é homogêneo, 

possui grupos distintos em seu interior, não podendo assim vir a ser definido como um todo 

homogêneo, ou seja, “O campo político onde se movem os agentes do sistema de ensino 

superior é muito mais complexo do que a oposição setor público/setor privado” (SAMPAIO, 

2000, p. 170). 

Para a autora essa heterogeneidade é desconhecida por discursos de grupos vinculados 

ao setor público. Na verdade,  

 

A visão de blocos monolíticos “público versus privado”, com efeito, tem antes 
eficácia simbólica:apresenta um modelo de ensino superior centrado na 
universidade púbica e fornece um modelo para orientar ideologicamente as facções 
mais corporativas (SAMPAIO, 2000, p. 170) 

 

 Aplicando uma linguagem mais incisiva, encontramos em Sampaio uma conclusão 

análoga ao que afirma Gomes (2006) sobre as identidades discursivas. Contudo, é importante 

observarmos que a homogeneização do setor privado tende a ser também homogeneização do 

setor público. Como teremos oportunidade de observar em outros autores, a exemplo de Silva 

Jr. e Sguissardi (2001), o critério ou fundamento para a definição da identidade pública de 

uma IES é, ao que tudo indica, tão-somente a sua vinculação ao Estado.   

 Para Sampaio (2000, p. 170) a conseqüência da homogeneização é a definição do setor 

privado de maneira negativa: 

 
Em suma, tanto no script da academia como na fala das associações de representação 
do ensino público, o setor privado é o ‘outro’, aquilo que representa, por si, pelas 
circunstâncias de sua expansão ou por derivações ideológicas, ‘o mal’. O mal, todavia, 
por oposição, é o elemento fundamental para a construção da identidade do setor 
público por meio de suas associações. 

 

 Ora, esse procedimento compromete as análises apresentadas e se caracteriza como pré-

conceito que dificulta a relação entre o Público e o Privado. É como se fosse proposto de 

imediato que a única relação possível é com a extinção do setor privado, compreendido como 

setor não-estatal, independente do que ele seja ou a possa vir a ser, a exemplo de Otranto 

(2007).  
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 Partindo dessa constatação Sampaio (2000, p. 170) apresenta as possibilidades de recortes 

que explicitam a heterogeneidade do setor privado, realçando que a polarização setor 

público/setor privado serve apenas como mapeamento inicial do setor: 

 

E os recortes são muitos: universidades e instituições isoladas, mantenedoras e 
mantidas; estabelecimentos laicos e confessionais, particulares e comunitários – no 
caso de comunitários, se laico ou confessional e, no caso de confessional, se católico 
ou protestante; no caso de católico qual ordem esse protestante, qual Igreja. 

 

 As considerações de Sampaio podem ser ilustradas apenas em um subsetor, o católico. Ter 

uma mantenedora vinculada a uma ordem ou congregação religiosa - como são os casos da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e do Centro Universitário Franciscano 

(UNIFRA), vinculados à ordem da Companhia de Jesus e à ordem Franciscana, 

respectivamente - pode indicar estratégias de ação diferenciadas em função do carisma e da 

missão de cada uma delas; por sua vez, no caso de vinculação a uma arquidiocese ou diocese, 

como no caso da PUC de Minas Gerais, a uma única ordem religiosa, como os casos citados 

acima, ou a um grupo de congregações, como no caso da Universidade Católica de Brasília 

(UCB), implica em instâncias e procedimentos decisórios diversos, em arranjos internos que 

incidem sobre a própria identidade da IES.  

 Acreditar na possibilidade de generalização sobre a idoneidade desse conjunto de IES ou a 

forma de organização não pode ter outra conseqüência, senão o risco de existirem equívocos e 

injustiças. Nesse sentido, um estudo sobre a relação entre o Público e o Privado na educação 

superior exige que consideremos a diversidade no interior de cada subsetor. 

 Sampaio procede a essa distinção considerando em primeiro lugar os “atores” do setor 

educação. Destaca inicialmente os docentes e pesquisadores vinculados às universidades, 

muitas vezes vinculados a entidades representativas do setor. O destaque dado pela autora, 

nesse caso, busca identificar a produção acadêmica com a posição política. Ocorre que a 

produção acadêmica é de “(...) autores/atores que são do próprio sistema (...) A marca dos 

estudos é a visão negativa sobre o ensino superior privado” de maneira que, conclui Sampaio 

(2000, p. 167): 

 

O desdobramento dessa visão, na prática política dos agentes do ensino público, é a 
sua luta contra tudo que o adjetivo “privado” pode evocar: privatização, fundação 
(pessoa jurídica de direito privado), Mercado, terceirização de serviços, relação com o 
setor produtivo, entre outros.   
 

 É importante observar como existe uma retroalimentação da discussão sobre o Público e o 

Privado pela própria condição de cada um. Num sistema em que as possibilidades do formar 
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para produzir conhecimento são sempre maiores para os que estão nas IES estatais, a 

produção de conhecimento traz a marca do lugar de onde se fala, isto é, em muitos casos a 

generalização é, ao que parece, a saída mais fácil diante do que pode parecer uma textura 

extremamente complexa.  

 Por outro lado, é preciso considerarmos, com já foi dito, que o reverso do equívoco da 

generalização do setor privado é a também generalização do setor estatal. É exatamente esta 

generalização que possibilita se fazer a polarização entre duas identidades que seriam opostas.  

 Sampaio avança na apresentação da heterogeneidade tratando das entidades 

representativas. Nesse caso ela considera dois tipos, por interseção e por disjunção: “o 

primeiro opera a interseção de conjuntos diferentes do sistema; o segundo realiza a disjunção 

da representação dos interesses de um mesmo conjunto.” (SAMPAIO, 2000, p. 171). 

 Nessa perspectiva, a autora identifica como sendo do primeiro tipo o CRUB, cuja prática 

tende a neutralizar as diferenças entre seus integrantes, enquanto ANUP, Associação Nacional 

dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e ABRUC são 

exemplos do segundo tipo. Nesse sentido, é importante perceber a caracterização da 

heterogeneidade justamente no fato de a ABRUC representar disjunção em relação à ANUP. 

 Contudo, Sampaio (2000, p. 202) assinala que a postura da ABRUC referente às demais 

IES privadas coincide com a  postura dos setores estatais referentes ao setor privado, isto é,  

 

Na construção da identidade das universidades comunitárias, nota-se que a ênfase 
recai muito mais nos aspectos que procuram distingui-las das demais universidades 
particulares, ou seja, no que elas negam ser, do que na apresentação de suas 
próprias características 

  

 A autora dispara na referida conclusão, isto é, as possibilidades – talvez mais que a 

efetividade da identidade comunitária não se restringem a uma não-privada, portanto, não-

outra definida pelos discursos assinalados acima. A continuidade do próprio texto da autora 

oferece subsídios pelos quais se podemos concluir que a identidade comunitária traz as 

possibilidades de que optem prioritariamente pelo interesse público e por eles sejam 

conduzidas: 

 

A Abruc, por sua vez, propõe-se a ser o “avesso do outro” – o setor particular tout 
court. A construção da identidade desse novo agrupamento de universidades 
particulares funda-se na idéia de “público” mas, igualmente, na defesa da liberdade de 
ensino, antiga bandeira do ensino confessional no Brasil. O “avesso do outro” 
(empresarial/comercial) não pode, por isso, ser o público estatal, embora também não 
o neguem.As comunitárias apresentam-se como um terceiro tipo, como um modelo 
alternativo. (SAMPAIO, 2000, p. 211). 
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 Significa dizer que a compreensão da heterogeneidade do setor privado exige um 

mergulho nessa contingência de uma identidade pública que não esteja vinculada ao Estado. 

Ao contrário do que esperávamos a autora não chega a explorar o tema, limitando-se a 

descrever a prática da ABRUC, pela qual constata que um de seus objetivos é a garantia do 

financiamento estatal.  

 Teremos oportunidade de retomarmos o tema quando tratarmos das categorias que 

fundamentam a relação entre o Público e o Privado. Agora importa anotarmos essa exigência 

para o bom esclarecimento das questões. 

  A heterogeneidade é identificada também na “imagem” institucional. Nessa perspectiva, 

Sampaio (2000, 22) destaca que, em seus canais de comunicação (prospectos e revistas, por 

exemplo)  

 

as universidades comunitárias procuram ressaltar o caráter público não estatal do 
ensino superior e os atributos que as tornam distintas das outras universidades 
particulares, ou seja, da “ideologia do livre Mercado no setor educacional”, na qual 
vigora a “reprodução do saber  (Puccamp-SP).” 

  

 Com efeito, podemos objetar que o discurso, ainda mais como no caso do discurso que 

tem como objetivo apresentar a instituição para possíveis “clientes” diriam os críticos, não 

pode ser considerado como parâmetro para a definição da identidade, pondo em dúvida a 

afirmação da autora.  

 Acreditamos, porém que este tipo de fala tem um caráter performático, ou seja, ao 

declarar-se com tal identidade, a instituição comunitária cria a prerrogativa de ser questionada 

no caso de não cumprimento das “promessas” que faz, seja por parte da sociedade, seja por 

parte do Estado como agente regulador. 

 Na continuidade de nosso trabalho, portanto, será importante verificarmos até que ponto 

essa distinção das IES comunitárias emerge nos processos de formulação das políticas 

públicas, assumindo a perspectiva de priorizar o público em detrimento do privado. 

 Enfim, apesar das ausências do texto, Sampaio apresenta um estudo em que se destaca a 

descrição do setor privado com a preocupação da análise. Nessa perspectiva o texto apresenta 

dados e provocações para o estudo da relação entre o Público e o Privado, principalmente no 

que diz respeito à fundamentação de categorias teóricas como público, privado, Mercado e 

Estado.  

 Vejamos então como os outros autores, previamente diferenciados de Sampaio, tratam 

esses temas.  
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1.2.2.2 A análise focada na reforma do Estado  

 

 Silva Jr. e Sguissardi (2001) abordam diversos temas, como já foi adiantado. Aqui 

apresentamos alguns destaques que, sendo referência crítica da obra, fazem emergir desafios 

importantes para nosso trabalho. 

  

• Reforma do Estado e Educação Superior  

 

O primeiro tema em destaque na obra é a relação construída entre Reforma do Estado, 

educação superior e a questão do público e do privado. Para os autores, a Reforma do Estado 

enfaticamente implementada pelo Governo FHC incide diretamente naquilo que até então 

estava estabelecido como esfera ou ações públicas sob a responsabilidade do Estado. 

Segundo o ideário apresentado naquele governo, tendo a frente o Ministério da 

Reforma do Estado (MARE) e seu Ministro, Bresser Pereira, a reforma do Estado deveria 

superar, mediante a implementação do modelo gerencial, os modelos estatais patrimonialista e 

burocrático. Nesse novo modelo “O Estado reduziria seu papel de prestador direto de 

serviços, mas manteria o papel de regulador, provedor e promotor desses serviços, entre os 

quais os de educação e saúde (...)” (SILVA JR e SGUISSARDI, 2001, p. 40) (grifos no 

original) 

A análise procedida pelos autores pode ser encontrada em outras publicações, a 

exemplo de Chauí (1999) e Gracindo (2000), todas críticas ao movimento que vai do Estado 

de Bem-Estar Social ao Neoliberalismo, à maneira que o define, por exemplo, Anderson 

(1998), isto é, existe um processo de avanço do capital sobre a sociedade e o Estado, numa 

clara perspectiva de colonização de todos os espaços da sociedade (SANTOS, 1996). 

O diferencial dos autores talvez esteja na fundamentação que fazem para o caso da 

reestruturação do Estado brasileiro, com uma ampla análise dos documentos produzidos pelo 

MARE e outros setores do Governo FHC. Nesse sentido, resulta claro que se trata de um 

momento de inflexão na linha evolutiva do Estado brasileiro, procurando implementar o 

modelo gerencial em substituição aos modelos patrimonialista e burocrático. Com efeito, o 

Governo FHC implementa um tipo de gestão baseada na racionalidade gerencial, tendo como 

uma das marcas a distribuição de recursos por meio de editais. 

Nesse novo modelo o Estado passa a ter quatro setores: núcleo estratégico, atividades 

exclusivas, serviços não-exclusivos e produção de bens e serviços para o Mercado. Além 
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dessas características, os autores destacam a distinção feita pelo MARE acerca das formas de 

propriedade. Nesse sentido, destacamos ao lado das formas tradicionais a propriedade pública 

não-estatal. “Ela seria constituída pelas organizações sem fins lucrativos que não seriam 

propriedade de nenhum indivíduo ou grupo e estariam orientadas diretamente para o 

atendimento do interesses público” (SILVA JR e SGUISSARDI, 2001, p. 42). 

Considerando a classificação da Educação Superior, proposta pelo MARE, como 

atividade não-exclusiva do Estado, a ela seria aplicada essa forma de propriedade. Daí que os 

autores centrem-se na sua análise.  Nas palavras dos autores: 

 

Na proposta do Governo FHC, por iniciativa do MARE, portanto, as instituições 
estatais de educação superior transformar-se-iam em entidades públicas de natureza 
privada, pode-se dizer, semipúblicas. Na proposta de Bresser Pereira, as organizações 
sociais submeter-se-iam a três tipos de controle: estatal, comunitário e do Mercado. 
(SILVA JR. E SGUISSARDI, 2001, p. 46). 

 

Para tanto, segundo os autores, no âmbito do MEC essa reestruturação vai sendo 

implementada por meio de medidas legais e de procedimentos visando à redução de recursos 

para as IFES (por meio de ações como o não preenchimento de vagas ociosas de docentes e 

funcionários e o congelamento de seus salários). As referidas ações foram pautadas por um 

diagnóstico de crise do Sistema de Educação Superior e correspondem ao que o Governo 

FHC entendia como alternativas para superá-la.  

Assim, é identificado um processo de mudanças radicais, um movimento que visa uma 

re-configuração especifica da educação superior, mediante sua subordinação à lógica do 

capital, pois  

 

trata-se de introduzir, na educação superior, a racionalidade gerencial capitalista e 
privada, que se traduz na redução da esfera pública e na expansão do capital, com sua 
racionalidade organizativa, para setores outrora organizados segundo o interesse 
público” (SILVA JR. e SGUISSARDI, 2001, p. 77).  

 

Os autores identificam como fruto dessa re-configuração e conseqüentemente da 

assunção por parte da educação da lógica do Mercado, o fato de que as IES passaram a 

orientar-se para a demanda exclusiva do Mercado, em nada se diferenciando de uma empresa. 

É nesse contexto que os autores fazem uma contundente afirmação sobre a relação entre o 

Público e o Privado. Para Silva JR. e Sguissardi (2001, p. 81), espaços intermediários entre o 

Público e o Privado são suposições ideológicas: 
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(...) esse reordenamento conduz à redefinição, nesse âmbito, das esferas pública e privada, 
e possibilita, como já exposto, a identificação, de fundo ideológico liberal, de uma suposta 
existência de outros espaços intermediários entre o Público e o Privado: o semipúblico ou 
semiprivado. Na verdade, o que ocorre é uma clara definição dessas duas esferas diante da 
necessidade de expansão própria do capital. 
 

Existe claramente, aí, uma determinação em vincular a concepção do público não-

estatal ao programa de reformas do Estado conduzido pela via do neoliberalismo e, dessa 

maneira, insistir na importância de reconhecer a clivagem entre os dois pólos. Nesse sentido, 

os autores pecam por não resgatarem a perspectiva histórica do público não-estatal, ou das 

iniciativas que não sendo mantidas diretamente e nem controladas pelo Estado, apresentam-se 

voltadas para o interesse público.  

Na verdade, nem precisamos sair do Brasil para verificarmos que o tema se encontra 

muito antes das reformas neoliberais do Estado. A tradição comunitária no sul do País é um 

exemplo. Nesse caso, há, efetivamente, iniciativas da comunidade visando atender 

necessidades sociais, providas e controladas pela própria comunidade (OLIVEIRA, 2002). 

Algo reconhecido, apesar do tom crítico11, por autores como Cunha (1995) e Neves (1995). 

Ou seja, ainda que seja pertinente a crítica dos autores à proposta do MARE de propriedade 

públicas não-estatais, não podemos afirmar que tudo que existia, ate então, fosse incluído nos 

parâmetros e devedor das orientações do Ministério. Assim, estando de acordo com as críticas 

dos autores, discordamos de seu enfoque e sua abrangência. 

Essa constatação nos leva a compreender que o debate sobre a relação entre o público, 

o estatal, o privado e o mercantil precisa ir além da realidade imediata, procurando outros 

fundamentos. E esse é também um procedimento feito pelos autores como veremos no item a 

seguir. 

 

• A relação Estado, Público, Privado e Mercantil 

 

Antes da análise do tema os autores chamam atenção para sua necessidade e o “estado 

da Arte” da pesquisa relativa ao mesmo: 

 

Apesar do muito que se tem escrito acerca de tais conceitos e da realidade desses 
espaços gerais e da educação, sua compreensão mostra-se ainda muito insuficiente. 

                                                 
11 A crítica de Cunha (1995) se refere à identidade comunitária como algo que nega a Modernidade, a identidade 
de sociedade, ou seja, ser comunitária seria justamente voltar a um arranjo social em que exista maior controle 
social. Nesse sentido, a crítica esquece da dimensão comunitária no prisma das relações políticas entre os 
membros da sociedade que não referem diretamente ao Estado. Para mais detalhes do diálogo com Cunha, ver 
Oliveira (2002 ). 
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Talvez um bom itinerário de análise seja buscar os pressupostos desses conceitos, 
elaborados pela filosofia política e que estão na origem da ideologia liberal. Em 
outros termos, tentar compreendê-los via explicitação de sua própria racionalidade, 
isto é, compreender como, historicamente, têm contribuído para a instituição desses 
espaços, legitimando-os ao longo da existência do modo de produção capitalista, pode 
ser uma boa maneira de entendimento das mudanças que se verificam no âmbito do 
Estado, da Sociedade Civil e, em particular, da educação superior brasileira (SILVA 
JR. e SGUISSARDI, 2001, p. 81. Grifo nosso). 

 

É uma afirmação importantíssima, tendo em vista as constatações de Gomes (2006) e 

as que fizemos até o momento, notadamente em relação ao texto de Sampaio (2000). Em 

primeiro lugar porque corrobora tais constatações; em segundo lugar, porque explicita a 

consciência de que a discussão não pode ocorrer fundamentada por dados imediatos, na 

perspectiva de sua positivação, nem tão pouco,a partir de “tradições” discursivas como 

aquelas citadas por Sampaio, que confundem análise com subsídio para o diálogo político. Por 

último, com essa afirmação os autores constroem expectativas sobre seu texto, assumindo um 

importante compromisso com o leitor. 

Para analisar a relação os autores citam três fontes (Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, Declaração de Independência dos Estados Unidos e a obra História das Ideologias) 

constatando que, como representações da ideologia liberal, todas elas enfatizam, como 

instituições do Estado, os direitos inalienáveis à vida, à igualdade e à propriedade dos 

indivíduos em sociedade. Para eles essas afirmações trazem a marca das idéias de J. Locke. 

Nessa perspectiva, 

 

O público e o estatal põem-se, assim, como realidades distintas para Locke. O estatal é 
derivado do público e, ao mesmo tempo, a ele submetido, razão pela qual o homem, 
por meio do pacto social, constituiu-se em sociedade. Assim, o público só se faz na 
conjugação com o Estado, ainda que este último derive do primeiro e a ele se submeta. 
Não há, portanto, sentido em se falar de público na ausência do Estado” (SILVA JR. E 
SGUISSARDI, 2001, p. 88). 
 

E concluem, 
 

Sob tal arrazoado teórico-político, os pressupostos da ideologia liberal ancorar-se-iam 
na diferenciação entre o público – inerente à sociedade – e o estatal – referente ao 
governo, que se legitima ou não, conforme a natureza de suas ações contrarie ou não o 
interesse público (sociedade). Assim, a diferenciação entre as instituições do público 
(sociedade) deve ser feita tomando como referência suas próprias especificidades e 
nas suas relações com o Estado (governo), posto que, na relação com o Estado, todas 
as instituições da sociedade são iguais. Isto é, na acepção de Locke, nenhuma 
instituição pública pode reivindicar a condição de estatal, pois não faz sentido 
reivindica-lo. (SILVA JR. E SGUISSARDI, 2001, p. 89). 
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Parece-nos então, que o entendimento dos autores sobre Locke refere-se a que o espaço 

público não se confunde com o estatal, ainda que a existência dos dois seja uma exigência, 

uma necessidade. Além disso, o estatal deriva do público e dele depende, ou seja, existe uma 

ascendência do público sobre o estatal. Contudo, observemos que a última afirmação da 

primeira citação deixa certa ambigüidade no ar. Até que ponto realmente não se pode falar em 

público na ausência do Estado? 

Pela própria lógica de Locke e pela interpretação dos autores, há não apenas ascendência 

hierárquica do público sobre o estatal, mas também uma necessidade lógica de antecedência: 

a existência do público, como espaço ou conjunto de interesse do todo, é condição para que 

venha a ser constituído o Estado. Nesse caso, portanto, poderíamos falar de uma esfera 

pública na ausência do Estado. Aliás, se considerarmos a história da emergência universidade 

moderna ainda no Século XIII, vamos constatar que ela, na qualidade de espaço público, isto 

é, como espaço construído pelos estudantes ao lado das catedrais (CHARLES e VERGER, 

1996) trava com o Estado dá época, não uma relação de manutenção – pois eram os 

estudantes que contratavam os professores – ou mesmo de garantia, mas de conflito, lutava 

contra o Estado para garantir sua autonomia. 

Por outro lado, é importante considerarmos que a presença do Estado não significa um 

ato de manutenção e controle do público. Certamente que a ausência ou fragilização do 

Estado pode significar, como demonstra a própria análise dos autores, apresentada acima, a 

possibilidade de redução do público em nome do avanço do privado mercantil. Mas isso é 

outro tipo de constatação. Abrimos aqui outra perspectiva para a fundamentação do tema: o 

resgate histórico dessa relação para além do período capitalista da história. 

Quanta à segunda citação, os autores argumentam com bastante propriedade que existe 

uma distinção entre instituições públicas e instituições estatais, ainda que o estatal não esteja 

propriamente vinculado ao governo, mas ao Estado. É preciso considerar, contudo, se essa 

distinção, do mesmo modo como impõe a impossibilidade de a instituição pública reivindicar 

a condição de estatal, imporia também a possibilidade de que a condição de estatal não 

implique de imediato na condição de pública. 

Nessa perspectiva, os autores diriam que não, que a condição de estatal implica, 

automaticamente, na condição de pública, considerando sua necessidade de legitimação: 

conforme suas ações contrariem ou não o interesse público (sociedade). Ou ainda, pelo fato de 

uma pressuposição tácita, como ilustra a passagem a seguir:  
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No entanto, na linguagem corrente que hoje refletem acerca das reações entre o Estado 
e sociedade política e Sociedade Civil, o conceito de público é tomado como sinônimo 
do conceito de estatal, de pertença ao aparelho de Estado, responsável pela 
administração pública (SILVA JR e  SGUISSARDI, 2001, p. 90). 
 

Observemos que tratado na perspectiva da legitimação como meio indispensável para 

que o estatal seja público, o tema exige discussão, argumentos. Considerado na perspectiva da 

“linguagem” corrente, há indícios de que a realidade empírica ou o real sensível venha a ser 

tomado como o real decorrente do processo histórico, o real concreto, sem que façamos a 

devida análise. Ora, isso produziria incoerências analíticas quando o caso seja de analisar a 

política global de um governo e não apenas ações pontuais. Vejamos o caso da política 

econômica do Brasil. Tendo ela o sentido de privilegiar o pagamento da dívida e os juros dos 

credores, no caso de prioridade para a manutenção do superávit primário, dificilmente alguém 

poderia afirmá-la como sendo de interesse, prioritariamente, da sociedade12. O que fazem os 

autores, que opção eles tomam? Vejamos na continuidade imediata do texto: 

 
Em decorrência [do pressuposto indicado na citação anterior], o que é privado, ou 
seja, do âmbito da Sociedade Civil, jamais poderá ser público, isto é, do âmbito do 
aparelho do Estado. Não há lugar conseqüentemente, para um espaço social misto, 
constituído de elementos públicos e privados. Por outro lado, nenhuma instituição 
privada pode reivindicar o título de estatal ou de não-estatal, pois, tratando-se de 
instituições da Sociedade Civil, serão todas iguais perante o aparelho do Estado, Se as 
instituições privadas o fazem – reivindicando, por exemplo, o título de públicas não-
estatais – impõe-se indagar a respeito das verdadeiras razões que a isso elas têm sido 
social e politicamente conduzidas” (SILVA JR. E SGUISSARDI, 2001, p. 90). 
 

Parece-nos não haver outra possibilidade, sim, os autores tomam a condição da 

linguagem corrente como pressuposto para chegarem à conclusão de que nenhuma instituição 

que não seja estatal possa reivindicar a condição de pública. E mais, qualquer discurso que o 

faça será passível de desconfiança.  

Considerando o que já afirmamos sobre a necessidade de análise em perspectiva 

histórica, de análise com outras subjacências que não sejam os pressupostos liberais de Locke 

e ainda o confronto com a realidade hodierna, a afirmação dos autores ganha importância 

fazendo com que o tema seja tratado com mais vagar. Temos uma boa problematização a ser 

enfrentada. Por ora, parece-nos importante assinalar a questão epistemológica. Com efeito, 

considerando o escopo da obra e o modo de tratamento que se anuncia, a identidade imediata 

entre o estatal e o público exige um tratamento mais aprofundado.  

Guiados por aquelas conclusões, os autores procuram então analisar os conceitos de 

Público e Privado a partir de outras fontes, e a partir das relações sociais produzidas no 

                                                 
12 O tema será retomado quando da análise do Governo Lula. 
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contexto de emergência do capitalismo Eles começam pelas categorias Mercadoria, valor de 

uso e valor de troca. A partir dessa analise, chegam então à conclusão de que as relações 

sociais se dão em base às relações de produção, as quais “(...) se movem pelas Mercadorias 

(sendo) relações sociais de subordinação do trabalho ao capital, que a própria Mercadoria 

oculta” (SILVA JR. E SGUISSARDI, 2001, p. 93).  

Observemos que a linguagem não deixa dúvida quanto a matriz epistemológica do 

texto, estamos diante uma obra marxiana. É importante lembrarmos que a matriz, como a 

linguagem, exigirá coerência com seus pressupostos. E é o que fazem os autores ao 

analisarem a sociedade como sociedade de classes, considerando, conseqüentemente o Estado 

como um Estado a serviço do capital: “Ao final, o Estado capitalista ao garantir o ‘bem 

público’, garante, no âmbito político, jurídico e ideológico (o liberalismo sobre o qual 

assenta) a exploração do capital sobre o trabalho, a exploração de uma minoria da sociedade 

sobre sua grande maioria.” (SILVA JR. E SGUISSARDI, 2001, p. 95) 

A rigor, essa perspectiva de análise leva à inviabilidade da esfera pública, 

considerando que o Estado é condição para sua existência. E parece ser a lógica seguida pelos 

autores nesse momento do texto, pelo menos ao considerarmos sua afirmação de que  

 

Desta forma, por lhe serem inerentes as contradições próprias do modo de produção 
capitalista, o Estado e o político – portanto, as esferas pública e privada - estão sempre 
relacionados ao movimento social de produção e reprodução das condições de 
existência do capitalismo, que, dada sua contradição interna, é sempre um movimento 
de expansão de naturezas diversas.” (SILVA JR. E SGUISSARDI, 2001, p. 96).  

 

Em primeiro lugar, acentua a relação estabelecida entre o Estado e o político, na 

qualidade de esferas pública e privada. Acaso ao Estado corresponderia a esfera pública e à 

política à esfera privada? Consideremos que o tema entre o Estado e a sociedade não é dos 

mais simples, que varia de autores para autores, como lembra Bobbio (2000). Nesse caso, 

contudo, ou se toma o estado como o âmbito do poder e a política como o âmbito do diálogo, 

considerando-se o momento superestrutural marxiano, subdivido em dois outros momentos 

(BOBBIO, 2000), ou, como o próprio Marx o enxerga, isto é, na qualidade de momento 

superestrutural, fruto e legitimador do momento infraestrutural das relações de produção 

material (MARX, 2005a e 2005b). Contudo, em ambos os casos, não conseguimos perceber 

este tipo de relação que apresentam os autores. 

Bem, mesmo que consideremos que a questão pode ser tratada como marginal em 

relação ao tema central, a afirmação dos autores segue a lógica que vem sendo construída, 
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pela qual não resta alternativa para a esfera pública ou para o interesse público, considerando 

o Estado como Estado capitalista. 

Para melhor se fazerem compreender pelo leitor, Silva Jr. e Sguissardi passam, então, 

a apresentarem o próprio mecanismo de expansão do capital e sua racionalidade intrínseca. Os 

autores começam por apresentar a análise econômica de Marx, definindo a natureza 

expansionista do capital como movimento que garante o aumento contínuo da taxa de lucro. 

Nesse processo,  

 

O Estado, nesse sistema, ocupa lugar central e, portanto, ainda que com autonomia 
relativa sobre as classes sociais – como representantes de todas elas –, orienta, induz 
ou faz tais transformações no âmbito da produção, da economia, da política e, mesmo, 
da cultura – onde se situa a educação – e possibilita explicitar-se o fetiche do Estado e 
a contradição entre o capital e o trabalho, bem como as contradições que instituem a 
sociedade (SILVA JR. E SGUISSARDI, 2001, p. 98). 

 

O que nos surpreende nesse caso é o fato de os autores considerarem a possibilidade 

da autonomia relativa do Estado no sistema capitalista e mesmo a autonomia do político. É 

como uma mudança um tanto abrupta de compreensão, da dependência ou vinculação total do 

Estado aos interesses do capital para essa possibilidade de autonomia. Observemos que uma 

ou outra possibilidade implica em conseqüências importantes para a relação entre o Público e 

o Privado. Uma vez que tenha autonomia, o Estado terá condições de implementar políticas 

orientadas por interesses que não sejam, exclusivamente, interesses pelo lucro, o que nos 

remete à relação entre Estado e setor privado no caso da educação superior brasileira. 

 Porém, a conclusão dos autores não deixa dúvida quanto sua linha de raciocínio: 
 

Conclui-se, pois, que, ainda que o público (em seu sentido corrente) derive do privado 
(do âmbito da Sociedade Civil), e a ele se submeta, a compreensão da abrangência e 
da definição dessas esferas depende diretamente do movimento das relações sociais de 
produção, que, por sua vez, constituem-se como base na racionalidade do atual modo 
de produção o capitalismo. E nesse contexto, o Público e o Privado são distintos ainda 
que relacionados, o que implica dizer que as instituições privadas, isto é, pertencentes 
à Sociedade Civil, são necessariamente não-públicas. Por conseqüência, os espaços 
hoje ditos semipúblicos e semiprivados são, de fato, privados. (SILVA JR. E 
SGUISSARDI, 2001, p. 100).  

 

O texto não é dos mais fáceis para ser compreendido. Primeiro, ele parte do sentido 

corrente de público, apontado à página 90 como sendo de identidade entre o público e o 

estatal, ou seja, aqui o público significa estatal. Este público derivaria do privado, 

considerando-se que este privado seria exatamente a Sociedade Civil, como, aliás, pode ser 

considerado em Marx (2007).  Nesse caso, porém, o que deriva do privado (Sociedade Civil) 
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não é o público, mas o estatal. Ou seja, parece-nos que o problema dos autores está justamente 

em confundir – no sentido exato do termo – estatal e público.  

É isto que parece mais uma vez acontecer quando eles afirmam que o público e o 

estatal são distintos e localizam as instituições privadas como sendo as instituições que estão 

na Sociedade Civil, portanto, fora do Estado. De maneira que o que não é estatal por não 

pertencer ao Estado, não pode ser público e, em conseqüência, não pode haver algo 

semipúblico ou semiprivado.  

Consideremos ainda que, segundo os autores, tudo está em dependência das relações 

de produção (determinado por elas?).   

Enfim, ao tentarmos estabelecer a relação ente Estado, Sociedade e Mercado 

(compreendido aqui nos termos em que se nomeia o capital) os autores levantam um 

problema, mas não parecem indicar a solução. Ou, a solução seria inexistente, já que tudo se 

resolveria nas possibilidades permitidas pelo interesse do capital.  

É uma ótima contribuição para o debate à medida em que denota sua complexidade. 

Exige do estudo um mergulho sobre essa relação entre esfera pública e esfera privada, entre 

Estado, Sociedade Civil e Mercado. Tentaremos então enfrentar esse desafio, sabendo de 

antemão que precisaremos definir tais categorias sem incorrermos na armadilha do “uso 

corrente” dos termos. 

 

• A entrada do capital na educação superior  

 

Silva JR e Sguissardi (2001) apresentam de maneira bastante didática como o capital 

implementa o processo mercantilista da educação. Para os autores isso acontece em três 

momentos 

No primeiro momento, afirmam Silva JR e Sguissardi (2000, p. 101)  

 

o ensino – como qualificação da mão-de-obra, como produção da Mercadoria força de 
trabalho – é assumido pelo capital coletivo, na figura dê seu representante – o Estado, 
em face do alto custo desse investimento e da impossibilidade de os clientes 
adiantarem proventos para seu financiamento. (grifo no original) 

 

Ou seja, com base em Adam Smith, os autores equiparam a educação aos outros 

componentes infraestruturais necessários à reprodução do capital. Outros autores analisam o 

processo que massifica a educação no ocidente e como ela vai sendo assumida como dever do 

Estado, dentre eles, Alves (2001) e Lopes (1981), e apresentam razões distintas, diríamos 

mesmo que opostas à apresentada por Silva JR e Sguissardi.  
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Para Alves (2001) a escola surge na Inglaterra da revolução industrial para cuidar das 

crianças e dar condições a os seus pais, operários, possam se ocupar do trabalho; para Lopes 

(1981) há uma multiplicidade de fatores que vão desde as exigências da religião por meio da 

Igreja Reformada, até a pressão do terceiro estado na revolução francesa.  

Não obstante, os argumentos dos autores nos levam a considerar que a relação entre 

capital e educação vem desde as origens do próprio sistema capitalista. Projetada para o 

campo da educação superior, poderíamos ir até mais a frente, no caso de estabelecermos a 

relação com o escopo total desse campo, incluindo a produção de conhecimento e a  relação 

entre universidade e sociedade. Assim, os autores nos apresentam mais um aspecto a se 

explorado por nosso trabalho. 

O segundo momento ocorre, segundo os autores, em função da saturação do Mercado 

e conseqüente necessidade de expansão do capital: “São empresas educacionais que exploram 

o setor no contexto do movimento de saturação/expansão provocado pela própria 

racionalidade do capital.” (SILVA JR e SGUISSARDI, 2000, p. 102) . Essa entrada, 

enfatizam os autores, traz consigo a racionalidade própria do capital para o setor, isto é, segue 

a perspectiva de reificação da educação, orientando-a para a reprodução do capital. 

Finalmente, no terceiro momento existe um duplo processo de reorganização: 

 

Por um lado, o grande capital procura aumentar a sua composição orgânica (a relação 
entre o capital fixo sobre o capital variável) e, com isso, introduz Mercadorias 
necessárias à educação reorganizada; por outro, ao reorganizá-la, busca faze-lo a partir 
de sua racionalidade. (SILVA JR e SGUISSARDI, 2000, p. 103) (grifos no original) 

 

São exemplos dessas Mercadorias, a necessidade de consultores externos para 

processos avaliativos e os equipamentos para a educação à distância. 

Como adiantamos, trata-se de um esquema de análise que nos ajuda a materializar 

melhor a relação entre capital (Mercado) e educação. Seria importante, contudo, uma melhor 

datação ou contextualização desses movimentos. No primeiro caso, essa datação aparece na 

citação de Adam Smith, remetendo-a para as origens do sistema capitalista. Já no segundo e 

no terceiro momentos essa datação não fica clara. 

Isso nos ajudaria a percebermos melhor as razões para esse avanço do capital sobre a 

educação. Se os autores estão analisando, especificamente, o caso brasileiro, seria um 

processo. Se eles tratam do cenário mundial, certamente que a cronologia não poderia ser tão 

clivada assim. Pensemos por exemplo, na história da educação superior privada nos Estados 

Unidos. 
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Por último, parece-nos arriscado remeter a inserção de tecnologias ou ter como base 

empírica para o avanço do capital o trabalho de consultores em função de mudanças nas 

normas jurídicas de avaliação ou de credenciamento, como afirmam os autores (2000, p. 103): 

“(...) as novas normas jurídicas para o recredenciamento de cursos de graduação induzem à 

constituição, de forma terceirizada, de consultorias, pelos centros de excelência da educação 

superior.” 

O fato é que a normatização pode ser fruto de um movimento justamente contrário à 

expansão do capital, na medida em que busque controlar a oferta da educação superior, como 

serviço mercantil. Igualmente, pensarmos que a inserção de tecnologias é estratégia para o 

avanço do capital pode, apenas, ser compreensível no contexto de que toda tecnologia, em 

qualquer setor, é não mais que criação Artificial de necessidades, correspondendo ao princípio 

que os que produzem controlam também a circulação e o consumo (MARX, 1987c). 

Ou seja, ainda que não possamos duvidar desse movimento de avanço do capital sobre 

a educação, já constatada no processo de ascensão dos empresários como liderança do setor 

privado (SAMPAIO, 2000, CURY, 1992 e 1986), os autores nos provocam a tematizar essa 

presença na continuidade de nosso trabalho. 

  
• O Setor público  

 

O tema que os autores tratam relaciona os agentes e a reforma da educação superior no 

contexto Governo FHC. Daremos destaque aos agentes, uma vez que sobre a reforma teremos 

oportunidade de problematizá-la na continuidade do trabalho.  

Além dos agentes de praxe, isto é, governo e entidades representativas dos setores e 

segmento acadêmicos, Silva JR e Sguissardi (2000, p. 121) apresentam outro conjunto de 

agentes: 

 

Além, naturalmente, da também denominada comunidade externa, dos 
familiares, dos movimentos sociais e religiosos organizados, das entidades 
sindicais de empregados e empregadores dos diversos setores da economia, que, 
todos, reagem e se manifestam de variadas formas, incluindo os meios de 
comunicação de massa. 

 

É difícil observarmos a atuação dessa comunidade externa, de maneira explicita ou 

mesmo significativa. No tom e nas palavras dos autores então, parece-nos impossível termos 

referências empíricas sobre tal manifestação. É verdade que sindicatos e movimentos sociais 

organizados chegam a se manifestarem em apoio aos movimentos em prol do ensino gratuito 
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e de qualidade. Porém, daí ver nesses agentes uma comunidade em pé de igualdade com os 

agentes do governo e da comunidade interna, tende a certo Artificialismo. E ainda mais 

Artificial nos parece a incorporação das famílias.  

Na verdade, encontramos poucos registros históricos sobre movimentos sociais que se 

engajam de maneira determinada, como insinuam os autores, a favor de bandeiras 

acadêmicas. Contemporaneamente talvez possam ser considerados o Movimento dos Sem 

Universidades ou organizações que lutam pela igualdade étnica. Quanto aos meios de 

comunicação de massa se pode considerar seu papel na mesma perspectiva dos processos 

sociais em outros setores.  

Sobre a delimitação do setor, “No caso específico deste estudo, é necessário desde 

logo fazer um esclarecimento: por setor público entende-se o conjunto de IES formado pelas 

instituições federais e estaduais” (SILVA JR e SGUISSARDI, 2000, p. 122). Uma definição 

que ainda mostra certa incoerência com a concepção que identifica o público com o estatal, 

pois exclui as IES municipais, pelo fato de que nestas IES há cobrança de anuidades. Segundo 

este critério, porém, pelo menos uma IES estadual deveria ser excluída: a Universidade de 

Pernambuco, pois nela os alunos pagam uma taxa mensal pelos estudos. 

Por outro lado, a simples apresentação do sistema, ancorado na vinculação ao Estado, 

levanta alguns problemas. O fato é que aqui se materializa o paradoxo entre a concepção de 

um Estado a serviço do capital e o caráter público de instituições controladas por este mesmo 

Estado. Pelo que afirma Marx na “Critica ao Programa de Gotha”, isto é chamado contra-

senso:  

 

‘Assistência escolar obrigatória para todos. Instrução gratuita’. A primeira já existe, 
inclusive na Alemanha; a segunda na Suiça e nos Estados Unidos, no que se refere às 
escolas públicas. O fato de que em alguns Estados deste último país sejam ‘gratuitos’ 
também os centros de ensino superior, significa tão somente, na realidade, que ali as 
classes altas pagam suas despesas de educação às custas do fundo dos Impostos gerais. 
E – diga-se de passagem – isto também pode ser aplicado à "administração da justiça 
com caráter gratuito", de que se fala no ponto A,5 do programa. A justiça criminal é 
gratuita em toda parte; a justiça civil gira quase inteiramente em torno dos pleitos 
sobre a propriedade e afeta, portanto, quase exclusivamente às classes possuidoras. 
Pretende-se que estas decidam suas questões às custas do tesouro público?” (...) “Isso 
de "educação popular a cargo do Estado" é completamente inadmissível. Uma coisa é 
determinar, por meio de uma Lei geral, os recursos para as escolas públicas, as 
condições de capacitação do pessoal docente, as matérias de ensino, etc., e velar pelo 
cumprimento destas prescrições legais mediante inspetores do Estado, como se faz nos 
Estados Unidos, e outra coisa completamente diferente é designar o Estado como 
educador do povo! Longe disto, o que deve ser feito é subtrair a escola a toda 
influência por parte do governo e da Igreja. Sobretudo no Império Prussiano-Alemão 
(e não vale fugir com o baixo subterfúgio de que se fala de um "Estado futuro"; já 
vimos o que é este), onde, pelo contrário, é o Estado quem necessita de receber do 
povo uma educação muito severa. (MARX, 2005a) 
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Ou seja, do ponto de vista conceitual, a vinculação consegue, apenas, sustentar-se caso 

seja considerada a possibilidade de, no sistema capitalista, termos um Estado com autonomia 

suficiente para se impor ao interesse do capital e realização de uma ação que exclua o 

interesse do capital. Uma vez não admitida essa possibilidade, por coerência, não deveríamos 

classificar mecanicamente o sistema estatal como público. 

O setor público é identificado como sendo o de melhor qualidade, a partir do regime 

de trabalho docente; da pós-graduação; da produção científica – publicações; da infra-

estrutura de cursos; da qualidade dos cursos de graduação, manifestada inclusive pelo 

“Provão”. E não resta dúvidas sobre essa ascendência segundo os critérios apresentados pelo 

autor. Suas observações, contudo, nos sugerem algumas problemáticas. A primeira é, essas 

instituições são as melhores por seu caráter público ou por seu caráter estatal? Ou seja, seria o 

caráter de atendimento aos interesses públicos que lhe confere tal qualidade ou seria o caráter 

de serem mantidas pelo fundo público e, caso nos orientemos pela análise de Sampaio (2000) 

preservadas da massificação que lhe conferem a qualidade? Talvez possamos ir mais longe, 

ainda em termos de problematização: até que ponto o fato de receberem os melhores alunos 

egressos da educação básica, por força da competição por vagas, interfere nos resultados do 

“Provão”? Ou, dito de outra forma, até que ponto a qualidade dos seus alunos é de 

responsabilidade exclusiva da formação que oferecem e até que ponto se deve à seleção por 

que passam no “funil” de sua entrada nas IFES? O tema poderá ser retomado quando das 

considerações sobre os alunos do PROUNI e a avaliação a partir do ENADE. 

Em relação aos agentes, são destacadas as associações: ANDIFES – que tem na 

“questão da autonomia um permanente ponto importante de suas agendas de discussão” 

(SILVA JR e SGUISSARDI, 2001, p. 130); ANDES-SN – que se destaca no tocante à 

organização dos funcionários e dos estudantes, sendo os docentes, dentre os três segmentos, 

“(...) o que tem se mostrado mais sensível às questões de autonomia, de financiamento, de 

regime jurídico tanto das instituições quanto do contrato de trabalho (...)” (SILVA JR e 

SGUISSARDI, 2001, p. 136). 

Os autores apresentam um amplo relato das reações dessas entidades às propostas do 

então Governo FHC, demonstrando claramente a oposição existente entre elas e essas 

propostas. 

Do ponto de vista conceitual, a apresentação dos autores nos fala de contradições 

internas do Estado, isto é, considerando que o Estado é todo o aparato estatal, as instituições 

estatais compõem, efetivamente, o Estado. Assim, as reações das entidades representativas 

são, em última instância, manifestações da própria contradição interna do Estado. Nessa 
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perspectiva, não estaríamos diante da impossibilidade de termos um Estado monolítico e, 

portanto, diante da possibilidade de autonomia do Estado?  

Essa possibilidade traz uma outra consigo: a diversidade interna do Estado e também 

do próprio setor estatal. Ao contrário do que esperávamos o autor não considera esse segundo 

aspecto e trata, como em Sampaio (2000) o setor estatal como homogêneo. 

  

• A relação Estado e privatização da educação superior 

 

Os autores analisam a relação entre Estado e privatização a partir das reformas 

educacionais pós-64, ou seja, a partir do Regime Militar. Eles localizam o esforço de 

privatização do ensino superior, no fortalecimento do Estado autoritário e na consolidação da 

internacionalização da economia brasileira no interior do capitalismo. Nesse sentido, 

 

Duas formas de privatização são postas em práticas: a direta, pelo implemento e 
subvenção, com dinheiro público, à criação mais ou menos indiscriminada de 
instituições de ensino superior privadas; a indireta, através da criação de fundações de 
direito público ou privado, numa tentativa de o Estado desobrigar-se, do ponto de 
vista econômico-financeiro, da manutenção do Ensino Superior e aumentar seu poder 
de intervenção nos termos citados. (SILVA JR e SGUISSARDI, 2001, p.183).  
 

Diante do afirmado, como podemos interpretar as ações do Estado militar na expansão 

do ensino superior federal, com o processo de federalização de inúmeras escolas estaduais e 

particulares? Mais que isso, foi justamente o governo Militar, de acordo com a nota 7, na 

página 184 do livro em análise, que assegurou o desenvolvimento da pesquisa. Se 

considerarmos que a produção de conhecimento é apresentada como referência para a 

identidade pública, temos mais um problema pela frente. A ausência de explicação desse 

fenômeno nos remete à compreensão de Sampaio (2000), segundo a qual a conservação da 

qualidade do setor estatal ocorreu ao custo da expansão do setor privado.  

Por sua vez, as estratégias, tanto as diretas, quanto as indiretas, parecem não ter dado 

resultados. A primeira porque as Fundações criadas nunca deixaram, na prática, de ser 

instituições mantidas pelo Estado; a segunda, porque mesmo tendo findado o período de 

subvenção, houve outros momentos de expansão do ensino privado.  
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• Perfil do setor privado 

 

Silva JR e Sguissardi (2000, p. 183) identificam a mudança de configuração do setor 

privado a partir da Década de 60, à medida em que “(...) um novo aspecto destacava-se cada 

vez mais: a entrada nesse “Mercado” da denominada iniciativa privada não-confessional. Esse 

fato alteraria a organização e a correlação de forças que estruturavam o campo educacional no 

nível superior” Esse fato se deveu, segundo os autores, “a uma combinação de fatores 

complexos, entre os quais deve-se destacar, num primeiro momento, as modificações 

ocorridas no campo político, no ano de 1964, bem como a sua incidência na elaboração de 

uma política educacional” (Martins apud SILVA JR e SGUISSARDI, 2001, p.184).  

Já nos anos 80, a expansão do setor privado sofreu uma re-configuração.  
 

Atingidos os objetivos postos para os setores médios e satisfeitas em termos 
quantitativos as reivindicações desses setores, as instituições de ensino superior 
privadas vêem-se obrigadas a se reorganizarem no novo contexto e a se adequarem à 
nova demanda emergente constituída pelos extratos sociais mais baixos, o que fez 
diminuir seu padrão acadêmico (SILVA JR e SGUISSARDI, 2001, p.190). 

 

Desse modo, segundo os autores, os anos 80, em que o país mergulha em crises, cujo 

ícone é a crise inflacionária, encontraram a educação superior bastante instável, com retração 

da demanda e a emergência do paradigma da qualidade total. 

Seria importante acrescentarmos que esse novo patamar coincide também com a 

retirada dos subsídios diretos para IES do setor privado. 

Para os autores, nos anos 90, a Década, sob a liderança de FHC, é marcada pela re-

configuração do Estado e do ajustamento do projeto político nacional à nova ordem mundial. 

Em relação ao ensino superior haverá uma re-configuração radical, tendo como foco o setor 

privado não-confessional. Aconteceu, nesse caso, que a expansão do ensino superior privado 

contribuiu para a sua própria desestabilização, à medida em que ocorreu de maneira 

desordenada, sem sequer prever a preparação necessária do corpo docente.  

Referente à reação do setor privado frente ao controle central do Estado, apontamos a 

sua tendência à homogeneidade, à medida em que  

 

O setor das IES privadas tem apresentado propostas, relativas à legislação desse nível 
de ensino e aos atos do Poder Executivo, muito próximas das encaminhadas pelas 
instituições comunitárias, entre as quais se destacam hoje as IES confessionais. Tais 
iniciativas demonstram seu propósito de se transformarem em efetivas empresas de 
ensino, fato presente em especial, na segunda metade dos anos noventa (SILVA JR e 
SGUISSARDI, 2001, p. 200). 
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Apesar de sutil, encontramos nessa fala dos autores uma referência à heterogeneidade 
do setor privado, apresentado, porem, como dado empírico apenas, sem nenhum 
aprofundamento analítico, corroborando a análise de Sampaio (2000), acerca das analises dos 
pesquisadores que definem o setor privado como o “outro”, como demonstra a descrição dos 
interesses do setor assim apresentada: 

 

a) por um desejo de uma espécie de soberania administrativa em relação ao Estado em 
lugar da autonomia, característica essencial da identidade milenar da instituição 
universitária; b) pela atribuição ao Estado do papel de grande vilão na disputa entre as 
esferas pública e privada, porque importa, hoje, ao contrário do passado, uma dura 
legislação impeditiva da livre e irrestrita expansão do setor privado, sem idênticas 
exigências legais para o setor. (SILVA JR e SGUISSARDI, 2001, p.201)  

 

Para os autores, contudo, a crítica do setor privado não procede, pois acontece 

justamente o contrário, a contenção do setor público e a expansão autônoma do setor privado. 

O setor privado é considerado como tendo uma cultura institucional pela busca de 

desregulação, a fim de facilitar a acumulação de capital.  

No caso específico da referida citação, observemos que o uso das categorias Público e 

Privado passa ser contínuo e tácito, além de se passar a considerar a polarização em dois 

setores homogêneos, sob os riscos da generalização ao se colocar no mesmo patamar todas as 

instituições privadas, isto é, aquelas que não são estatais. Na página seguinte volta a se 

reconhecer três setores, citando-se “(..) instituições públicas, privadas e as comunitárias” 

(SILVA JR e SGUISSARDI, 2001, p.203), porém, mais uma vez sem o devido 

esclarecimento acerca das distinções entre os subsetores.  

Diante de ações de forte regulação por parte do Estado, o setor privado reage com 

manifestações escudadas “(..) na teleologia das IES privadas, isto é, na lógica do capital, que 

também se realiza na concreticidade do campo educacional.” (SILVA JR e SGUISSARDI, 

2001, p.207). Assim, os autores explicitam as reações dos administradores do setor privado, 

no contexto em que se mercantiliza a educação superior, diante das tentativas de 

regulamentação de suas atividades:  

 

“As razões que põem em movimento as reivindicações do setor privado (...) também 
conduzem a mudanças no entendimento do estatuto da autonomia e a uma nova 
compreensão da gestão das IES, especialmente de natureza privada, quando a 
concorrência se torna um fato concreto” (SILVA JR e SGUISSARDI, 2001, p.206).  
 

Tal movimento, segundo Silva Jr. e Sguissardi (2001) se identifica mesmo quando o 

setor privado perde espaço de intervenção por meio do poder legislativo, à medida em que o 

executivo tende a governar sozinho, como aconteceu no governo FCH, segundo os autores. A 

autonomia requerida pelo setor privado reflete a necessidade de estruturação diante das 
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exigências de um Mercado competitivo, constituído por fatores como a diferenciação 

institucional e as transformações na demanda do Mercado face à reestruturação produtiva e 

econômica. Os autores entram, nesse caso, na discussão acerca da gestão das IES privadas, 

destacando a relação entre mantenedoras e mantidas, o controle das IES pelas primeiras e a 

tendência da profissionalização nas administrações centrais da IES, de maneira que “A 

autonomia e a gestão têm – ao menos como tendência – outra orientação distinta de uma 

específica autonomia e gestão educacionais, tendo a presidi-las a lógica da esfera econômica” 

(SILVA JR e SGUISSARDI, 2001, p. 213).  

É importantíssimo assinalar ainda que a analise dos autores é construída por diversas 

citações de administradores do setor privado em relação à necessidade de produção 

acadêmico-científica. Nesse sentido, os autores identificam nos depoimentos colhidos uma 

compreensão de que a pesquisa deveria ser exigida das IES de natureza “pública”, em função 

dos altos custos desta atividade, inviabilizando sua prática nas IES privadas. Tal compreensão 

é criticada pelos autores, que entendem que  

 

As diferentes formas da produção do ensino, da pesquisa e da extensão são um ponto 

central para a constituição da identidade da instituição de educação superior, portanto, 

ponto central para sua diferenciação (SILVA JR e SGUISSARDI, 2001, p.215).  

 

Nisso a afirmação é totalmente pertinente. Contudo, é preciso considerarmos que não 

apenas a centralidade das diferentes formas dessas atividades, mas, sobretudo, a associação 

entre elas. Ora, a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão é um desafio para a 

universidade, independente de sua natureza jurídica (BOTOMÉ, 1996). Com efeito, é de 

domínio público na comunidade acadêmica que predomina em seu interior uma ascendência 

da pesquisa sobre o ensino e de ambos sobre a extensão, quando o assunto é o status 

universitário. E isso não é apenas coisa da “coluna social” acadêmica, mas reflete diretamente 

na carreira docente e nas verbas destinadas às IES.    

Seguem os autores, observando que nas IES privadas há retração da pesquisa. Para 

eles as razões afirmadas nos depoimentos de seus administradores, como a falta de verba, não 

são verdadeiras. Na verdade, as razões referem-se aos fins propostos e aos meios utilizados 

para alcançá-los, havendo uma contradição entre esses fins e os fins proclamados da educação 

superior, à medida em que os “fins reais decorrentes de sua natureza empresarial e privada: o 

lucro” (SILVA JR e SGUISSARDI, 2001, p.221).  
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Será que podemos desconhecer a contribuição de universidades como a Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC – Rio), a PUC de São Paulo, ou a do Rio 

Grande do Sul no campo da pesquisa, inclusive saindo a frente de IES estatais em campos 

como a engenharia aeronáutica da PUC-RS ou das ciências da religião em São Paulo. Aliás, o 

texto citado pelos autores logo à frente, de Tramontin, apresenta, exatamente, essa 

heterogeneidade e o destaque das comunitárias ao afirmar que: “basta checar o cadastro de 

pesquisa do [Conselho Nacional de Pesquisa] CNPQ para verificar que as universidades 

particulares, excetuando-se algumas católicas e uma ou outra não-confessional, não aparecem 

como produtoras de pesquisa (...)” (TRAMONTIN apud SILVA JR. e SGUISSARDI, 2001, 

p. 221). 

Os autores concluem apontando para uma mudança ainda que superficial: a introdução 

de trabalhos de extensão nas IES privadas, considerando-as como forma de pesquisa aplicada, 

encontrando pertinência ocupando o espaço deixado pela ausência do Estado. “Esses 

programas são respostas privadas a tais demandas e muito convenientes para essas  

instituições por legitimá-las perante a opinião pública e por configurarem uma certa forma de 

pesquisa aplicada.” (SILVA JR e SGUISSARDI, 2001, p. 228). 

Talvez, se fosse do conhecimento dos autores que no que se refere à extensão, as IES 

no Brasil se organizam em três Fóruns distintos, isto é, num Fórum das Universidades 

estatais, outro das IES particulares e um terceiro das IES comunitárias; se eles considerassem 

que no caso das IES comunitárias se tem feito um esforço e se conseguido resultados no 

sentido de se reconceituar a extensão, deixando tanto a concepção assistencialista (própria de 

experiências como o extinto Projeto Rondon), quanto a concepção que vê na extensão a 

consciência política e crítica da universidade, partindo para uma concepção que tenha na 

extensão um componente epistemológico e ético da pesquisa e um componente metodológico 

e ético do ensino  (FOREXT , 2006), e que, nesse sentido tem insistido na crítica à 

predominante pesquisa positivista na academia (independente de sua natureza jurídica), não 

iriam, sob a penalidade de incoerência, emitir essas considerações acerca do tema, seja no que 

se refere ao caráter homogeneizante da extensão no setor, seja no que se refere à própria 

extensão. 

Nesse processo de análise, entre as páginas 200 e 236 são apresentados diversos 

depoimentos a partir dos quais os autores constroem suas afirmações. Os depoimentos são 

todos de gestores e de consultores de IES privadas empresariais: Universidade do Amazonas, 

Universidade Ibirapuera, Universidade Cruzeiro do Sul, e Universidade. Paulista. As 

conclusões não poderiam ser diferentes. 
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O setor privado é também caracterizado a partir de sua reação diante do processo de 

mercantilização da educação superior, no contexto de mudanças no sistema capitalista e da 

inserção do Brasil no contexto mundial. 

Nessa conjuntura a reação dos dirigentes das IES “privadas” manifesta-se em um 

processo de redefinição do desenho e ações institucionais e em pressão política sobre o 

Estado, corroborando a compreensão de Sampaio (2000) acerca do dinamismo do setor 

privado em se adaptar às novas realidades.  Observemos, contudo que, aquilo que em 

Sampaio é qualidade, aqui aparece como defeito. Na verdade, trata-se da diversidade de 

concepção sobre educação que se coloca subjacente à análise. 

Essa necessidade de reação ao Estado exige que os autores tratem da representação 

política do setor privado. Nessa perspectiva os autores afirmam: 

 

Provavelmente em face da concorrência e das diferenças históricas (que se expressam, 
também) o setor privado da educação superior apresenta grande heterogeneidade, 
ainda que enfrentem problemas comuns decorrentes de sua natureza privada. Essas 
diferenças expressam-se também nas entidades e associações que representam os 
distintos segmentos do setor (SILVA JR e SGUISSARDI, 2001, p. 237). 
 

Após uma declaração com esse teor, esperávamos encontrar uma descrição que a 

fundamentasse, indicando em que e como se distinguem tais entidades a ponto de 

materializarem a “grande heterogeneidade”. Ao contrário, as entidades são apresentadas como 

diversas em termos de funções, ou papeis, mas como idênticas em sua causa ulterior.  

Os autores procuram distinguir ABMES, ANUP e COFENEN. Começam destacando a 

ABMES em função de sua base de representação ampla (mais de três centenas de associados) 

e diversa (incluem desde instituições desconhecidas do interior do país, a mantenedoras 

confessionais – UNIMEP, por exemplo). Além disso, chama à atenção dos autores a criação 

da Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (FUNADESP), que 

tem como objetivo a formação de professores e técnicos administrativos do setor privado. 

Assim, após apresentarem diversos textos que procuram identificar a ABMES e sua 

compreensão acerca do setor privado da educação superior, os autores concluem por uma 

relação direta entre a IES privada e o Mercado 

 

O fim último (da IES) está desenhado pelos agentes Mercadológicos, que 
interfeririam nas atividades que se devem desenvolver na instituição. O fim almejado 
influencia os meios e as atividades para sua consecução. Ele está, portanto, presente 
em todo processo de sua própria produção. Ao mesmo tempo, o objetivo inicialmente 
pensado sofrerá alterações ao longo de sua produção, por influência dos meios e das 
atividades que se desenvolvem durante o processo. Estas relações de influências 
recíprocas entre o objetivo proposto, os meios para sua realização e as atividades 
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envolvidas nesse processo de produção, fazem com que, ao final, tanto os sujeitos 
envolvidos como o produto sejam transformados. Todavia, é importante ressaltar a 
inseparabilidade entre um fim proposto, as atividades e os meios envolvidos para a 
sua realização. Todos os demais itens, como salienta Edson Franco, são subordinadas 
à missão, e esta por sua vez deve ser orientada pelo o Mercado ou “desaparecerá 
diante da concorrência”, no contexto de um espaço social que se mercantilizou, 
acentuando a concorrência e o “canibalismo”. (SILVA JR e SGUISSARDI, 2001, p. 
245). 
 

Ou seja, não há heterogeneidade no setor do ponto de vista das entidades 

representativas. Percorrendo o texto ente a página 237 e 245, percebemos que a ABRUC não 

é sequer mencionada. Isso significa que existe coerência entre os depoimentos e a conclusão, 

mas não entre ela o pressuposto (homogeneidade do setor) ou, pelo menos, não podemos 

chegar a essa conclusão deixando-se fora todo o segmento comunitário. 

Outro fato importante se refere às citações que servem de base para a conclusão acerca 

da mercantilização. Estranhamos não encontrarmos nada que faça menção explícita à relação 

entre IES e Mercado. Há na página 243 uma afirmação acerca do valor das anuidades, retirada 

de um documento da ABMES em que se afirma:  

 

A decisão dos valores das anuidades escolares seja livremente efetuada pelas IES, sem 
interferências reguladoras que somente servem para a desarmonia entre as instituições 
e a sociedade, porém condizentes com a qualidade dos serviços educacionais 
prestados (ABMES apud SILVA JR. e SGUISSARDI, 2001, p. 243). 

 

Aqui existe realmente uma clara defesa da desregulação mercantil do setor no que se 

refere aos preços, algo incompatível com a identidade pública do conhecimento e da 

educação. Além disso, a citação a que os autores se referem sobre a concorrência, afirma o 

seguinte: “Óbvio que se os serviços educacionais puderem ser melhorados, a instituição de 

educação superior tenderá a fazer planos nos sentido dessa melhoria ou desaparecerá diante da 

concorrência.” (ABMES apud SILVA JR. e SGUISSARDI, 2001, p.245 – grifos no original). 

Não conseguimos encontrar uma relação que possibilite a conclusão dos autores na citação 

acima. 

Obviamente que não estamos a defender o ponto de vista que tais instituições não 

sejam mercantis. O que nos chama atenção diz respeito às conclusões que os autores 

constroem e sua fraca relação com a fonte citada 
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• Conclusão 

 

 Não há dúvidas de que a obra de Silva Jr. e Sguissardi é uma contribuição valorosa 

para o estudo sobre a relação entre o Público e o Privado na educação superior. Eles trazem 

elementos que atendem a necessidade de fundamentação teórica da realidade contemporânea 

nesse campo, como o caso específico da discussão sobre o processo de reificação da 

educação. Com efeito, os autores demonstram como o modus operandi capitalista explora a 

educação como produto de consumo proletarizando seus profissionais.  

 Por outro lado, sentimos ao final da obra, a insolvência do problema que relaciona o 

Público e o Privado. Não encontramos um pressuposto hermenêutico que, reconhecendo a 

possibilidade de existência da esfera pública no sistema capitalista (como fazem os autores a 

identificarem as IFES como instituições públicas) consigam distingui-las de um Estado que 

não possui autonomia ou  que a possui de maneira limitada. 

 Ou então, poderiam assumir a alternativa de não reconhecerem a identidade pública 

em virtude da vinculação com o Estatal. Nessa perspectiva, parece-nos mais coerente a 

alternativa adotada por Saviani (2007 e 2005) que reafirma as limitações do público originado 

no Estado capitalista: 

 

Para viabilizar esse objetivo de retirar a educação da tutela do Estado, isto é, do 
governo, propus  uma estratégia cujos elementos se contrapunham simetricamente, ao 
equívocos antes, identificados: (...) c) Longe de defender a sujeição da educação à 
tutela do Estado, trata-se, ao contrário, de libertá-la da referida tutela (SAVIANI, 
2005, p. 174). 

 

 Este será um dos principais temas que deveremos enfrentar, na busca de 

fundamentação teórica de nosso trabalho. 

 

1.2.2.3 O Público e o Privado na realidade atual da educação superior 

 

 O trabalho de Minto (2006) parte de uma análise conceitual em que o autor explora as 

categorias centrais de sua obra, até chegar às dimensões do público e do privado nas reformas 

dos anos 90. 
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• As possibilidades da esfera pública e da educação superior pública no capitalismo 

 

Uma das afirmações importantes do autor é sobre a impossibilidade de existência 

contemporânea tanto da categoria público e, conseqüentemente, da categoria Educação 

Pública. No caso da categoria público, o autor se baseia na afirmação de que no capitalismo 

não há propriedade que não seja privada, pertencente ao capital, de maneira que tais 

categorias (Público e Privado) são ideológicas, ou em suas palavras: 

 

nada mais que uma emanação ideológica  da classe dominante no seu esforço em 
tornar ‘universal’ os seus interesses de classe como os únicos possíveis, 
equivalentes a uma suposta ‘razão humana’ natural. (...) Esse público, não dotado 
de materialidade histórica – já que não existem reais condições materiais que o 
sustentem no plano ideológico –, transfigura-se em estatal, atendendo aos interesses 
de classe ao produzir a noção de que existe uma esfera de interesses públicos, 
comum a todos, e que, habitualmente, esta teria  sua expressão máxima no plano do 
Estado (MINTO, 2006 , p. 43). 

 

As bases para a crítica a essa afirmação se encontram na mesma crítica a afirmação da 

impossibilidade de um Estado que não seja instrumento do capital. Aceitas aquelas refutações, 

podemos afirmar que também a existência de uma esfera pública, cuja formatação e finalidade 

não estejam totalmente vinculadas ao interesse do capital é impossível. O que não significa 

excluir suas considerações acerca da identidade entre o espaço público e o interesse privado 

no capitalismo. Com efeito, a esfera pública, na sociedade capitalista, é uma esfera pública 

essencialmente burguesa; é uma esfera de discussão pública de interesses privados, numa 

metamorfose que descaracteriza o público originado na época clássica, como afirma 

ARENDT (2000). Como afirma HABERMAS (2003a, p. 42),  

 

A esfera pública burguesa pode ser entendida inicialmente como a esfera das 
pessoas privadas reunidas em um público, elas reivindicam esta esfera pública 
regulamentada pela autoridade, mas diretamente contra a própria autoridade, a fim 
de discutir com ela as leis gerais da troca na esfera fundamentalmente privada, mas 
publicamente relevante, as leis de intercâmbio de Mercadoria e do trabalho social. 

 

O fato é que mesmo nesse contexto, há uma negação a essa esfera, ou seja, podemos 

encontrar manifestações que, a partir da esfera pública “burguesa” emergem como sua 

negação. É o caso das discussões em torno dos temas ecológicos, por exemplo. Se 

destacarmos algumas características a partir do que é de domínio público, elas podem ser 

definidas como objetivos que estabelecem uma nova relação entre manutenção e reprodução 

da espécie e interesses particulares de indivíduos, grupos (empresariais) e até nações. Sua 

constituição leva a uma polarização de posições em que de um lado temos interesses na 
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continuidade da exploração dos recursos naturais com base na justificativa do lucro e da 

acumulação de capital; de outro, temos um interesse na reprodução e manutenção da espécie 

ou, na linguagem própria do movimento ecológico, a sustentabilidade, assumida por um 

conjunto de indivíduos, na forma de organizações sociais, com independência total do Estado. 

Uma dessas organizações se define assim: 

 
O Greenpeace é uma entidade sem fins lucrativos que se baseia em alguns 
princípios básicos: Pratica o testemunho ocular; É adepto da não-violência, não 
recuando ao defender suas causas; Caracteriza-se pela atuação de ativistas, que 
colocam-se pessoalmente como barreira ao dano ambiental; É independente 
financeiramente de empresas, governos e Partidos políticos; Atua 
internacionalmente, já que as ameaças ao meio ambiente não têm fronteiras; Não 
estabelece alianças com Partidos e não toma posições políticas exceto no que diz 
respeito à proteção do meio ambiente e da paz. (Fonte: 
http://www.greenpeace.org.br/quemsomos/quem.php). 
 

O mesmo ocorre com a educação pública. Sua existência estaria, segundo Minto 

(2006, p. 47), condicionada a uma educação que não estivesse a serviço do capital:  

 

A instrução pública almejada pelos liberais, seja em sua vertente ‘política’ ou na 
vertente da ‘economia política’, baseia-se, portanto, nos  fundamentos econômicos 
da sociedade burguesa, sendo assim uma educação posta a serviço dos interesses 
dessa classe: meramente elementar (benéficas ao sistema produtivo, como em 
Adam Smith) e ou apenas ‘’instrução’ (como em Condorcert). 

 

Para os que conhecem um pouco de história da educação e das idéias pedagógicas é 

normal que venha a questão: desde a época de Smith e Condorcert, será que não teria havido 

nada, não teria havido proposta ou iniciativa na educação que fosse além do interesse da 

classe dominante ou meramente instrucional? Uma discussão que irá nos remeter para a 

problemática da educação e a reprodução e mudança social, feita com bastante pertinência por 

Morrow e Torres (1997). No enfoque dado por esses autores, percebemos a superação de 

extremos: existe sim, a possibilidade de a educação ir além da reprodução do sistema 

capitalista. 

Pensemos, por exemplo, na proposta pedagógica de Paulo Freire (FREIRE, 1983) e 

será difícil afirmarmos que se trata de uma proposta que visa, apenas, a uma educação 

elementar ou uma mera instrução, ficando evidente sua ruptura com o sistema capitalista. 

Outro exemplo é a experiência educativa do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra 

(MST)13 e de inúmeras Organizações Não-Governamentais (ONGs) que desenvolvem ações 

                                                 
13 Sobre o tema ver, especialmente, a Revista Currículo Sem Fronteiras,. V. 3, de janeiro/junho de 2003, com o 
tema especial sobre o MST e a educação. Está disponível em http://www.curriculosemfronteiras.org/ 
Art_v3_n1.htm, e foi consultada em março de 2006. 
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na educação informal. Assim, há sempre uma possibilidade de pensarmos, propormos e 

realizarmos um processo educacional formal (sempre mais difícil) ou informal que não apenas 

se veja livre das pressões do Mercado, como também alcance alguma independência do 

Estado. 

Por outro lado, essa definição de impossibilidade da educação pública nos apresenta 

ainda o paradoxo ou o risco de incoerência da obra: se não existe o público, mas apenas o 

privado, como aplicar as duas categorias ao estudo da educação superior? A única saída é, ao 

que parece, o esquecimento desse dado do “real”, e a conseqüente aplicação das categorias 

dentro do “possível”. E assim parece que o autor procede, com um argumento quase 

impertinente, afirmando literalmente:  

 

“(...) ao discorrer acerca da rede pública de ensino referimo-nos ao caráter público das 
IES (o que só existe, entendemos, naquelas mantidas pelo Estado) e que se reduz, 
quase que exclusivamente, à gratuidade, à autonomia e à laicidade  do ensino” 
(MINTO, 2006, p. 57).  

 

Finalmente, temos ou não um Estado capaz de prover algo que não seja de interesse do 

capital? Temos ou não educação superior pública?  

Se não a possuímos, como pode ser possível aplicarmos as categorias Público e 

Privado na análise da educação no Brasil? Observemos que essa questão nos remete para algo 

mais profundo: Público e Privado são categorias pertinentes à análise da educação?  

Na introdução desse Capítulo afirmamos que sim. Pelo menos isso é o que nos revela 

as diversas passagens em que as categorias são consideradas em seu aspecto histórico, como 

tema presente de maneira significativa na história educacional brasileira e na polissemia (mas 

não inexistência) de que se revestem. Minto, por sua vez, afirma que não. Ora, como 

apresentamos na análise do texto de Buffa (2005), o conjunto de pesquisadores que tratam as 

categorias como chave interpretativa da realidade educacional não apenas está de acordo 

como aplicam efetivamente as categorias em seus estudos. 

Além disso, a afirmação de Minto (2006, p. 57) supracitada, paradoxalmente, tanto 

afirma o caráter público do Estado capitalista, quanto atribui ao público, características que 

não esgotam o que ele mesmo define em outra passagem como o “interesse pelo coletivo 

universal” (MINTO, 2006, p. 281), afinal, uma unidade de educação formal pode ter as 

características acima indicadas e ainda assim, ter como objetivo ulterior, a formação 

ideologicamente vinculada ao um grupo particular, atendendo, portanto, a interesses 

particulares ou formando seus educandos segundo uma visão de mundo (ideologia?) 
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particular. Enfim, com essas afirmações acerca da inexistência de uma educação pública, o 

autor corre o risco de cair em um  

(...) esquerdismo infantil impenitente [que] julga que no fundo a educação pública, 
a saúde pública, a previdência social e outras instituições estruturadoras das 
relações sociais são apenas uma ilusão e contribuem para reproduzir o capital 
(OLIVEIRA, 1988. p. 14).  

 

 Enfim, o autor não consegue fazer uma opção clara pela existência ou inexistência de 

uma esfera pública e, por conseguinte de uma educação superior pública. Daí que 

encontremos em sua obra ora uma, ora outra afirmação. Como em relação a Silva Jr. e 

Sguissardi (2001) precisaremos enfrentar essa problemática para que tenhamos melhor 

fundamentação na análise da relação entre o Público e o Privado no contexto político 

hodierno. 

 

• O setor privado na historia da educação no Brasil  

 

O histórico da relação entre o Público e o Privado que Minto (2006) faz está em 

desacordo com a análise que outros autores o fazem. Enquanto para Minto sempre houve uma 

presença predominante do privado na educação brasileira, entendido, como interesse 

mercantil, para outros autores há diferenças entre os conflitos estabelecidos pelo menos em 

três momentos da história: 

 

O conflito que se estabeleceu nos anos de 1930 se referia à laicidade do ensino 
público e nos anos de 1950, basicamente ao destino das verbas públicas e nunca 
propriamente à existência da escola particular. Quando, mais tarde, a liderança do 
grupo privatista deixa de ser da Igreja para ser o empresariado do ensino, os 
argumentos mudam (BUFFA, 2005. p. 51). 

 

Na verdade, a própria análise macroeconômica de Minto, que identifica a crise do 

Estado-Providência com o processo de reestruturação produtiva, indicando mudanças no 

papel da educação e do conhecimento, deveria levá-lo a concluir que não podemos ter uma 

compreensão do público e do privado nos anos de 1990 da mesma forma que se tinha nos 

anos 20.  

A maneira de ver a educação como nicho de Mercado, em que o capital a explora 

como Mercadoria e em busca de sua reprodução, não pode estar presente nos anos 20, ou, não 

podemos falar num Mercado da educação nos anos 20. Aliás, ao abordar as razões pelas quais 

a burguesia inglesa delegou ao Estado a responsabilidade pela educação, Alves (2001), por 

exemplo, ao tratar das origens da escola estatal no Século XIX, aponta como causa de sua 
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origem a necessidade de cuidado com as crianças em virtude da ocupação intensa dos seus 

pais e não por conta da exploração de um nicho de Mercado. 

O mesmo pode ser observado quando o autor descreve o cenário da LDB de 1961 

como de embate entre privatistas e publicistas, observando que o momento de discussão 

coincide com um momento de crise financeira do setor privado, explicando-se assim a razão 

para luta por verbas públicas para este setor. Mais uma vez, o autor tende a uma análise 

anacrônica. A conjuntura educacional dos anos 60, de maneira nenhuma indica a existência de 

um setor privado com o mesmo caráter do atual, algo, que inclusive o próprio autor reconhece 

ao constatar que é: 

 

Na medida em que o desemprego estrutural passa a ser um pressuposto do sistema do 
capital, o campo educacional – elevado ao seu status máximo com o discurso da 
“sociedade do conhecimento” – transforma-se em um campo rentável para a aplicação 
do capital. (MINTO, 2006, p. 228)  

 

Ou seja, é apenas no contexto da crise do desemprego estrutural que temos a visão da 

educação como um bem de consumo, uma commodity, fundamentada na concepção da Teoria 

do Capital Humano (OLIVEIRA, 2001) e na relação com o Mercado, leia-se, assumindo o 

paradigma da empregabilidade. Mais pertinente seria, no contexto dos anos 60, falar em 

laicistas versus confessionalistas, uma outra face do público-privado. Essa, também, é uma 

interpretação possível quando lemos Cunha (1983) que, “como se sabe vem defendendo o 

ensino público e gratuito, propondo a presença dominante do Estado nessa área” (BUFFA, 

2005, p. 47), ou seja, está acima de qualquer suspeita no tocante às suas opções no conflito 

entre Público e o Privado. Ao analisar as discussões em torno da LDB de 1961, Cunha (1983) 

cita o III Congresso de Estabelecimentos Particulares de Ensino, reconhecendo que nesse 

contexto os dirigentes das escolas católicas tinham hegemonia doutrinária e talvez numérica, 

para defenderem interesses com motivação religiosa. O próprio Minto (2006, p. 118) 

reconhece isso, ao afirmar: 

 

Sendo estabelecimentos privados, as escolas católicas tinham, decerto, interesses 
nos subsídios governamentais, embora, como afirma Danilo Lima, essa não fosse 
sua motivação principal, como o era para as escolas não-confessionais, para as 
quais os objetivos doutrinários se subordinavam aos pecuniários. 
 

Segundo Cunha (1983), a reivindicação das escolas católicas era para que o Estado 

assegurasse os meios (materiais) de acesso à educação, não assumindo, contudo, o controle 
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das escolas. Assim, a oferta deveria ser ampla para que as famílias escolhessem onde seus 

filhos deveriam ser formados. 

Por mais que possamos duvidar e criticar os interesses da Igreja Católica à época, 

precisamos pensar historicamente, fazendo uma leitura para além da concepção determinista 

da sociedade. Nessa perspectiva, encontramos a Igreja Católica nos anos de 1960 em plena 

fase de mudanças, com a realização do Concílio Vaticano II introduzindo uma outra 

concepção de missão para a Igreja. Aliás, em 1967, a Igreja da América Latina realizou um 

evento na cidade de Buga14, Colômbia, produzindo um documento sobre o papel das 

universidades católicas no continente, dando uma perspectiva bastante distante do que se pode 

chamar hoje de organização empresarial da educação. Mesmo considerando que nem todas as 

universidades católicas tenham assumido plenamente as orientações do documento final, o 

episódio serve como ilustração de nosso argumento. 

Em relação aos anos 90, Minto faz uma generalização acerca dos paradigmas da 

educação que emergem nessa época, afirmando a vinculação de todos aos interesses do 

capital. Nessa lista encontramos também o relatório da Organização das Nações Unidas para a 

educação, a ciência e a cultura (UNESCO), conhecido como “Relatório Delors”, cuja proposta 

tem como base o paradigma da formação por competências. Nesse sentido Minto (2006, p. 

158) afirma que “a despeito de seu caráter genérico e, muitas vezes, ambíguo, as diretrizes do 

Relatório Delors assemelham-se, em linhas gerias, às defendidas pelo Banco Mundial e 

reproduzidas pelo MEC”.  

Realmente, o autor tem razão ao identificar os novos paradigmas em educação e o 

conceito de empregabilidade, cuja intenção latente ou patente é de transferir a 

responsabilidade da colocação no Mercado para o trabalhador. Contudo, não podemos deixar 

de reconhecer os méritos do paradigma das competências. Com efeito, a busca de formação 

que tem como horizonte um aprendizado operacionalizável é pertinente, principalmente 

quando considera que se trata de um saber não apenas técnico mas também filosófico (no 

saber-ser e no saber-saber). Que o saber-saber venha a ser entendido como um aprender a 

aprender as novas tecnologias e, portanto, como o atendimento à demanda de um Mercado 

que se recicla na velocidade das inovações na microeletrônica, é plausível de crítica, mas, este 

saber-saber pode ser encarado também como a competência da autoformação em todas as 

áreas de conhecimento, a fim de que o estudante não apenas aprenda o saber acumulado como 

resultado, mas também, como processo (DELORS, 2000).  

                                                 
14 Sobre o documento, inclusive seu conteúdo na íntegra, ver Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) (1988) 
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• A crítica ao setor filantrópico 

 

Ao tratar do financiamento da educação superior, Minto (2006) destaca as práticas de 

privatização. O texto acerta ao sistematizar as estratégias utilizadas. Apesar de não ser algo 

novo, a sistematização nos ajuda a enxergar para além do que se apresenta nas manchetes. O 

problema dessa análise está na crítica feita, especificamente, ao setor filantrópico, mais uma 

vez, sem o devido aprofundamento. Para o autor, as transferências de recursos públicos para o 

setor privado indicam que  

 

A tendência é a de se criar uma burguesia “cativa” na recepção dos mais 
significativos volumes de recursos. Relação esta que, muitas vezes, se disfarça sob 
o véu da filantropia, uma vez que a maioria das grandes IES privadas do país 
declara não ter fins lucrativos (MINTO, 2006 ,, p. 251).  

 

O autor confirma essa crítica ao desconfiar das IES filantrópicas, afirmando que é “(...) 

difícil crer que apenas o pagamento das mensalidades pudesse manter a rentabilidade e a 

lucratividade do setor” (MINTO, 2006 ,p. 251). Mais adiante essa crítica ganha tons de 

denúncia: 

 

(...) muitas das IES legalmente consideradas filantrópicas (supostamente, o eixo do 
ensino privado que realiza atividades de pesquisa) vêm perdendo tal status, uma vez 
que se tem constatado, por meio de investigações, que muitas delas não cumprem 
as exigências determinadas pelo [Conselho Nacional de Assistência Social] CNAS 
(...) (MINTO, 2006, p. 260).  

 

Sua crítica continua contundente ao afirmar que esses processos não têm prosseguimento 

jurídico porque “(...) as filantrópicas parecem contar com amigos poderosos dentro do 

Ministério da Previdência e do CNAS” (DAVIES apud MINTO, 2006, p. 262). 

A impressão que temos é de uma tentativa de desqualificação do segmento 

comunitário à medida em que não existe nenhuma tentativa de compreender como se 

configura o setor privado sem fins lucrativos, como se Articulam e que tipo de identidade 

buscam construir, ainda que “suponha” a coerência da identidade universitária dessas 

instituições no tocante à produção da pesquisa. Não que inexista nessas instituições falcatruas, 

corrupção, desvio de dinheiro e outras mazelas próprias da vida em sociedade. Contudo, isso 

não pode ser a razão para se inviabilizar o modelo. Em caso positivo, poderíamos inviabilizar 

qualquer modelo pelas mesmas causas, a não ser que se queira dar um tratamento 

explicitamente maniqueísta aos segmentos. 
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É o caso das Fundações retomado pelo autor com a análise feita pela Associação dos 

Docentes da Universidade de São Paulo (ADUSP), numa devassa nesse tipo de iniciativa que 

dentre outras coisas constata tratar-se de  

 

(...) empreendimento que utilizam a “grife USP”, a estrutura física e professores 
formados pela universidade (na maioria das vezes contratados em regime dedicação 
integral) para a prestação de consultorias privadas e cursos remunerados, ou seja, 
para fins particulares. A essas regalias acrescente-se o fato de que não pagam 
impostos, ou pagam quase nada (ADUSP apud MINTO, 2006, p 171). 

 

 Se existe algo que não podemos afirmar é que esses fatos tenham sido gerados apenas 

por fatores exógenos as IES estatais. Ele pode ser exógeno, mas também é endógeno, isto é, 

não existiria esse procedimento claramente privatizante se não contássemos com a 

participação determinante dos próprios setores acadêmicos. A existência das Fundações não 

pode ser creditada única e exclusivamente à determinada política de Estado (corte das verbas 

para as IES estatais). Algo de interno deve existir para que elas tenham se propagado em todas 

as IES, seja do ponto de vista de adesão pessoal das corporações acadêmicas, seja do ponto de 

vista da estrutura organizativa. Dessa forma, seria mais pertinente que o autor tratasse o tema 

como crítica ao funcionamento e não à estrutura organizativa. Caso contrário, teria que falar 

também da inviabilidade do modelo estatal, assumindo a crítica dos propositores neoliberais.  

  O tema da fiscalização das filantrópicas remete-nos ao objeto empírico de nosso 

trabalho, o PROUNI. Com efeito, o Programa tem incidência direta no processo de 

fiscalização dessas instituições. Nesse sentido, emerge a seguinte problemática: até que ponto 

a fiscalização mais rigorosa das IES filantrópicas privilegia o público? A resposta será 

construída na análise própria do PROUNI como instrumento de fiscalização da dimensão 

pública do setor filantrópico. 

   

• A relação entre o setor público e o setor privado 

 

 Ao fazer suas considerações finais sobre o Público e Privado nos anos 90, o autor traz o 

tema da confusão entre as duas esferas ou categorias, aspecto não encontrada em outros 

textos. Para ele, a ideologia do capital procura desqualificar o estatal e o público ao mesmo 

tempo, provocando a confusão entre os dois. “É, portanto, com base nos critérios do capital – 

eficiência, eficácia, auto-regulação etc. – que se forja a idéia do público não-estatal” (MINTO, 

2006, p. 267).  
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 Ora, o que nos informa Santos (1999) é, justamente, o contrário. O conceito de público 

não-estatal, ainda que seja uma seara bastante confusa, tem suas origens na reação da 

sociedade ao Estado. No Brasil isso nos parece claro ao nos depararmos com a explosão de 

ONGs no momento final da ditadura15. Quer dizer, como reação a um Estado cuja orientação 

política é distinta de setores organizados da Sociedade Civil, emerge uma concepção de ação 

pública que não está diretamente vinculada ao Estado, e é, muitas vezes, independente dele, 

inclusive financeiramente. Talvez seja um estudo a se fazer, mas o fenômeno das iniciativas, 

por exemplo, da Igreja Católica no Nordeste Brasileiro, com a criação de programas sociais 

financiados por entidades filantrópicas européias, ou iniciativas como a Ação da Cidadania, 

não nos parece advir de uma leitura neoliberal do Estado. 

Por outro lado, Minto (2006) não percebe, como aponta Gomes (2006), por exemplo, da 

impossibilidade de identidade direta e mecânica entre o público e o estatal, que setores 

críticos ao capitalismo tendem a construir, aliás, como ele mesmo termina por engendrar, 

esquecendo da tensão latente entre sociedade e Estado, como afirma Bobbio (2000).  

 

• Conclusão 

 

Ao final, chegamos à conclusão de que nossa análise do texto de Minto corrobora a 

análise feita por Gomes em relação ao conjunto de textos que tratam do tema Público e 

Privado na educação superior. Certamente que o esforço do autor é válido, traz contribuições 

importantes, contudo, não podemos deixar de perceber a presença do que Gomes intitula de 

identidades discursivas com fortes marcas ideológicas, a ponto de comprometer a coerência 

do texto. 

Podemos notar, por exemplo, uma clara desconexão entre a análise teórica (a matriz 

marxista) e a análise dos dados empíricos, com Minto assumindo categorias e temas não 

tratados em sua construção teórica (a heterogeneidade do setor privado, por exemplo). Por sua 

vez, a análise sobre a educação pública não tem profundidade suficiente, afinal, polarizar as 

definições da educação entre capitalista e “intrinsecamente humana” é pouco diante da 

complexidade do fenômeno. Isso leva ao risco de perder a dimensão dialética do processo 

educativo, capaz de, pela contradição inerente a esse mesmo processo, gerar possibilidades de 

ruptura com o próprio sistema que a controla. 

                                                 
15 MATTOS e DRUMMOND, O terceiro setor como executor de políticas públicas: Ong's ambientalistas na baía 
de Guanabara (1990-2001). Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-44782005000100012& 
script=sci_arttext , consultado em março de 2007. 
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1.3 Síntese: proposição para a delimitação das categorias teóricas 

 

A exploração inicial sobre o tema nos revela sua complexidade e exigências que 

condicionam seu estudo. Vimos que algumas categorias são aplicadas pelos autores 

estudados, e em geral, pela literatura referente ao tema, sem o devido aprofundamento, a 

exemplo dos próprios termos centrais aqui tratados: Público e Privado, mas também a relação 

entre as categorias que materializam as esferas: Estado, Mercado e Sociedade Civil.  

A identidade que se cria entre público e estatal, por exemplo, revela a necessidade de 

compreendermos melhor também o sentido de estatal e verificarmos até que ponto é possível 

e necessário essa identificação entre o público e o estatal. Particularmente, torna-se 

importante ver mais de perto a possibilidade de um Estado que, no capitalismo, possa agir 

segundo o interesse público.  

A mesma coisa se pode afirmar sobre a relação entre o público e a Sociedade Civil, 

considerando que aí podemos encontrar uma referência mais pertinente para a esfera pública 

que na sua relação com o Estado. 

Ambos os casos nos remetem à questão do Mercado que tem, claramente, um caráter 

privado, mas é também coletivo, isto é, trata-se de um ente que traduz uma coletividade e 

nesse sentido pode até mesmo, como vimos em Minto (2006) e Silva Jr. e Sguissardi (2001) 

ser compreendido, na perspectiva marxista, como sendo a própria Sociedade Civil.  

Assim, precisaremos considerar o sentido moderno no interior do próprio sistema 

capitalista da categoria Privado aprofundando a categoria Mercado, para sabermos até que 

ponto poderemos encontrar algo que seja público e não se enquadre como instrumento de 

simples reprodução do capital. 

Por sua vez, a complexidade do Sistema de Educação Superior Brasileiro (SESB) nos 

coloca a necessidade de compreendermos, exatamente, o significado da educação superior em 

suas modalidades pública e privada, para que não caiamos na armadilha de tratarmos como 

sendo apenas objeto de disputa entre o Estado e o Mercado, ao modo de Sampaio (2000) ou 

repetindo uma polarização sem a necessária fundamentação teórico-metodológica ao modo de 

Minto (2006) e Silva Jr. e Sguissardi (2001).  

Assim, acreditamos que a continuidade de nosso trabalho exige: 

a. Um enfoque histórico para que compreendamos a dinâmica pela qual chegamos ao 

estagio atual da relação entre Público e Privado na educação superior; 
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b. A delimitação das seguintes categorias: Estado, Sociedade Civil, Mercado e 

Educação Superior Pública e Privada; 

c. A análise da relação entre essas categorias e sua contextualização. 
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CAPÍTULO 2: CATEGORIAS TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM A R ELAÇÃO 

PÚBLICO E PRIVADO 

 

A delimitação das categorias teóricas (LOMBARDI, 2005 e PRADO JR, 1973) é uma 

exigência natural de qualquer trabalho que tenha como objetivo compreender ou analisar a 

realidade. Para o pesquisador delimita a perspectiva da compreensão e da análise; para  o 

leitor ela traduz as opções teóricas ou teoria explicativa subjacente às conclusões do 

pesquisador. 

 Em nosso caso, contudo, é preciso acrescentarmos que tal delimitação torna-se 

imprescindível em virtude das discussões atuais sobre o tema. Com efeito, tivemos 

oportunidade de, no diálogo com autores diversos, construir uma problematização cujos 

resultados apontam justamente para ausências na fundamentação teórica no caso das 

categorias que iremos abordar. 

 Enfim, a delimitação a que ora procederemos será fundamental para atender os 

objetivos em torno do PROUNI, colocando como referencial para daquilo que emergirá da 

análise de objeto empírico, isto é, dos textos relativos ao PROUNI. 

 

2.1 AS CATEGORIAS PÚBLICO E PRIVADO 

 

 Tratar do Público e do Privado requer, como vimos no Capítulo anterior, uma incursão 

por sua história, buscando fundamentos e caracterização. Contemporaneamente, essas 

categorias podem ser estudadas a partir de diversos enfoques teóricos e metodológicos. Pode-

se abordá-las a partir das relações cotidianas, num enfoque sócio-cultural que nos ajude a 

compreender qual a representação social de um e de outro pólo, como o fez Jovchelovitch 

(2000) ao analisar as representações sociais na perspectiva da construção simbólica do 

Público e do Privado; pode-se estudá-las por um enfoque jurídico, procurando compreender 

como o Estado de Direito estabelece os limites entre um e outro espaço, ao modo de Bobbio 

(2000); pode-se ainda desenvolver um enfoque histórico, procurando compreender como foi 

ocorrendo a construção do espaço público e do espaço privado, ao modo da obra de Habermas 

(2003a); finalmente, podemos focar tais relações a partir dos setores social e econômico, 

procurando compreender, do ponto de vista político e econômico, como ocorrem tais relações, 

a exemplo de Menicucci (2005), que procurou analisar as transformações no setor de saúde, 

com o avanço do setor privado na saúde pública. 



 

 

 

90 

 Em nosso caso, optamos por fazermos a incursão tomando como base a perspectiva 

histórico-filosófica, procurando a contextualização específica das categorias em nosso tema e 

problema e assim procurar compreender como se apresentam e se anunciam em uma política 

pública para educação superior. 

Público e privado são duas categorias que configuram aquilo que Bobbio (2000) indica 

ser uma “grande dicotomia”, à medida em que divide o universo em duas esferas, fazendo 

com que tudo que é, seja numa ou noutra esfera, tornando-se uma divisão do total, já que 

inclui todos os seres em atualidade e potência. Por outro lado é uma dicotomia que tende a 

fazer convergir para si outras dicotomias, tornando-se uma “dicotomia principal”. Bobbio 

(2000) cita como exemplos dessas dicotomias a relação entre “sociedade de iguais versus 

sociedade de desiguais”, “lei e contrato” e “justiça comutativa e justiça distributiva”. Vista 

dessa maneira, torna-se difícil encontrarmos uma análise da realidade humana que, em última 

instância, não traga em si uma referência à dicotomia público-privado. 

Diante dessa complexidade, optamos por fazer uma abordagem diacrônica, partindo do 

contexto clássico, procurando compreender como ocorre o processo evolutivo desse modelo 

até o contexto moderno. Para tanto, tomamos como referência Hanna Arendt (2000) e Jürgen 

Habermas (2003a e 2003b). Posteriormente, procuramos um outro tipo de abordagem, mais 

sincrônica, apoiando-nos em Bobbio (2000). Finalmente, na última parte, retomamos o texto 

na forma de uma síntese sobre as categorias. 

 

2.1.1 Perspectiva diacrônica 

 

Em seu livro A Condição Humana, Hanna Arendt (2000) mergulha no universo da 

Atenas clássica, para compreender as origens da dicotomia público-privado. Os resultados são 

fascinantes. A autora parte do conceito Vita Activa, expressão que designa três atividades 

fundamentais do ser humano: o labor, o trabalho e a ação.  

O labor refere-se ao processo biológico e às necessidades vitais, tendo como condição 

humana à própria vida. O trabalho é referente à produção Artificial do homem, às coisas não 

naturais que ele realiza e que tem como condição sua presença no mundo. Por fim, a ação é 

compreendida como atividade que se exerce entre homens, sem nenhuma mediação entre eles, 

cuja condição é a vida entre os próprios homens. Significa dizer que o labor efetiva a 

dimensão biológica do homem, o trabalho efetiva sua dimensão social, enquanto a ação 

efetiva sua condição de ser político. Se o labor está relacionado à sobrevivência do indivíduo 
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e da espécie, e o trabalho está relacionado à permanência do humano no tempo, realizando a 

marca humana no mundo ao mudar sua paisagem, “(...) a ação, à medida em que se empenha 

em fundar e preservar corpos políticos, cria a condição para a lembrança, ou seja, para a 

história” (ARENDT, 2000, p. 16). 

Arendt constrói seu conceito a partir da tradição helênica, mais precisamente, 

aristotélica. Segundo essa tradição, distinguiam-se três modos de vida a serem escolhidos 

livremente, isto é, sem a dependência de qualquer atividade que indicasse busca de 

sobrevivência, como no caso da condição do escravo e dos Mercadores ou Artesãos, os quais 

se dedicavam ao labor ou ao trabalho. A vida livre seria dedicada aos prazeres do corpo, aos 

assuntos da polis e à investigação e contemplação das coisas eternas. Em comum está o fato 

de se ocuparem com o belo. No primeiro caso se trata do consumo do belo como nos é dado 

(estética); no segundo, o belo aparece nos feitos (política); e, no terceiro trata-se da beleza 

perene, por meio da busca da verdade (filosofia). A vida política assim compreendida indica 

que o conceito de vida na polis “denotava uma forma de organização política muito especial e 

livremente escolhida, bem mais que mera forma de ação necessária para manter os homens 

unidos e ordeiros” (Arendt, 2000, p. 21). 

Assim, o labor e o trabalho são condicionados pelo fato de homens viverem juntos, 

isso não quer dizer que eles não possam ser efetivados por um homem individual. Com efeito, 

a atividade do labor não requer a presença de outros, ainda que um homem que labore 

sozinho não possa ser considerado um homem, mas apenas um animal laborans; o mesmo se 

pode dizer em relação ao trabalho que pode ser exercido por um homem sozinho, ainda que 

isso não o torne um homo faber. Contudo, “a ação é prerrogativa exclusiva do homem; nem 

um animal, nem um deus são capazes de ação, e só a ação depende inteiramente da constante 

presença de outros” (Arendt, 2000, p. 31). 

Portanto, a mera união dos homens em sociedade para o labor e o trabalho tem o 

mesmo sentido da união de outros animais que também possuem uma vida social, incluindo-

se na dimensão das necessidades. Para o pensamento helênico, a organização política não 

apenas difere, mas se coloca de maneira oposta a essa associação natural, centralizada pela 

casa (oikos). A cidade-estado traz consigo uma outra dimensão de vida que vai para além da 

casa. Nela, “cada cidadão pertence a duas ordens de existência; e há uma grande diferença em 

sua vida entre aquilo que lhe é próprio (“idion”) e o que é comum (“koinon”)” (Arendt, 2000, 

p. 33). 

Essa ação política é ação (práxi) e discurso (lexis) que levam todas as decisões a 

serem mediadas pelas palavras e pela persuasão, excluindo qualquer forma de violência. Esta, 
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aliás, é caracterizada justamente pelo silêncio, pois, como afirma Arendt (2000, p. 35), 

“somente a pura violência é muda”. Daí que ordenar, ao invés de persuadir, é atitude pré-

política, que não se enquadra na vida da polis, pois é característico da esfera familiar e do 

poder do seu chefe. Essa separação entre dimensão de necessidade e dimensão de liberdade é 

que vai fundar a distinção entre a pólis como esfera pública e a casa (oikos) – família como 

esfera privada no contexto da antiga Grécia (ARENDT, 2000). 

Eis então uma perspectiva bem clara da diferença entre vida privada e vida pública. A 

vida privada diz respeito ao mundo das necessidades, aí se encontra a família e o 

procedimento para que se obtenha a sustentação, aí se encontra o mundo do labor e do 

trabalho. A vida pública diz respeito à pólis e à política, é o mundo da liberdade onde o 

homem, junto com os outros, organiza à cidade. Essa relação coloca a primeira como 

condição da segunda: é preciso que o homem tenha sua casa (se liberte das necessidades) para 

que assuma o mundo da liberdade (ARENDT, 2000). Por outro lado, a segunda não é um 

privilégio, mas uma exigência, faz parte da natureza humana e nisso define o homem como 

humano: para se ser humano, é preciso que se seja político, que desenvolva a “ação” e viva, 

necessariamente, uma esfera pública16.  

Outra distinção levantada pela autora é que no mundo público da política convivem os 

iguais, ou seja, o homem se encontra entre pares. No mundo privado convivem os desiguais, 

com papéis diferenciados e onde a força é determinante. Contudo, é preciso atentar “(...) que 

esta igualdade na esfera política muito pouco tem em comum com o nosso conceito de 

igualdade: igualdade significa viver entre pares e lidar somente com eles (...)” (ARENDT, 

2000, p. 42) e nessa relação alcançar uma distinção.  

Essa compreensão muda com a Modernidade e a emergência da esfera social, nos 

causando dificuldades de compreender o paradigma antigo. O que temos com a sociedade 

moderna é uma espécie de superconjunto de famílias, organizadas em função das 

necessidades, de maneira que a chamada esfera social cuida dessa macroeconomia, 

materializada nos Estados-nações (ARENDT, 2000). Nesse sentido é que se fala em economia 

política, termo que por si só, soaria contraditório aos antigos, justamente por tratar de 

negócios da necessidade (esfera privada) num contexto político (esfera pública). 

                                                 
16 Diante disso compreendemos a definição de economia dada por Aristóteles: trata-se da ordenação da casa ou 
da organização daquilo que se restringe ao mundo das trocas visando ao atendimento das necessidades materiais. 
Na sua obra sobre a política, no livro 1, Aristóteles trata das questões econômicas, ou, melhor dizendo, trata da 
ordenação da casa (oikonomia) e da crematistica, ou, das atividades voltadas para a produção de lucro, por meio 
de troca de Mercadoria (ARISTÓTELES, 2004). 
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A construção de Arendt esclarece-nos a confusão que fazemos na relação entre o 

Público e o Privado no contexto hodierno. Se para nós, o público, no sentido da política, tem 

como função básica organizar o privado, no sentido de organizar as atividades que dizem 

respeito à produção material – portanto, à produção que procura atender às necessidades – 

para a tradição clássica, a organização do privado tinha autonomia, dizia respeito à 

organização da casa (oikos).  

Ao mesmo tempo, podemos, a partir dessa concepção, inferir sobre as possibilidades 

de autonomia da esfera política. Certamente, por mais que o tema da economia, no sentido 

hodierno, ocupe a pauta da política, ela não a esgota, havendo espaço para outros temas 

acerca da organização da polis. É o caso da educação superior pública que pode, e 

efetivamente acontece, ser pensada e realizada tendo como horizonte não apenas a educação 

profissionalizante ou qualquer outra do tipo de educação instrumental, voltada para o mundo 

da produção material, mas também a formação ética e política. Aliás, essa inferência encontra 

respaldo tanto em concepções educativas clássicas, a exemplo dos sofistas, cujo processo 

educativo privilegiava a retórica para a participação na polis (CAMBI, 1999) ou, como a 

platônica, cujo sentido ulterior está na formação dos filósofos, figuras centrais em seu 

idealismo político (CAMBI, 1999), quanto em concepções contemporâneas, como a proposta 

pela Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO) que 

fala, como oportunamente foi citado, de uma formação que visa não apenas ao saber-fazer, 

mas também o saber-saber e o saber-ser (DELORS, 2000).  

Para compreendermos o exato alcance dessa concepção, é importante sabermos como 

ocorre a inversão de valores e práticas de uma para outra esfera, fazendo emergir a esfera das 

necessidades em detrimento da esfera da política. Para Arendt, as raízes do processo que leva 

à publicização da esfera das necessidades, se encontra ainda na Idade Média, quando a esfera 

religiosa assumiu o lugar da esfera política antiga e fez com que tudo que era de interesse não 

religioso fosse colocado sob o domínio familiar, portanto, privado. Isso terá um rebatimento 

direto na constituição da moderna economia, como está nas origens do significado moderno 

do termo companhia, para designar uma organização econômica, indicando que, 

originalmente, tratava-se de relação privada da alimentação, daqueles que compartiam o 

mesmo pão e o mesmo vinho (ARENDT, 2000). 

Houve assim um processo de ampliação da esfera privada da família, que vai se 

transformando na sociedade, numa espécie de grande agrupamento de famílias, dando origem 

ao Estado-nação e, simultaneamente, havendo a diminuição da esfera pública no sentido 

político (ARENDT, 2000). Temos então dois movimentos: por um lado, a família, em seu 
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papel de provedora da manutenção vital, isto é, do labor, amplia-se na sociedade, ou, a 

sociedade – no sentido de esfera social – emerge como lugar de produção vital, numa 

expansão da esfera privada das necessidades. Assim é que a esfera pública se torna esfera 

social, dedicando-se a organizar o processo vital, o labor, elevando-o dentre as atividades 

humanas e ao mesmo tempo delimitando o comportamento público.  

Arendt (2000) nos apresenta então um panorama bastante rico do desenvolvimento das 

duas categorias, demonstrando seu fundamento histórico e social. Contudo, ao mesmo tempo, 

ela consegue estabelecer um princípio mais permanente, ao apresentar a dimensão da 

necessidade como lastro da esfera privada e a dimensão da liberdade com lastro da esfera 

pública. Quer dizer, a construção da ordem política, como ação vital tem como condição e 

como propósito o exercício da liberdade. Por sua vez, a busca da sobrevivência - as relações 

produtivas inclusas - nos leva a uma ação que, mesmo sendo social, se inscreve no âmbito do 

privado, porque não nos remete á liberdade. Essas conclusões serão necessárias para 

analisarmos a realidade contemporânea. Contudo, não são suficientes. Precisamos ampliar 

nossa reflexão para uma melhor análise da contemporaneidade. Nesse sentido, iremos nos 

basear em Habermas (2003a).  

Habermas (2003a) se debruça sobre o tema da relação entre o Público e o Privado e, 

justamente, sobre esse processo de mudança, fazendo, porém, um recorte mais delimitado em 

sua pesquisa. Seu objeto é o surgimento da esfera pública burguesa; estamos, portanto, na 

passagem do medievo para o moderno. Ele nos ajuda também a compreender o 

funcionamento dessa nova esfera pública. 

Na introdução de sua obra (HABERMAS 2003a), ele nos oferece um quadro que 

demonstra a polissemia do termo público, enumerando, pelo menos, seis acepções que se 

referem a: eventos públicos – acessíveis a todos; a prédios públicos – não indica que sejam de 

livre acesso, mas que abrigam instituições do Estado; a recepção pública – aberta ao público 

em geral; ao renome público – reconhecimento público; ao significado corrente que o 

identifica com o Estado à medida em que este é considerado como o poder público, devido “à 

sua tarefa de promover o bem público, o bem comum a todos os cidadãos” (HABERMAS, 

2003a, p. 14); e, finalmente à opinião pública – esfera pública que manifesta uma reação, uma 

opinião em relação a algo que se torna público.  

O autor afirma que, historicamente, o termo aparece, na língua alemã, no Século 

XVIII, com o substantivo sendo formado por analogia aos termos publicité e publicity. Sua 

constituição efetiva ocorre ao final deste Século, na Alemanha, simultaneamente à 
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constituição da “(...) sociedade burguesa, como setor de troca de Mercadorias e de um 

trabalho social, conforme leis próprias” (HABERMAS, 2003a, p. 15). 

O termo privado, por sua vez, é anterior e aparece em alemão na segunda metade do 

Século XVI, emprestada do latim privatus, trazendo, porém, o mesmo sentido que os termos 

contemporâneos do inglês private e do francês prive, isto é, “(...) como estar excluído, privado 

do aparelho do Estado, pois “público” se refere entrementes ao Estado formado com o 

Absolutismo e que se objetiva perante a pessoa do soberano” (HABERMAS, 2003a, p. 24).  

O autor segue a mesma orientação de outras análises, reconhecendo que o modelo que 

distingue Público e Privado é herança direta da época clássica, mais precisamente do direito 

romano, ainda que não tenha sido aplicado de forma jurídica. Tal aplicação será retomada, 

apenas, a partir do Estado Moderno. A razão estaria na ausência, durante a Idade Média, de 

uma antítese clara ente as duas esferas, corroborando a interpretação de Arendt, segundo a 

qual, a religião medieval ter assumido esse caráter de esfera pública. 

Segundo Habermas (2003a) o processo que vai gerar a demarcação clara das duas 

esferas se dá a partir do crescimento do comércio, que provoca o desenvolvimento de toda 

uma esfera de intercâmbios e serviços, e de relações com o próprio Estado-nacional, gerando 

a necessidade de exércitos e administração permanentes. A oferta desses serviços 

permanentes pelo Estado apresenta uma demanda de capital que só pode ser resolvida com a 

cobrança eficaz de impostos, de maneira que, “(...) o Estado moderno é essencialmente um 

Estado de impostos, a administração financeira é o cerne de sua administração” 

(HABERMAS, 2003a, p. 31). É este processo que vai construindo o Estado Moderno, 

transformando o poder senhorial em polícia e os súditos em públicos, ou seja, pessoas que 

estão a ele submetidos. 

Aprofundando a análise desse fenômeno, Habermas (2003a) apresenta a passagem do 

mercantilismo - no qual o comércio exterior era dominante para o desenvolvimento nacional - 

para a produção industrial. Do Século XVII para o Século XVIII, há justamente a emergência 

da produção manufatureira (industrial) em relação ao comércio exterior, leia-se 

neocolonialismo. Este confronto é o próprio processo de emergência do capitalismo, 

priorizando, por exemplo, a ocupação da mão-de-obra local e, por conseguinte, exigindo a 

regulamentação desse novo modo de produção. Esse fenômeno é que descreve, em paralelo ao 

que afirmou Arendt (2000), a passagem das atividades relacionadas à sobrevivência da esfera 

doméstica para a esfera pública.  
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As atividades e relações de dependência que, até então, estavam confinadas ao 
âmbito da economia doméstica, passam o limiar do orçamento doméstico e surgem 
à luz da esfera pública (HABERMAS, 2003a, p. 33).  

 

Aqui encontramos os fundamentos da economia moderna, ou da economia política, 

com esse novo espaço público, próprio para a troca de serviços e Mercadorias, substituindo a 

casa (oikos) no papel de lugar da produção da subsistência, reprodução material da sociedade. 

Para Habermas (2003a), esse processo passa a exigir do Estado a regulamentação necessária, 

de maneira que começa a se ter uma regulamentação pública da esfera privada, no sentido de 

esfera própria da produção, burguesa, isto é, da esfera privada burguesa que se torna esfera 

pública. Ou, dito de outra forma, a regulamentação pública do conjunto de interesses 

privados, vai emergindo como uma esfera própria, se contrapondo à regulação do Estado, ao 

mesmo tempo em que busca o controle do poder estatal – público.   

 É, nesse contexto, que emerge a imprensa como força explosiva da burguesia 

(HABERMAS, 2003a). O processo que faz da imprensa um canal de expressão da Sociedade 

Civil começa com a publicação das correspondências privadas e aos poucos vai se 

transformando em canal privilegiado para a comunicação, inclusive do Estado (de suas leis e 

normas) para os que dele dependem. Assim, o poder público vai definindo o público como seu 

correlato. Logicamente, estamos diante de parte da sociedade, ou de uma camada social que 

tem acesso à comunicação escrita17. 

Uma definição desse público ou dessa esfera pública é dada por Habermas (2003a, p. 

42) nos seguintes termos: 

 

A esfera pública burguesa pode ser entendida inicialmente como a esfera das 
pessoas privadas reunidas em um público, elas reivindicam esta esfera pública 
regulamentada pela autoridade, mas diretamente contra a própria autoridade, a fim 
de discutir com ela as leis gerais da troca na esfera fundamentalmente privada, mas 
publicamente relevante, as leis de intercâmbio de Mercadoria e do trabalho social. 

 

 Essa nova esfera pública traz consigo algumas peculiaridades. Uma delas e, ao nosso 

modo de ver, a de maior destaque, é que seu objetivo não é tomar o poder, mas participar 

efetivamente dele, tendo certo controle sobre o mesmo. Trata-se de um fenômeno que, 

segundo Habermas (2003a), poderia ser definido como a busca de racionalização da nova 

esfera pública, composta por iguais, de livre acesso e que tem como objetivo tratar de 

questões comuns e não de interesses públicos.  

                                                 
17 Uma das críticas ao trabalho de Habermas sobre o surgimento da esfera pública burguesa é, justamente, a 
exclusividade do ambiente burguês como foco de sua pesquisa (BOLADERAS, 1996). 



 

 

 

97 

Observemos ainda que, assim posto, o processo faz emergir uma relação direta entre as 

duas esferas. A esfera privada aparece como condição para o desenvolvimento da esfera 

pública, à medida em que a esfera pública é a esfera dos interesses comuns e que estes, por 

sua vez, são aquilo que há de comum entre os interesses privados, e que tais interesses 

privados são, na verdade, os interesses vinculados à esfera de trocas mercantis, nas quais se 

realiza a reprodução material da sociedade. Nas palavras de Habermas (2003a, p. 93): 

 

O pressuposto social dessa esfera pública “desenvolvida” é um Mercado 
tendencialmente liberado, que faz da troca na esfera da reprodução social, à medida 
do possível, um assunto particular das pessoas privadas entre si, completando 
assim, finalmente, a privatização da sociedade burguesa. 
 

Esse status do Mercado é o que vai fundamentar a liberdade do ponto de vista jurídico 

para o cidadão que, assim como o livre Mercador ganha seus direitos sobre suas propriedades 

e Mercadorias, ganha o direito de liberdade. De maneira que o Estado de Direito burguês é 

constituído como garantidor de normas que preservem os interesses privados, necessitando 

ter, nas leis, uma intima relação com a própria opinião pública. Numa palavra, “o Estado de 

Direito enquanto Estado burguês estabelece a esfera pública atuando politicamente, como 

órgão do Estado para assegurar institucionalmente o vínculo entre Lei e opinião pública” 

(HABERMAS, 2003a, p. 101). 

À guisa de síntese, podemos, então, afirmar com Arendt e Habermas que existe um 

profundo processo de mudança no conceito de esfera pública ou do público. Se na época 

clássica esse espaço é o espaço da liberdade e da política, no sentido de construção vital para 

além das necessidades, na Modernidade vamos encontrá-lo como sendo o espaço de 

organização dos interesses privados comuns, que se estabelece em contraposição ao Estado. 

Ora, isso terá imediatamente um rebatimento em tudo que podemos classificar como 

público. É verdade que continuará tendo como critério definidor o interesse do conjunto, da 

coletividade; esse interesse, contudo, será mediado pelos interesses privados: o público será 

aquilo que interessa ao somatório dos indivíduos e não à coletividade, de maneira que precisa-

se atender a cada um dos interesses privados.  

Por outro lado, podemos identificar também a distinção entre a esfera pública e a 

esfera estatal. O estatal está em função do público, mas com ele não se confunde, uma vez que 

cada um possui seu espaço, seus instrumentos, seus atores e seus objetivos próprios. 

Aprofundando esta compreensão, voltemos para Arendt, a fim de entendermos as 

mudanças ocorridas com a propriedade privada. 
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 A autora nos ajuda a compreender que, primeiramente, é preciso distinguir 

propriedade de riqueza ou não propriedade de pobreza. Para os antigos, riqueza e pobreza 

eram bastante distintas. A propriedade privada era sagrada porque significava a condição para 

que se fosse humano, à medida em que ela se identifica com a família, o lar, os escravos, a 

terra, ou seja, é o lugar próprio para o atendimento das necessidades vitais, condições essas 

que possibilitavam ao homem atingir a plenificação do humano, participando da vida pública, 

do mundo da liberdade (ARENDT, 2000). 

 Considere, por exemplo, que a Lei, no sentido pré-moderno, não é nem o processo de 

legislação, nem a proteção da propriedade, mas a delimitação entre os espaços privados de 

cada família e estes e o espaço público, uma espécie de entre-muros, “sem o qual poderia 

existir um aglomerado de casas, um povoado (‘asty’), mas não uma cidade, uma comunidade 

política” (ARENDT, 2000, p. 73).  

A emergência da sociedade moderna modifica essa concepção, transformando a 

propriedade privada em preocupação pública à medida em que a sociedade se torna “(...) uma 

organização de proprietários que, ao invés de se arrogarem acesso à esfera pública em virtude 

de sua riqueza, exigiram, dela, proteção para acúmulo de mais riqueza” (ARENDT, 2000, p. 

78).  

Esse processo pressupõe um outro: a transformação da propriedade em riqueza, ou da 

propriedade tangível – imóvel, demarcador de uma identidade privada como a família, ao 

modo dos antigos – em propriedade fungível, passível de ser consumida ou trocada com toda a 

mobilidade possível, de modo que tudo pode ser riqueza, porque tudo pode se transformar 

num denominador comum a toda riqueza, o dinheiro (ARENDT, 2000).  

A propriedade privada torna-se então objeto de consumo, portanto, algo perecível, 

mesmo quando se torna capital. Isso faz com que o processo de aceleração da riqueza torne-se 

perene, ganhe em durabilidade. Daí resulta que haja uma dimensão comum na riqueza: o 

interesse privado em acumular é comum a todos no sistema. Nesse contexto se dá a inversão: 

o governo ganha a conotação de protetor do interesse privado e a esfera pública torna-se 

função da esfera privada, ou melhor, ambas tendem a sucumbir diante da esfera social 

(ARENDT, 2000).  

Ora, como qualquer outro aspecto da vida social, ou qualquer outra função do Estado, 

a educação pública também irá sucumbir diante desse paradigma, podendo tornar-se – e 

efetivamente torna-se – em processo que procurará atender primeiramente o conjunto dos 

interesses privados, mesmo sendo mantida e controlada pelo Estado, ou sejam, não é o seu 

caráter estatal que irá garantir seu caráter público, indo para além do interesse dos privados. 
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2.1.2 Perspectiva sincrônica 

 

A perspectiva histórica, numa leitura diacrônica, nos faz compreender o processo, mas 

não esgota a complexidade do tema. Com efeito, há outros aspectos que precisamos 

aprofundar, numa perspectiva mais sincrônica, ou seja, que nos possibilite a compreensão da 

complexidade que a existência dessas duas esferas estabelece na organização social em nossa 

época. 

Bobbio (2000) compreende a relação entre Público e Privado a partir de uma 

abordagem mais jurídica e trata a relação entre púbico e privado como dicotomia, o que de 

imediato impõe uma compreensão de mútua exclusão entre as esferas ou o que nelas há. O 

autor começa caracterizando-a como a grande dicotomia, total e principal em relação à outras. 

Em seguida, traça um paralelo entre a dicotomia público – privado e outras que, ao seu modo 

de ver, colaboram para melhor explicá-la. Finalmente, o autor apresenta o aspecto axiológico 

da dicotomia, ou seja, trata do tema a partir da valoração de uma e outra esfera. Esse 

momento é importante porque, nele, poderemos observar certa contradição do autor ao 

reconhecer que as esferas se interpenetram ou a possibilidade de entes fazerem parte de uma e 

de outra, superando a mútua exclusão. Vejamos cada uma de suas explicações. 

Para o autor, Público e Privado são duas esferas que conformam uma das grandes 

dicotomias que fundamentam a delimitação de campos de investigação de várias disciplinas 

das ciências humanas. Dicotomia porque sendo um ser incluído numa das esferas, não pode 

pertencer à outra, ou seja, elas são reciprocamente exclusivas; dicotomia porque os dois 

termos se exigem mutuamente, um sempre solicita a presença do outro para poder ser 

plenamente compreendido; dicotomia por que uma delimita a outra, sendo notório que os 

limites de uma esfera (a pública, por exemplo) vai até onde não seja a outra (a privada), numa 

relação dinâmica em que o crescimento de uma significa sempre a redução da outra. 

Trata-se de uma das “grandes dicotomias” por estabelecer uma divisão total – pois 

todos os entes atuais e potenciais estão nela inseridos – e principal – à medida em que faz 

convergir para si todas as outras dicotomias que se tornam, em relação à ela, dicotomias 

secundárias. 

Para o autor, a dicotomia público–privado pode ser explicada e explicar outras 

dicotomias. A primeira delas citada por Bobbio é a dicotomia sociedade de iguais – sociedade 

de desiguais. Havendo numa dada organização social uma esfera pública, ela pressupõe a 

existência de um ente que faça a mediação entre os sujeitos, o que implica, necessariamente, 
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que as partes são desiguais. São estabelecidas, assim, relações de subordinação entre os que 

têm poder de comando e os que se destinam a obedecer. Por sua vez, a esfera privada será 

constituída sempre por sujeitos iguais (pelo menos formalmente), porque são capazes de 

construírem as relações entre eles sem precisar de mediação, estabelecendo-se, portanto, 

relações de coordenação. Ou seja, numa sociedade em que todos os membros são iguais, 

pode-se estabelecer relações entre dois ou mais entes que permaneçam no âmbito privado. Já 

no caso de sociedade entre desiguais, essas relações se estabelecem no âmbito público.  

Essa distinção se torna mais clara quando o autor contrapõe, ao modo do 

jusnaturalismo, o estado de natureza (todos são naturalmente iguais) ao estado civil (estado 

civilizatório, em que se reconhecem as diferenças). Compreendidos a partir das concepções da 

economia política, se estabelece uma correlação entre sociedade econômica (todos são 

formalmente iguais, ao que pese as diferenças em função da divisão social do trabalho) e 

sociedade política (em que as diferenças são reconhecidas): assim como o estado de natureza 

está para o estado civil, estaria a esfera econômica para a esfera política e a Sociedade Civil 

(no sentido de esfera das necessidades materiais, ao modo marxiano) para o estado político. 

Teríamos então,  

 

(...) a linha de separação entre estado de natureza, esfera econômica, Sociedade 
Civil, de um lado e estado civil, esfera política, estado político, de outro, passa 
sempre entre sociedade de iguais (ao menos formalmente) e sociedade de desiguais 
(BOBBIO, 2000, p. 17). 

 

 O autor estabelece ainda duas relações. Na primeira trata da relação entre Lei e 

Contrato. Nesse caso, a relevância da dicotomia público-privado ocorre em virtude das fontes 

do direito público e do direito privado. No primeiro caso, a fonte é a Lei, no segundo, a fonte 

é o Contrato. A distinção se encontra na forma como um e outro passam a existir no sentido 

de conjunto de regras que vinculam a conduta. Para compreender essa distinção, o autor 

retoma mais uma vez a concepção jusnaturalista de estado de natureza e estado civil. Nas 

relações naturais, o ordenamento das condutas se dá por contrato, isto é, por aquilo que as 

partes acordam, como um “(...) conjunto de normas que os singulares estabelecem para 

regular suas recíprocas relações (...)” (BOBBIO, 2000, p. 18); nas relações do estado civil, o 

ordenamento acontece pelo que é definido por uma autoridade externa, caracterizando-se 

como “lei”, no sentido moderno do termo: “uma norma que é vinculatória porque posta pelo 

detentor do supremo poder (o soberano) e habitualmente reforçada pela coação (cujo 

exercício exclusivo pertence exatamente ao soberano) (...)”. (BOBBIO, 2000, p. 18).  
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Poderíamos resumir dizendo que o direito público é próprio da sociedade que alcança 

o estado civil que, com a ordenação pela Lei, supera o contratualismo. Aqui se manifesta a 

relação entre o público e o estatal: as relações públicas são definidas, necessariamente, por 

leis e, para tanto, existe a conseqüente necessidade de um Poder que faça cumprir a Lei. 

Contudo, perceba-se que isso não implica numa identificação entre o público e o estatal, o 

estatal tem a missão de garantir a existência da esfera pública, mas ele não é a esfera pública. 

No caso de nosso tema, a educação superior, podemos inferir que para ser pública ela 

necessita da ação estatal, ação que garanta o cumprimento da Lei que assim a torna uma ação 

do Estado na qualidade de regulação, mas isso não se confunde com o papel de provedor e 

gestor da educação. Numa palavra, a possibilidade de uma entidade ser pública está não na 

sua origem ou vinculação ao Estado em termos de gestão, mas na submissão à Lei que a 

mesma assume. 

A educação privada, por sua vez, existirá à medida em que seja considerada como 

serviço contratado entre partes, formalmente iguais, que decidem em comum acordo a 

modalidade e os fins para os quais ela deva se dirigir, numa típica relação de Mercado.  

Finalmente, Bobbio (2000) cita a dicotomia justiça comutativa e justiça distributiva 

que corresponde às duas formas clássicas de justiça. Na justiça comutativa o critério de justiça 

está no valor daquilo que é trocado: precisam, ambos, ser de igual valor, sendo aplicado tanto 

no contrato comercial, quanto no contrato de trabalho, no direito civil e no direito penal, 

diferenciando-se entre si pelo fato de que nos dois primeiros, a equivalência acontece entre 

bens (um bem pelo outro) e nas duas últimas, a equivalência ocorre entre males (um dano por 

uma pena). A justiça distributiva, por sua vez, segue a direção da distribuição de honras, bens 

e obrigações segundo os méritos e as necessidades, tratando desiguais de forma desigual. Daí 

que seja própria da esfera pública, a esfera dos desiguais.  

 Em síntese, a “(...) justiça comutativa foi definida como a que tem lugar entre as 

partes, a distributiva como a que tem lugar entre o todo e as partes” (BOBBIO, 2000, p. 20). 

Estamos mais uma vez diante dos dois modelos de sociedade: a justiça comutativa está para a 

sociedade dos iguais, assim como a justiça distributiva está para a sociedade dos desiguais. 

Nessa perspectiva, considerar a educação como um bem público é considerá-la como bem 

cuja realização se dá pelo critério da justiça distributiva, sendo creditada em função dos 

méritos e necessidades e não como retribuição a uma atitude ou situação, segundo o critério 

da justiça comutativa.  

 Podemos então traçar um esquema entre as dicotomias estabelecidas no seguinte 

quadro: 
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Quadro 1: Dicotomias a partir do Público e do Privado 
Privado Público 

Estado de Natureza Estado Civil 
Esfera Econômica Esfera Política 
Sociedade Civil 

(No sentido marxiano) 
Estado Político 

Contrato Lei 
Justiça Comutativa Justiça Distributiva 
Sociedade de Iguais Sociedade de Desiguais 

Esfera Privada Esfera Pública 
 

 Segundo o referido esquema a esfera pública corresponde ao Estado Civil, realizando-

se na esfera política, com interferência direta do Estado político, por meio da Lei, segundo os 

princípios da justiça distributiva, numa sociedade de desiguais.  

 Por outro lado, aplicando o mesmo raciocínio a esfera privada, é própria do estado de 

natureza, traduzida na esfera econômica, cujas relações se encontram estabelecidas por 

contrato, regidos pelo critério da justiça comutativa, portanto, própria de sociedade de iguais.  

 A compreensão da relação das esferas como relação dicotômica leva o autor a tratar do 

aspecto axiológico. À medida em que os dois termos que se negam, se excluem, fazendo com 

que “(...) um ente não pode (possa) ser simultaneamente público e privado, e sequer nem 

público nem privado” (BOBBIO, 2000, p. 20) se tem, necessariamente, uma valoração dos 

dois termos, valorizando-se mais um ou outro, ou, concepções que podem primar pelo privado 

em relação ao público, ou pelo público em relação ao privado. 

No primeiro caso, o primado é afirmado a partir do direito privado, à medida em que 

só o âmbito privado possibilita relações jurídicas, isto é, relações passíveis de decisões 

racionalmente negociadas, enquanto o âmbito público possibilita apenas relações de poder, de 

mando e obediência (BOBBIO, 2000). 

As origens desse quadro, segundo Bobbio (2000), podem ser encontradas no 

ordenamento jurídico romano que é, essencialmente, de direito privado, cujos institutos são a 

família18, a propriedade, o contrato e os testamentos. Essa formulação jurídica ganhou tal 

                                                 
18 Segundo Coulanges (1975), a importância da família acontece em função da importância da descendência e 
essa, por sua vez, em função da importância do culto aos mortos. Na época clássica, cada família possuía seus 
deuses particulares e todas tinham como obrigação o culto aos seus mortos, sempre enterrados ao lado da casa. 
Esse culto deveria ser prestado pelos descendentes dos mortos, seus filhos nascidos no seio da família, ou seja, 
pelo núcleo religioso. Daí que a família fosse intensamente protegida, por meio da proteção ao casamento. “A 
religião dizia que a família não podia extinguir-se e todo o afeto e todo o direito natural cediam perante esta 
regra absoluta” (Coulanges, 1975, p. 42) transformada em lei. O mesmo é válido para a propriedade privada que 
se consolida em torno da importância da religião e da família. Essa tradição é consolidada no principal escrito 
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relevância, a ponto de ser naturalizada pelas codificações jurídicas por vários Séculos, ao 

modo da naturalização das relações econômicas pelos economistas clássicos. No início do 

Século XIX, as codificações a retomam e a desnaturalizam, positivando-a, isto é, 

apresentando-a como o direito fundamentado na razão, como é o caso, por exemplo, da 

codificação napoleônica (BOBBIO, 2000). Assim, segundo o autor, “durante Séculos o direito 

privado foi o direito por excelência” (BOBBIO, 2000, p. 21). 

 Essa persistência do direito privado em relação ao direito público pode ser ilustrada 

pela “... resistência que o direito de propriedade opõe à ingerência do soberano” (BOBBIO, 

2000, p. 23). Mesmo em teóricos que valorizam o Estado, como é o caso Hobbes. Ele atribui 

ao soberano, poderes sobre a esfera privada, mas afirma a liberdade dos súditos para fazer 

tudo aquilo em relação à compra e venda e outros contratos, não proibidos pelo soberano 

(HOBBES, 1988). Já Locke (1994), defensor intransigente da propriedade, irá naturalizá-la, à 

medida em que afirma sua origem no esforço pessoal, ainda no Estado de natureza, portanto, 

antes do poder político. Esse, inclusive, será o eixo para a concepção liberal do Estado, “(...) 

que nesse contexto pode então ser redefinida como a mais consciente, coerente e 

historicamente relevante teoria do primado do privado sobre o público” (BOBBIO, 2000, p. 

24). 

  O primado do público se manifesta de diversos modos e por diversas correntes de 

pensamento. Não obstante a essa diversidade, Bobbio (2000) afirma que todas as correntes de 

pensamento que defendem tal primado, partem de um fundamento único, uma idéia 

aristotélica retomada por Hegel. Vale a pena apresentar diretamente as palavras de Bobbio: 

 

(...) segundo ela (a idéia supracitada), a totalidade tem fins não reduzíveis à soma 
dos fins dos membros singulares que a compõem e o bem da totalidade, uma vez 
alcançado, transforma-se no bem das suas partes, ou, com outras palavras, o 
máximo bem dos sujeitos é o efeito não da perseguição, através do esforço pessoal 
e do antagonismo, do próprio bem por parte de cada um, mas da contribuição que 
cada um juntamente com os demais dá solidariamente ao bem comum (...) segundo 
as regras que a comunidade toda, ou o grupo dirigente que a representa (por 
simulação ou na realidade), se impôs através de seus órgãos, sejam eles órgão 
autocráticos ou órgãos democráticos (BOBBIO, 2000, p. 25). 

 

                                                                                                                                                         
legislativo de Roma, as Doze Tábuas. Segundo Gavazzoni (2002), são doze leis redigidas após conflitos entre os 
Patrícios e os Plebeus que trata desde o protocolo dos processos judiciais (Artigo I), passa pelas relações 
financeiras (Artigo III), da herança (Artigo IV), até as ações de difamação pública (Artigo VIII). É importante 
ressaltar que as Doze tábuas trata também de questões públicas, como o transito público (Artigo VII) e a 
proteção da pátria (Artigo IX). “De acordo com Cícero, nelas se encontrava todo o direito romano (tota civilis 
scientia) porque era uma LEI de caráter genérico, englobando dispositivos de direito público, direito penal, 
direito privado e direito processual (...)”.(GAVAZZONI, 2002, p. 71). (Grifos do autor). 
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 Apresentado assim, o primado do público se identifica com a emergência do Estado, 

emergência esta que tende até à supressão do indivíduo ou nega a emancipação da Sociedade 

Civil, uma vez que o primado do público é justamente o primado do interesse coletivo em 

relação ao interesse individual. Trata-se de um movimento que se contrapõe aos ideais 

burgueses, quer dizer, ele vai na direção de retomada dos espaços pelo Estado, contradizendo 

a prioridade axiológica burguesa dada ao indivíduo (BOBBIO, 2000).  

É importante notarmos que no sentido axiológico da dicotomia, a discussão sobre 

educação pública traz como discussão subjacente à valoração do público ou do privado: à 

medida em que se valoriza o público, não há como se reduzir a educação a um bem privado, 

porque seus interesses devem estar vinculados ao interesse do todo e não das partes; ao 

contrário, a opção pela primazia do privado poderá resultar na concepção da educação como 

algo de interesse privado.  

Ainda dentro da discussão sobre o aspecto axiológico, Bobbio apresenta como as 

esferas do público e do privado podem se interpenetrar, provocando certa complexidade na 

definição de cada uma delas. Isso trai sua concepção inicial de dicotomia com mútua 

exclusão.  

Para ele, essa interpenetração se materializa na publicização do privado e privatização 

do público. No primeiro caso, o autor apresenta como materialização a supremacia da ordem 

política sobre a ordem econômica, lembrando como o Estado moderno interfere diretamente 

na política econômica, portanto, na esfera privada. No segundo caso, trata-se da presença de 

relações explicitamente contratuais (privadas) entre Partidos, sindicatos, enfim, entre os 

grupos que giram em torno do poder. 

 Daí que o autor veja uma possível compatibilidade entre os dois primados, numa 

penetração mútua, representando, simultaneamente, os interesses coletivos e individuais no 

Estado, visto Estado  

 

como o lugar onde se desenvolvem e se compõem, para novamente decompor-se e 
recompor-se, estes conflitos, através do instrumento jurídico de um acordo 
continuamente renovado, representação moderna da tradicional figura do contrato 
social (BOBBIO, 2000, p. 27). 

 

Ainda que correndo o risco de cairmos na dicotomização das duas esferas, tendendo a 

uma clivagem nem sempre fácil de ser detectada, a análise de Bobbio nos ajuda a 

encontrarmos o lugar da educação nas dicotomias paralelas ao público e ao privado. 

Retomando o quadro acima poderíamos afirmar que, na consideração da educação como ente 

próprio da esfera privada, ela será identificada como objeto de troca, portanto, próprio da 
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esfera econômica, entre partes – sujeitos iguais, regidas, assim, por contratos, segundo o 

critério da justiça comutativa. Por sua vez, considerando-a como ente próprio da esfera 

pública, a educação é identificada como bem a ser distribuído segundo o critério da justiça 

distributiva, devendo ser regida por Lei, sob a coordenação do Estado, cujas definições 

acontecem na esfera política. 

Por outro lado, a questão axiológica, segundo a concepção da educação como bem 

social – bem este cujos frutos não conseguem ser reduzidos ao simples somatório do resultado 

que cada sujeito alcança – nos remete quase que imperiosamente a optarmos pelo primado do 

público. A educação deve ser tratada, necessariamente, como ente próprio da esfera pública, 

sob o risco de esgarçamento do tecido social, dado seu papel fundamental no processo de 

socialização. 

 

2.1.3 Inferências a partir das análises 

 

A delimitação dos espaços Público e Privado é um fenômeno histórico e social, não 

havendo uma tipificação desses espaços que permaneça em todos os períodos históricos, ou 

seja, em cada época a re-configuração dos arranjos sociais implica na re-configuração do que 

é público e do que é privado, conferindo dinamicidade aos conceitos. Vejamos o caso do 

critério da gratuidade ou não para se definir uma IES como pública ou privada. Segundo 

Sampaio (2000), as IES estatais eram pagas até o início do Século XX. A gratuidade como 

critério sofre mudança ao longo da história. 

O critério ulterior para a distinção entre um e outro conceito está no reconhecimento 

de que existe algo próprio do indivíduo, distinto daquilo que pertence à coletividade como um 

todo. O processo de delimitação desses espaços é tanto antropológico, quanto social. Por um 

lado, diz respeito à identidade própria do homem, incluindo todas as suas dimensões; por 

outro, trata-se de uma construção social. Assim, as duas esferas tendem a coexistir sempre, de 

maneira que não se pode pensar que uma ou outra seja totalmente eliminada. Isso leva à 

complexidade do tema, ou seja, a definição do que é público e do que é privado inclui uma 

ampla gama de variáveis, que podem ir das idiossincrasias de cada sujeito, até os direitos 

socialmente definidos. Nessa perspectiva, a atitude de se optar totalitariamente por uma das 

esferas, excluindo imediatamente a outra ou satanizar uma para santificar a outra, como no 

caso da definição do setor privado como sendo a simples negação do setor público no caso do 

Sistema de Educação Superior no Brasil (SAMPAIO, 2000), apenas pode ser compreendida 
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como defesa de interesses pessoais (ou grupais), defesa de uma concepção de mundo mediada 

por opções particulares, ou, como indica Gomes (2006), a assunção de determinadas 

identidades discursivas, diríamos, de maneira dogmática. 

A mudança radical dos conceitos de Público e Privado entre a época clássica e a época 

moderna deve ser considerada com muita atenção. A análise de Arendt (2000), corroborada 

pela análise de Habermas (2003a), indica que o sentido de público no contexto moderno pode 

ser não mais que a socialização de interesses privados. Para a educação isso pode mascarar, 

no contexto moderno, sua definição como pública. Uma coisa é que seu caráter público esteja 

vinculado a preparação dos sujeitos para a intervenção no espaço político, para realizarem o 

que Arendt (2000) chama de ação vital; outra coisa é que seu caráter público esteja vinculado 

à preparação de sujeitos para a intervenção no Mercado, tendendo a ser não mais que um 

modo dos interesses privados instrumentalizarem a educação, ainda que se trate de interesses 

privados coletivizados. Esse é o caso das IES que, ainda que sejam de natureza estatal, ainda 

que sejam gratuitas, realizem produzam de conhecimentos e formem mão-de-obra segundo 

apenas aos critérios mercantis. Nessa perspectiva, a afirmação de Sampaio (2000, p. 371) de 

que o Mercado não conta no planejamento do ensino superior público parece-nos pecar, 

também, por não ver a heterogeneidade do setor. É de domínio público19 a relação estreita de 

instituições e de cursos dentro de instituições, assim como é o trabalho desenvolvido pelas 

Fundações nas IFES. 

Podemos definir, então, as duas categorias a partir de sua causa final, isto é, dos 

parâmetros relativos aos interesses. Públicos são os espaços, as ações, os sujeitos e os temas 

que têm como causa final o interesse do todo em detrimento das partes, ou como diria 

Habermas (1980) em relação à produção do conhecimento, o interesse na manutenção e 

reprodução da espécie, e não para a produção de riquezas, de bens fungíveis. Igualmente, 

definimos Privados como sendo os espaços, as ações, os sujeitos e os temas que têm como 

causa final o interesse das partes em detrimento dos interesses do todo, o que inclui a 

produção de bens fungíveis. A partir dessa definição e tendo em vista a complexidade do 

Sistema de Educação Superior brasileiro, se pode ter uma primeira idéia do equívoco que se 

comete ao se proceder a homogeneização dos setores, e ainda mais, de polarizá-los. É verdade 

que se analisarmos as instituições que vamos encontrar, no limite, configuradas e geridas, 

                                                 
19 Já tivemos oportunidade de citarmos o caso da Escola de Administração da USP e de sua concepção relativa 
ao relacionamento entre universidade e empresa (OLIVEIRA, 2002). Poderíamos acrescentar os exemplos de 
criação de cursos de graduação em hotelaria (2004) e engenharia de produção (2005) pela UFPE que, 
seguramente, tenta responder a demandas de Mercado, ou o convênio entre as empresas Gradiente e Nokia com a 
Universidade de Campinas (UNICAMP) (sobre o assunto ver 
http://www.unicamp.br/unicamp/canal_aberto/clipping/marco2004/ clipping040304_gazetamercantil.html). 
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motivadas unicamente pelo lucro, de maneira que essa lógica irá defini-la com sendo 

estritamente privada. Contudo, no outro extremo, será difícil que encontremos uma instituição 

em que ela toda, desde seu projeto institucional até sua gestão administrativa e financeira 

venham a ser considerada integralmente pública. 

Eis um dado que traduz a complexidade do tema. Pensemos por exemplo na situação 

das políticas públicas para a educação superior, como é o caso de nosso objeto de estudo. Até 

que ponto uma política que prioriza a formação de mão-de-obra especializada para um setor 

econômico (industria petroquímica, por exemplo) é de interesse realmente público e até que 

ponto não atende simplesmente aos interesses de grupos que necessitam de mão-de-obra (que 

se dá mediante contrato) para incrementar sua taxa de acumulação de capital? Observemos 

que esse exemplo transcende a natureza jurídica e a administrativa da IES. Na qualidade de 

política a ser incrementada pelo Estado, todas as instituições tendem ou devem se submeter a 

elas20. Ele serve para ilustrar a situação de hibridismos e interpenetração, indicando a 

possibilidade de um agente privado agir num espaço público (as forças de Mercado incidem e 

até determinam uma política pública), ou de um tema público (os fins da educação superior) 

ser matéria de discussão num espaço privado (a discussão estritamente econômica sobre a 

formação de mão-de-obra via educação superior).  

As conclusões até aqui apresentadas nos impõem, então, a tarefa de encontrarmos um 

lugar para aquelas ações e temas que correspondam aos interesses privados que dizem 

respeito à troca de Mercadorias e que, portanto, se referem à reprodução material da 

sociedade; um lugar para as ações públicas que digam respeito ao controle público das ações 

de Mercado; e um lugar para as ações públicas que digam respeito ao interesse público, mas 

não se vinculam, pelo menos diretamente, ao conjunto dos interesses privados apresentados 

pelo Mercado. A rigor teríamos a esfera privada materializada no Mercado e a esfera pública 

materializada no Estado e na Sociedade Civil. Contudo, a realidade não manifesta essa 

clivagem imediatamente definida. Na verdade, estamos diante de uma situação na qual existe 

uma espécie de hibridismo entre as esferas, numa interpenetração entre o Público e o 

Privado21. Para nossa problemática isso significa a necessidade de estarmos sensíveis para 

                                                 
20 A atual onda de editais dos vários ministérios abertos à participação de IES, visando a projetos de extensão 
materializa a hipótese. Com efeito, sendo financiada apenas com verbas desses editais, as atividades de extensão 
tendem a ser efetivadas apenas mediante demanda, reduzindo a capacidade pró-ativa das IES. Para efeito de 
ilustração ver o sítio da Rede Nacional de Extensão (RENEX) do Fórum de Pró-reitores de Extensão das 
Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), em http://www.renex.org.br/noticias.php?NotID=137. 
21 Esse hibridismo foi antecipado por Santos (2002) quando se propõe a construir um modelo interpretativo para 
o fenômeno da globalização. Para o autor, há, efetivamente, uma indefinição, não propriamente do que se refere 
ao público e ao privado, mas ao que se refere a temas culturais, políticos e econômicos, a ponto de não podermos 
definir, a priori, qual seja o caráter determinante das questões tratadas na esfera pública, mas só termos a certeza 
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não confundirmos natureza jurídico-administrativa das IES com sua natureza pública ou 

privada. Com efeito, podemos encontrar em instituições de natureza “X”, atributos públicos e 

ou privados. Significa dizer que uma educação superior pública precisaria trazer consigo não 

apenas a manutenção do Estado como pretende Minto (2006), mas a definição de objetivos 

ulteriores que caracterizem um público para além da coletividade de interesses privados. 

A dificuldade surge quando pensamos a Sociedade Civil como materialização da 

esfera pública burguesa, que se constrói como referência para o controle do Estado, tendo, 

como objetivo garantir a esfera privada do Mercado (HABERMAS, 2003a). Isso nos leva a 

sentir a ausência de uma esfera que, referindo ao público, não se reduza às questões do 

Mercado. Considerada assim, a definição do público e do privado ganha contornos 

dramáticos, pois parece não haver nada que fuja à determinação do privado, já que, à medida 

em que o espaço público ou os temas que o conformam dizem respeito à conjunção de 

interesses privados, não havendo lugar e temas que pudessem ser definidos como sendo, 

digamos, genuinamente públicos.   

Partimos então para uma tentativa de solução. Parece-nos que a superação desse risco 

poderá vir se adotarmos uma chave de leitura sobre a Modernidade que inclua algo mais que a 

relação de um público em função dos interesses privados e de um estatal que se identifique 

com o público. Encontramos essa chave de leitura no trabalho de Boaventura Sousa Santos, 

ao analisar a crise do projeto cultural da Modernidade22. Para Santos (1996) a Modernidade é 

um projeto que se fundamenta em dois pilares, um de regulação e outro de emancipação. Cada 

um por sua vez é constituído por três princípios. O pilar da regulação é constituído pelos 

princípios do Mercado, do Estado e da Comunidade, correspondentes respectivamente ao 

pensamento de Hobbes, Locke e Rousseau. A estes princípios da regulação correspondem 

respectivamente as seguintes lógicas de racionalidade no pilar da emancipação: a 
                                                                                                                                                         
desse caráter a posteriori, com o desenrolar das discussões. A título de exemplo podemos pensar nos temas 
referentes ao controle da emissão de gases na atmosfera. A rigor trata-se de um tema da esfera pública, uma vez 
que diz respeito a exigência de manutenção da própria espécie humana. Contudo, reações como a do governo 
Norte-Americano, que se recusa a assinar o tratado de Kioto, indicam que o tema rebate nos interesses privados 
de empresas, que não querem reduzir suas atividades produtivas. Assim, o tema, com o caráter que resvala nas 
questões ecológicas, termina por ser encarado pelos protagonistas políticos (Estados nacionais) e têm sua 
definição no campo estritamente econômico. 
22 A análise sobre nossa época possui diversos matizes teóricos e é bastante variável em termos de chaves 
interpretativas. Entre os autores que têm marcado os debates em torno do tema destacam-se, dentre outros, 
Boaventura Sousa Santos e Anthony Gidenns. Para Gidenns, a análise sociológica clássica não consegue captar o 
dinamismo da Modernidade, havendo necessidade de uma nova teoria social que consiga analisar a 
complexidade de nossa época. Sua análise foca os processos institucionais que caracterizam a Modernidade 
enquanto “estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do Século XVII [...] e 
tornaram mais ou menos mundiais em sua influência” (p. 25). São eles: o poder administrativo, o poder militar, o 
capitalismo e a industrialização. Dentre as obras do autor publicadas no Brasil que tratam do tema destacam-se. 
A transformação da intimidade, São Paulo: Ed. Unesp, 1994, As conseqüências da Modernidade. São Paulo: Ed. 
Unesp, 1991 e Política, sociologia e teoria social. São Paulo: Ed. Unesp, 1998. 
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racionalidade estético-expressiva da Arte e da literatura; a racionalidade moral-prática da ética 

e do direito; e a racionalidade cognitivo-instrumental da ciência e da técnica. 

A partir dessa chave de leitura, podemos identificar aqueles três lugares referidos 

acima, à medida em que olharmos a Sociedade Civil com uma dimensão Política, no sentido 

de relações diretas com o Estado e uma dimensão Comunitária, na qual as relações, ainda que 

sejam em torno da construção política da sociedade, sejam construídas sem uma referência 

direta ao Mercado (esfera do privado) e ao Estado (esfera pública política). O modelo assim 

construído se aproximará significativamente do modelo do Sistema de Educação Superior 

Brasileiro, cuja estrutura se baseia não em duas, mas em três tipologias de IES segundo sua 

natureza administrativa: estatais, comunitárias e privadas ou empresariais23. Tal perspectiva 

exigirá então, que tratemos de três categorias auxiliares à compreensão das categorias Público 

e Privado, quais sejam, Estado, Mercado e Sociedade Civil, assim como sobre as relações 

entre elas. 

 

2.2 A CATEGORIA MERCADO 

 

Comecemos com a categoria Mercado. Sinteticamente, poderíamos definir o Mercado 

como o arranjo social em que os homens trocam Mercadorias. Nessa perspectiva, a produção 

material é concomitante ao surgimento do Mercado, ou dito de outra maneira, o Mercado é 

um fenômeno que está presente em toda a história humana (WEBER, 2002). Aqui, contudo, 

falamos de Mercado moderno, ou do Mercado capitalista. 

O Mercado capitalista possui algumas peculiaridades que o distinguem no contexto da 

história humana. A primeira é a existência de uma Mercadoria equivalente a todas as outras, o 

dinheiro, que facilita as trocas e torna qualquer produto passível de equivalência. A segunda é 

a existência do capital como fator que determina a coordenação dos processos de produção, 

distribuição, troca e consumo, favorecendo aqueles que o detém. A terceira é que o valor das 

Mercadorias é dado não apenas pelo valor de uso ou do custo da produção, mas também pela 

relação entre oferta e demanda, além de outros fatores manipuláveis pelos que detêm a 

coordenação do Mercado (MARX, 1987b). A quarta, como vimos em Arendt (2000), é a 

busca da acumulação como um fator determinante para a manutenção e evolução do sistema 

                                                 
23 O Artigo 20 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) estabelece, na verdade, duas categorias de IES: 
públicas e privadas, para em seguida, subdividir a categoria das privadas em quatro subcategorias: privadas, 
comunitárias, confessionais e filantrópicas. A lei, evidentemente, sobrepõe categorias, ao fazer coincidir o 
público com o estatal, e o privado com o não-estatal. 
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mercantil capitalista24. Finalmente, na qualidade de ação que atende às necessidades de 

sobrevivência, ele se relaciona com a ação pública. 

Filosoficamente esse arranjo se fundamenta na teoria liberal de Locke (SANTOS, 

1996), segundo a qual, a propriedade privada é fruto do trabalho humano, sendo este uma 

dádiva divina. De modo que a propriedade privada torna-se algo natural, originando-se ainda 

no que Locke (1994) chama de estado de natureza. A passagem para um estado superior se dá 

à medida em que o homem se organiza para garantir o direito à propriedade privada, pois “o 

objetivo grande e principal, portanto, da união dos homens em comunidades, colocando-se 

eles sob governo, é a preservação da propriedade” (LOCKE, 1994, p. 156). 

A fundamentação dada por Locke nos leva a concluir que há, efetivamente, uma 

identidade entre o Mercado e a esfera privada, à medida em que aquele existe em função das 

necessidades e interesses dessa, como sua condição de existência. Assim, ao tratarmos do 

privado, segundo os parâmetros de nossa problematização, estamos tratando, em primeira 

instância, daquilo que constitui o Mercado, referindo-se assim ao contexto brasileiro 

recente25. 

Tão importante quanto à fundamentação histórico-filosófica do Mercado, é sua 

caracterização contemporânea, caracterização esta que pode ser verificada no modus operandi 

de sua célula funcional, a empresa – o empreendimento mercantil. Para Fischer (1997, p. 22), 

 
a Empresa é uma organização para a produção de bens e/ou serviços, com 
a finalidade do lucro, participando de um regime capitalista de livre 
comercio. Este lucro auferido é destinado principalmente aos acionistas, 
aos donos de empresa (...)26. 

 

 Assim, toda a lógica da empresa é estruturada para um só fim: a produção lucrativa. 

Independente do tamanho, do ramo de negócios, do estágio de desenvolvimento de sua 

organização, o empreendimento mercantil tem como horizonte norteador a geração de lucros 

para seus donos. E donos aqui incluem, também, os acionistas, aqueles que empregam o 

capital com o objetivo de fazê-lo multiplicar-se. Para a lógica do empreendimento mercantil, 
                                                 
24 Essa síntese está baseada nas obras de Marx e Max Weber. No primeiro caso, considerando a abrangência da 
obra marxista, tomamos como fonte para esse pequeno excurso, o Dicionário de termos Marxistas de Bottomore 
(1988). No segundo caso, em Weber (2002).   
25 Aqui é preciso lembrar a questão das relações entre o Público e o Privado no contexto da educação brasileira. 
Como já foi indicado, Buffa (2005) afirma que o contexto da primeira LDB, cuja elaboração levou treze anos, 
tendo sido aprovada em 1961, estava polarizado entre o público – no sentido de laicizantes e o privado – no 
sentido confessionalizantes, distinguindo-se portanto da polarização atual. 
26 As Ciências da Administração e a dinâmica a qual foi submetida a empresa no decorrer do Século XX 
impingiram-lhe outros objetivos, que junta-se à busca do lucro financeiro, tais como “(...) as de participação no 
Mercado, de expansão da produção, de especulação com os ativos fixos e circulantes, de segurança empresarial e 
de perpetuação do empreendimento” (ROSSETTI, 2000, p.. 476). Esta ampliação, convenhamos, perpetua o 
mesmo fluxo na direção de aumento da taxa de acumulação do capital. 
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isto significa a relativização ou mesmo exclusão de qualquer outro fim que não seja o lucro e, 

ao mesmo tempo, a valorização ou justificação dos meios que a conduzam para esse fim. 

Sendo uma organização eminentemente capitalista, o empreendimento mercantil tem 

como mediação de sua existência a Mercadoria. Independente de seu tamanho, o seu papel é 

de transacionar bens e serviços na qualidade de Mercadorias, entre partes interessadas 

(RICHERS, 1994), ou seja, é proporcionar a troca de Mercadorias27. 

Com efeito, não há nada que interesse à empresa que não seja visto como Mercadoria, 

moeda para troca com a finalidade de lucros. Mesmo quando se trata de atividades de cunho 

social, ou seja, que visa a oferecer à sociedade bens ou serviços como atitude de 

benevolência, a motivação é estratégica, busca na verdade apresentar a marca ou produto da 

empresa de maneira mais simpática ao Mercado. Pois a marca, para o empreendimento 

mercantil moderno, é algo de fundamental importância (RICHERS, 1994)28. 

Para a educação superior – e educação em geral, isso significa que aquilo que podemos 

reconhecer-lhe como atividades inerentes, a exemplo da formação, do processo de 

socialização, produção e sistematização do conhecimento, é visto pelo Mercado como 

mercantilizável, possível de se tornar moeda de troca, com o objetivo de gerar lucro, acumular 

riqueza, enfim, um bem fungível. A questão, que podemos antecipar, é: será possível, do 

ponto de vista ontológico, transformar os atributos do processo educativo em Mercadoria? 

As características do empreendimento mercantil apresentadas até o momento já 

denotam sua peculiaridade em termos de lógica particular. Não obstante, parece-nos 

importante destacarmos sua lógica como uma característica isolada. 

No Século XIX, a organização do empreendimento mercantil conquistou um lugar 

fundamental no sistema produtivo (DRUCKER, 1987). Hoje, a tecnologia administrativa é 

um dos principais fatores para a superação de crises, sendo ela mesma o fator que define a 

particularidade de uma organização social como empreendimento mercantil (CHAUÍ, 1999). 

Por outro lado, a análise econômica contemporânea a define como um dos fatores da 

                                                 
27 Mercadoria aqui é compreendida em seu sentido lato que, segundo a acepção marxista. “O conceito de 
Mercadoria é usado por Marx para analisar formas que surgem com base na produção e na troca de Mercadorias 
já bem desenvolvidas, mas que não são propriamente Mercadorias no sentido primitivo, isto é, produtos criados 
com o propósito de circularem em um sistema de trocas. Por exemplo, a força de trabalho (...). Em economias 
com Mercados financeiros altamente desenvolvidos, o próprio capital se transforma numa “Mercadoria”. (...) Em 
ambos os casos, o conceito de Mercadoria é usado por analogia e extensão, e não no seu sentido primitivo.” 
(BOTTOMORE, 1988, p.. 266). É importante também resgatarmos a análise de Arendt (2000), segunda a qual a 
concepção de esfera pública da burguesia reinterpreta o sentido de propriedade, transformando-a em riqueza ou 
em bem fungível, como já tivemos oportunidade de apresentar. 
28 A evolução ecológica da indústria contemporânea pode servir como parâmetro para tal afirmação. Antes de se 
constituir iniciativa que revele algum tipo de consciência sobre a degradação do ambiente, a indústria investe em 
controladores de poluição no sentido de zelo com sua imagem. De certo que todos estes investimentos recaem 
como custos sobre seus produtos, sendo repassados ao consumidor final. 
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produção comparável aos recursos materiais, recursos de capitais e mão-de-obra (LEITE, 

2000). 

O fato é que a gestão empresarial segue uma lógica própria, com o objetivo 

fundamental de diminuir custos e aumentar produtividade29. As diversas formas de 

organização da moderna empresa revelam uma busca incessante de aprimoramento das 

relações mercantis, através de canais que possibilitem o aumento da taxa de lucros. Dentro 

dessa lógica, destaca-se a importância do quantitativo, do mensurável. A qualidade está em 

função da quantidade e é ela (a quantidade) que determina todo o processo de gerenciamento 

empresarial (FISCHER, 1997).  

Por outro lado, as relações entre os empreendimentos (individuais ou grupais) 

mercantis, advogam para si a possibilidade da auto-regulação, fundamentando-se na economia 

clássica, em autores como Adam Smith. (1723 – 1790)30. 

Assim configurado o Mercado confirma sua natureza privada, se inscrevendo na esfera 

que se constitui a partir de relações entre iguais, sendo regida por contratos e não por leis 

(BOBBIO, 2000). Dito de outra maneira, uma esfera que trata das questões da manutenção e 

reprodução da vida, se caracterizando como algo próprio do mundo privado, segundo a 

acepção da época clássica (ARENDT 2000). 

É preciso dizer ainda que, se ao lado de características que se desviam do que seria o 

público na concepção clássica, tendo, portanto, uma valoração negativa para os que priorizam 

o público, algo de positivo ele deve trazer consigo. É isso que Offe (1999), ainda que 

afirmando a necessária ordenação heterônima do mesmo, procura identificar no Mercado. 

Para este autor, o Mercado traz uma interação pacífica e civilizada, com as trocas mercantis 

substituindo a violência do saque, principalmente no nível micro, já que no macro, não raro, 

vemos o imperialismo promover a conquista de Mercados mundiais; possibilita a construção 

da responsabilidade, à medida em que favorece e aprimora a auto-atribuição de resultados, 

                                                 
29 O tema é melhor analisado quando tratamos do contexto econômico atual, abordando os processos de 
reestruturação econômica.  
30 A obra de Smith se baseia nas relações de troca, impostas pela divisão social do trabalho, seguindo uma 
equação até certo ponto simples: o homem por natureza, não consegue, sozinho, produzir tudo de que precisa, 
fazendo com que a troca de Mercadorias seja algo natural. Essa troca de Mercadoria é autoregulável porque 
todos os interesses privados – de cada um dos que dela participa, exigem sua perpetuação, de maneira a 
prescindir de qualquer normatização externa (SMITH, 1983). Para sermos justos com Smith, é preciso lembrar 
algo que nem sempre se afirma quando se trata do autor. Nessa mesma obra, em que defende a autonomia do 
Mercado, ele questiona essa autonormatização, na mediada em que reclama o cuidado que o Estado deve ter com 
a excessiva divisão social de trabalho, que terminaria por entorpecer os trabalhadores, pois “(...) este é o estado 
em que inevitavelmente caem os trabalhadores pobres – isto é, a grande massa da população – a menos que o 
Governo tome algumas providências para impedir que tal aconteça” (SMITH, 1983, p. 213). A história 
econômica dos últimos dois Séculos, demonstra, contudo, que o desenvolvimento do Mercado imprescinde do 
Estado, seja nas palavras do próprio Smith (1983), seja no enfrentamento de crises como no pós-guerra, em 1945 
(MANNHEIM, 1961), seja, enfim, na sua organização contemporânea de Mercados (OFFE, 1999). 
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produzindo um quadro cognitivo de resultados; provoca o ajustamento inteligente dos 

indivíduos, favorecendo o aprendizado – desde que as variações de ganho e perda não sejam 

exageradas; enfim, permite a liberação do controle e do autoritarismo dos poderes 

paternalistas, à medida em que a riqueza possibilita a se escapar do controle da comunidade e 

da burocracia, conferindo autonomia ao sujeito. 

As possibilidades apresentadas por Offe (1999) fazem-nos indagar sobre a 

possibilidade da ação mercantil na educação, ainda que devidamente regulada, como insiste o 

autor. Assim, ao lado do questionamento que propusemos anteriormente, sobre a 

possibilidade do processo educativo se tornar Mercadoria, devemos considerar a possibilidade 

de a educação ser campo da ação mercantil, ainda que devidamente regulada. Serão dois 

temas que precisaremos retomar quando de nossas análises. Por ora, podemos ficar com a 

seguinte síntese, entendendo que a categoria Mercado se refere a: 

 

•••• Um arranjo social moderno que tem como motivação o acúmulo de riquezas e a reprodução 

do sistema capitalista e como mediação fundamental, a Mercadoria31; 

•••• Ele atende ao interesses de indivíduos, se conformando em conjunto de interesses 

particulares publicamente tratados; 

•••• O Mercado, apesar de se proclamar auto-regulável, imprescinde da ação heterônoma para 

realçar suas virtudes no processo de socialização; 

 

A educação, com o sentido público, dado pela época clássica, ou, no sentido de priorizar o 

interesse do todo, em detrimento dos interesses das partes, não pode ser transformada em 

Mercadoria32, ou, dito de outra forma, sua transformação em Mercadoria, na modalidade de 

serviço, tende a negar sua essência e efetividade. 

 

 

                                                 
31 O Mercado, a Mercadoria, as relações de troca e até mesmo o capitalismo, como argumenta Weber (2002), não 
é exclusivo da época moderna ou mesmo da Europa. O conceito aqui apresentado, portanto, se refere ao sistema 
econômico moderno, com suas distinções e peculiaridades. 
32 Mesmo na lógica do Mercado o conhecimento é definido como um bem público, por apresentar 
“simultaneamente as características da não rivalidade – o seu consumo por um agente não afeta a quantidade 
disponível para os outros agentes, e da não exclusão – nenhum agente pode excluir os demais de consumi-lo ao 
mesmo tempo” (SILVA, 2007) Esta definição construída originalmente por Samuelson é re-trabalhada por 
Joseph Stiglitz, então vice-presidente do Banco Mundial. Seu Artigo sobre o tema “Knowledge as a Global 
Public Good, está disponível em http://www.worldbank.org/knowledge/chiefecon/articles/undpk2/. Claro, que 
nessa discussão o Mercado acrescenta que o problema é a distribuição do conhecimento, portanto, o processo 
educativo sobre o qual incidem custos. Contudo, isso não subtrai o caráter público desse processo, considerando 
que os resultados dos mesmos têm incidência social (para o todo) maior que qualquer incidência individual (para 
as partes).  
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2.3 A CATEGORIA ESTADO 

 

Como vimos, as categorias Público e Privado estão diretamente relacionadas com a 

política, seja na tradição clássica, na qual a esfera pública se identifica com a ação política, 

seja no contexto moderno, no qual a esfera pública se traduz numa ação política que cuida 

preponderantemente dos interesses privados coletivizados. Ora, em qualquer um dos casos, o 

Estado – ou a organização política da sociedade33 - apresenta-se como o locus da ação política 

ou, pelo menos, como um dos seus loci34. Daí que a compreensão do público e do privado 

exija a compreensão da categoria Estado. 

No caso específico de nossa problematização, essa compreensão se faz ainda mais 

necessária, à medida em que seu contexto tem como referencia um governo específico, cuja 

atuação se dá por meio de políticas, ou seja, nosso objeto empírico trata da ação direta do 

Estado sobre o Sistema de Educação Superior do país. 

A primeira dificuldade para um estudo sobre o Estado é a multiplicidade disciplinar de 

enfoques. Bobbio (2000) elenca uma série de possibilidades que vão desde um enfoque 

filosófico, calcado nas causas ulteriores do ente Estado, em oposição ao estudo de cunho 

científico, até às diversas correntes teóricas do estudo sociológico, em oposição ao estudo de 

enfoque jurídico. Mesmo que pensemos apenas em termos de ciência política, vamos 

encontrar um amplo espectro de correntes teóricas.  

Outra observação de Bobbio (2000) refere-se à relação Estado-Sociedade, manifesta 

de maneira dicotômica, isto é, um é sempre definido em relação ao outro, ora com o Estado 

sendo definido como o todo e a sociedade como parte desse todo, ora a sociedade aparecendo 

como um todo e o estado como parte. Na atualidade, segundo o mesmo autor, “... a sociologia 

política é uma parte da sociologia geral, e a ciência política é uma das ciências sociais. O 

Estado como sistema político é, com respeito ao sistema social, um subsistema” (BOBBIO, 

2000, p. 62), reforçando nossa compreensão de que o estudo sobre o Público e o Privado, 

como enfoque que procura compreender a totalidade da organização social; ou ainda o estudo 

da educação superior, como foco em um campo social específico, exige o entendimento da 

dimensão política da sociedade. 
                                                 
33 Ao tratar das origens do Estado, inclusive sobre a etimologia do termo, Bobbio (2000) demonstra como no 
decorrer da história o termo vai se tornando a referencia do geral, que define a organização política da sociedade, 
e termos como democracia ou totalitarismo, vão se tornando a referencia da especificidade desse Estado. 
34 Segundo Santos (1996), dentre as concepções filosóficas que fundam a Modernidade, a de Rousseau 
estabelece relações políticas entre os cidadãos e não apenas entre eles e o Estado. Para Bobbio (2000), a referida 
concepção também está presente em Gramsci, à medida em que ele vê na superestrutura duas esferas, a esfera da 
política, no sentido do Estado que se impõe pela coação, e a esfera do consenso ou do diálogo, como mediação 
necessária para a legitimidade do Estado. 
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O estudo de Bobbio (2000) indica o que, para ele, pode ser apresentado como 

consenso em torno do tema: o Estado nasce a partir da sociedade, tanto na tradição 

jusnaturalista, quanto na tradição do Estado como evolução da organização da produção35. 

Outra conclusão possível, a partir do texto de Bobbio (2000), é que o Estado se define 

sempre, em relação à sociedade, necessitando de algum modo de legitimação diante dela, seja 

pela pura força física, a exemplo da abordagem weberiana, a qual vê, no monopólio da 

violência, a definição do Estado (WEBER, 1982), seja pela resposta às demandas que ela 

apresenta, a exemplo da abordagem do próprio Locke (1994). Assim compreendido, o Estado, 

como locus da esfera pública, não deixará, em nenhum momento, de se relacionar com a 

esfera privada, à medida em que sua legitimação, também, depende desta. Eis uma razão que 

nos ajuda a compreender por que o Estado procura atender a demandas setorizadas, inclusive 

dentro de um campo específico, como no caso da educação superior36. 

Finalmente, é possível afirmarmos, com base no que nos apresenta Bobbio (2000), que 

o Estado contemporâneo tem como marca fundamental a representatividade, mesmo que 

parcial, ou seja, mesmo que reflita o interesse apenas de parte da sociedade. É o que podemos 

ver tanto nas abordagens pluralistas, quanto nas elitistas e até mesmo nas abordagens 

marxistas. Essas conclusões, contudo, não esgotam as questões as quais nos propomos. Elas 

se ressentem, por exemplo, de um estudo mais aprofundado das várias concepções de Estado 

diante dos fenômenos contemporâneos e das várias correntes de pensamento. 

 Nessa perspectiva, a primeira discussão que precisamos enfrentar é acerca da 

autonomia ou não da esfera política em relação à esfera econômica. Relembremos que, ao 

tratarmos do público e do privado no contexto Moderno, chegamos à conclusão de que a 

esfera pública na Modernidade é compreendida como a publicização do conjunto de interesses 

privados (Arendt, 2000). 

 A discussão não é tranqüila se partirmos da compreensão marxiana. Com efeito, essa 

compreensão tende a colocar a infraestrutura econômica como determinante ulterior de toda a 

organização social (MARX, 2005a). Se seguirmos essa orientação, chegaremos à conclusão 

que o Estado Moderno é um estado classista, sob domínio da classe capitalista, com o objetivo 

único de legitimar sua dominação. Contudo, não podemos esquecer que as ciências políticas, 
                                                 
35 Aqui, nos parece claro, que a referência ao jusnaturalismo nos remete diretamente a Locke (1994) e Hobbes 
(1988). Em ambos os casos, o Estado significa a passagem do estado de natureza para o estado civil. Por sua vez, 
o Estado como resultado da evolução da sociedade pode ser encontrada em Marx (2005a) que vê aquele como 
criação da classe dominante para legitimar seu poder. 
36 A história da educação superior no Brasil apresenta exemplos que ilustram essa afirmação, como no caso da 
reforma da educação superior pelo Governo Militar, nos anos 60, que, dentre outros objetivos, buscou resolver o 
problema do excedente de vagas, contemplando as demandas dos extratos médios da sociedade (ROMANELLI, 
1989). 
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como de resto toda ciência, possuem diversidade de paradigmas e enfoques. Mesmo dentro da 

perspectiva marxista vamos encontrar diversos enfoques. Taylor (1995) cita cinco enfoques 

diferentes, a partir do próprio Marx, de Gramsci, de Poulantzas, de Jessop e de 

Block/Skocpol, que se distinguem pela posição em relação ao economicismo, à autonomia do 

Estado, à coação ou consentimento na caracterização da dominação do Estado, e acerca do 

privilégio da classe como sujeito social, ou à ação estratégica de cada sujeito. 

 Ao lado dos enfoques marxistas, não podemos esquecer o enfoque pluralista, definido 

como a teoria que considera o Estado como neutro, “em que los grupos sociales son, 

pontecialmente iguales em cuanto a su ifluencia y em que el acceso al sistema político es 

abierto” (SMITH, 1997 p. 217). Ainda segundo o referido autor, essa definição, contudo, não 

implica numa escola homogênea, ao contrário, o pluralismo possui diversidade interna, 

distinguindo-se em relação aos conceitos de governo, grupos, poder, democracia e Sociedade 

Civil. 

Por último, temos o elitismo, apresentado por Evans (1995) como a teoria cuja marca 

fundamental é a interpretação de que toda organização política tem, como protagonista, as 

elites da sociedade, que fixando e manipulando os objetivos os quais persegue. Segundo o 

supramencionado autor, o elitismo pode ser compreendido ainda em diferentes correntes, que 

vão do elitismo clássico, com representantes como Pareto e Mosca, passam pelo elitismo 

democrático, com representantes como Max Weber, e chega ao elitismo contemporâneo, com 

representantes como Mills e Schmitter (EVANS, 1997).  

 Para nosso tema e problema, estar atento a essa diversidade de enfoques ajuda a não 

precipitarmos conclusões. Obviamente, aceitarmos enfoques como o marxiano clássico, 

implica em inviabilizarmos a esfera pública como espaço de participação universal37; por sua 

vez, afirmar o Estado como espaço eternamente ocupado por elites pode nos levar à conclusão 

de que apenas uma parte da sociedade será atendida em seus interesses, levando-nos mais uma 

vez a inviabilizarmos a esfera pública; finalmente, assumirmos a concepção pluralista 

clássica, pode nos levar à ilusão de um poder, eqüitativamente, distribuído na sociedade, 

supervalorizando a esfera pública. Em todos os casos, teremos um rebatimento direto no 

campo da educação superior, no Brasil, seja demonizando o setor privado em seu sentido 

mercantil, seja inviabilizando o Estado como espaço de construção coletiva do Sistema de 

Educação Superior pública. 

                                                 
37 Essa é a concepção que vimos em Minto (2006) e que é aceita, também ,por Lombardi (2005). Segundo este 
autor, as categorias Público e Privado são eminentemente burguesas e não podem ser aplicadas numa análise 
coerente da realidade educacional . 



 

 

 

117 

 Daí a necessidade de buscarmos uma definição da categoria Estado, na forma de 

síntese desses enfoques. Marsh (1995) tenta essa síntese. Ele parte do pressuposto de que 

todos os enfoques apresentam um processo evolutivo e que tal processo tenderia a algumas 

convergências. Essa evolução ocorreu e (e ocorre) em função da dinâmica da realidade que, 

em seu processo evolutivo tende a solapar as teorias. Assim, é de se considerar, afirma o 

autor, que os acontecimentos promovidos pelos movimentos sociais ocorridos na Década de 

60 e 70 nos EUA, tenham, de alguma forma, balançado as certezas dos enfoques pluralistas 

no sentido de reverem seu posicionamento quanto à perfeição e equidade da democracia 

estadunidense. Do lado dos marxistas, o autor considera que os confrontos, privilégios e 

desigualdades que foram ocorrendo em países nos quais a propriedade privada fora abolida, 

como no Leste europeu, deveriam chamar atenção para a importância e autonomia da política. 

O autor apresenta seis convergências, referindo-se: a) ao privilégio dado ao papel das 

estruturas, b) ao papel da ação dos sujeitos, c) à redução das causas estruturais, d) ao crescente 

interesse pelo papel do Estado, e) às correlações entre base econômica e esfera política como 

contingências e, f) ao primado da política. 

 Em primeiro lugar38, o autor anota que os enfoques aceitam que a competição política 

não acontece a partir de um equilíbrio ideal das forças em confronto, mas que “...un grupo (o 

indivíduo) puede disfrutar de privilégios resultantes de su posición em la estructura” 

(MARSH, 1995 p. 276). O problema, com essa posição, estaria mais presente no enfoque 

pluralista. Contudo, mesmo estes já aceitam a idéia de que, embora sejam iguais, há grupos 

que se apresentam mais iguais que os outros. O papel da ação de sujeitos que conseguem 

emergir das estruturas, isto é, que venham a ser capazes de uma ação independente das 

condições estruturais, é uma posição mais difícil de ser aceita pelos marxistas. Isso, porém, 

vem mudando, “... marxistas actuales, como Jessop, señalan el papel que tienen lãs estratégias 

de sujetos que calculan em la configuración de las instituciones y em los resultados de la 

lucha política” (MARSH, 1995, p. 276). A limitação das causas estruturais é algo natural ao 

pluralismo, que tende a vê-las apenas nas estruturas políticas. O autor assinala, contudo, que 

também os elitistas e os marxistas têm procurado reduzir o número dessas causas. 

 Quanto ao estatismo, o ponto assinalado é a preocupação de todos os enfoques, 

inclusive os marxistas, de considerarem o Estado como tendo um papel importante na 

organização da sociedade, isto é, ele em si e não como um mero reflexo de outras estruturas. 

                                                 
38 As conclusões a seguir são todas baseadas no texto de Marsh (1995). 
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Os pluralistas, por sua vez, tendem a considerar que o Estado democrático possui autonomia, 

a ponto de identificarem os conflitos, também, entre os grupos e o próprio Estado. 

 A questão do determinismo é, ao que parece, mais surpreendente. Elitistas e marxistas, 

principalmente, tendem a considerar, segundo o autor, que a relação causa-efeito é mais tênue 

que a lógica do determinismo exige, havendo, inclusive, posições que conseguem admitir que 

um Estado capitalista pode até promover os interesses do capital, mas isto seria mais 

contingência que necessidade. 

 Finalmente, a primazia da política aparece como uma tendência que explicita a 

convergência entre os três enfoques. O fato é mais surpreendente em relação aos marxistas. 

Nesse caso, segundo Marsh (1995), se deve bastante às concepções de Gramsci que analisa 

mais demoradamente o que em Marx é superestrutura, identificando nela também uma 

segmentação dialética. Obviamente que isso não indica que a analise da realidade do ponto de 

vista marxista passe a tomar como ponto de partida a política. O que acontece é o 

reconhecimento das causas políticas para a resultante dos confrontos travados nessa esfera. 

 Se há convergências, continuam outras tantas divergências, principalmente entre o 

pluralismo e os outros dois enfoques. Nesse caso, Marsh (1995) indica que a divergência 

refere-se ao papel que jogam as estruturas. Os pluralistas, ainda que dêem importância as 

estruturas, consideram apenas aquelas que se inscrevem no campo da política, isto é, as 

“...estructuras políticas como las instituciones formales del gobierno, cada vez más, em el 

comportamiento estructural de los subgobiernos e de las redes centradas em políticas” 

(MARSH, 1995, p. 285). Enquanto marxistas e elitistas, embora considerem a importância da 

ação dos sujeitos, ainda valorizam bastante o papel das estruturas. 

 Entre marxistas e elitistas, a divergência pode ser localizada acerca da distribuição do 

poder político na sociedade. Os elitistas vêem como definitivo que sempre exista uma 

concentração de poder; os marxistas vislumbram a possibilidade de redefinição do poder 

político (MARSH 1995). 

Baseando-nos nas considerações, até aqui, apresentadas, podemos formular o conceito 

de Estado, afirmando que: 

 

• O Estado é um ente em si, com autonomia em relação à sociedade, ainda que não plena, 

configurando uma autonomia da esfera política em relação à esfera econômica capaz de 

ordenar a sociedade. Isso implica na possibilidade de ações, por parte do Estado que não 

sejam necessariamente vinculadas ao interesse do capital, ações essas, inclusive, de 

caráter público, no caso de nosso tema, relacionadas à educação superior.  
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• O Estado se configura como locus das disputas políticas entre grupos com interesses 

diversificados. Esses grupos se localizam tanto dentro quanto fora da máquina estatal. 

Essas disputas se referem, diretamente, à construção das políticas públicas, mediação 

própria da ação ou omissão do Estado (AZEVEDO, 1997). Essa característica do Estado 

nos ajuda a compreender o papel que cada agente social, inclusive os que se localizam no 

interior do próprio Estado, desempenha na relação entre o Público e Privado, também, no 

contexto da educação superior. 

• Essa competição política não se dá a partir de um equilíbrio ideal das forças, ou seja, 

devido a fatores diversos, com predominância do fator econômico, existem grupos que se 

apresentam com mais capacidade de influência que outros. Ora, é exatamente essa 

equação que devemos verificar no contexto específico de nossa problematização, ao 

analisarmos a ação do Governo Lula em relação à educação superior. A priori, contudo, já 

sabemos que a correlação de forças possui um background anterior às disputas políticas 

no que diz respeito à determinada ação do Estado. 

• Não obstante a essa concepção de cunho estruturalista, é preciso reconhecermos o papel 

da ação de sujeitos que conseguem emergir das estruturas, chegando a influenciar nos 

resultados das lutas políticas. Isso nos leva a concluirmos que existe uma limitação das 

causas estruturais ou, dito de outra forma, é preciso considerar que as relações causais não 

podem ser concebidas como monocausais, mas com abertura à indeterminação dialética, 

ou ainda, que as relações causa-efeito são mais tênues que à lógica do determinismo exige 

(BRANDÃO, 2001). A afirmação, que também pode ser feita para as outras categorias, 

nos ajuda a interpretar a realidade sem pré-determinismos, possibilitando a leitura dos  

elementos contraditórios, nas ações de qualquer um dos atores sociais, considerados na 

pesquisa. 

 

Finalmente, esses atributos do Estado, em nenhum momento, o igualam ao público, ao 

contrário, o distingue, atribuindo a ele uma identidade própria. Essa distinção ficará, ainda, 

mais visível com a definição de Sociedade Civil. Isso é importantíssimo para o diálogo que 

travamos com os discursos atuais que tendem a essa confusão, como já foi apresentado. 
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2.4  A CATEGORIA SOCIEDADE CIVIL 

 

Definirmos a categoria Sociedade Civil nos ajudará resolvermos a questão da 

possibilidade de uma esfera pública na Modernidade que não se caracterize como a 

publicização dos interesses privados, tal com nos apresenta Arendt (2000). Uma análise sobre 

a questão e sua atualidade a nós é apresentada por Bobbio (2000). Ele afirma que na 

linguagem política atual, Sociedade Civil compõe a dicotomia com o Estado, de maneira que 

sua definição ocorre por negação do Estado, sendo a Sociedade Civil aquilo que não é 

regulado por ele – o Estado. 

A referida noção restritiva de Estado está em sintonia com as idéias liberais burguesas, 

baseadas nos direitos naturais do indivíduo e dos grupos sociais independentes do Estado, na 

existência de uma esfera de relações interindividuais auto-reguladas, assim como considera 

Locke (1994) e Smith (1983). Em suma, afirma Bobbio (2000, p. 34) que se trata de uma  

 

(...) dilatação do direito privado mediante o qual os indivíduos regulam suas 
próprias relações recíprocas guiados por seus reais interesses, onde cada um é iudex 
in causa sua, em prejuízo do direito público ou político no qual se exerce o 
imperium, entendido como o comando superior que, como iudex super partes, tem 
o direito de exercer o poder coativo.  

 

Mesmo com toda essa ambigüidade e esse caráter, marcadamente, negativo, até pelo 

fato de ter nascido da contraposição entre uma esfera política e uma não-política, Bobbio 

(2000) aponta para a diversidade de acepções do termo Sociedade Civil, a partir da ordenação 

no que diz respeito ao Estado (se o precede ou se contrapõe a ele): 

 

a) Pré-estatal, como pré-condição do Estado, a Sociedade Civil aparece como associação de 

indivíduos construída antes e, portanto, sem a mediação do Estado, cabendo a ele regulá-

la, mas não vetá-la, nem impedir-lhe a renovação; 

b) Anti-estatal, como antítese do Estado, o termo aparece, com uma conotação axiológica 

que, positivamente, identifica a Sociedade Civil como lugar próprio dos grupos do contra-

poder, que lutam pela emancipação e, negativamente, como lugar dos grupos que lutam 

para derrubarem o Estado; 

c) Pós-estatal como figura da dissolução do Estado. Nesse caso o termo adquire um 

significado cronológico, mas também axiológico, à medida em que considera a Sociedade 

Civil como o ideal de uma sociedade sem Estado, surgida da dissolução do poder político. 
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Por outro lado, a concepção marxiana, apresenta, justamente, a confirmação de Arendt 

(2000) que, como temos insistido, vê na esfera pública moderna, não mais que a coletivização 

de interesses privados. Com efeito, em obras como os Manuscritos econômicos e filosóficos 

(MARX, 1987c) a Sociedade Civil é compreendida por Marx como o lugar da produção 

material, comandada pelo egoísmo humano e, portanto, da luta de todos contra todos, 

emergida da sociedade medieval. 

Gramsci39, distintamente, ao tratar da natureza complexa da sociedade na sua esfera 

não-estatal, sem abandonar os fundamentos marxianos, vê a dimensão da superestrutura de 

maneira mais complexa e com autonomia. Bobbio (2000, p. 39), ao comentar o tema afirma 

que “enquanto em Marx o momento da Sociedade Civil coincide com a base material 

(contraposta à superestrutura onde estão as ideologias e as instituições), para Gramsci o 

momento da Sociedade Civil é superestrutural”. Não é, exatamente, uma contraposição, mas 

uma visão complexificante do conceito. Para Gramsci (1982) a dicotomia infra-

superestrutura, é representada através das relações entre: 

 

Quadro 2: O Esquema Gramsciano 
Infra Super 

Momento Econômico Momento Ético-Político 

Necessidade Liberdade 

Objetividade Subjetividade 

 

A complexificação vem como uma segunda dicotomia, a partir da dissolução da 

dualidade implícita no segundo momento da primeira dicotomia, ou seja, na dualidade entre o 

ético e o político. Nesse caso, o político ou a sociedade política é o Estado com atributos que 

podemos encontrar em outros autores como Weber (1982), a exemplo do monopólio da 

violência, ou como Marx, que vê na ação do Estado, a imposição do interesse classista da 

burguesia (MARX, 2005b). 

A Sociedade Civil, pelo contrário, representa o momento do diálogo ou da ação 

política que visa a persuasão e o consenso, como mediação para se chegar à hegemonia, fator 

decisivo para o exercício do poder, de maneira que a direção da sociedade não considera 

como instrumento para se chegar à hegemonia, unicamente o poder econômico ou os 

interesses exclusivos de uma classe. É aí que podemos encontrar o sentido ético do momento 

                                                 
39 O tema aparece em vários escritos do autor. Como referência, podemos citar GRAMSCI. Antônio, Maquiavel, 
a Política e o Estado Moderno. São Paulo: Civilização Brasileira, 1982. 
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superestrutural, com reconhecida autonomia em relação à infraestrutura econômica 

(GRAMSCI, 1982). 

Bobbio (2000, p. 35) se aproxima dessa concepção gramsciana ao tentar uma definição 

sintética, de maneira positiva, sem apresentá-la com negação do Estado: “(..). a Sociedade 

Civil é o lugar onde surgem e se desenvolvem os conflitos econômicos, sociais, ideológicos, 

religiosos, que as instituições estatais têm o dever de resolver ou através da mediação ou da 

repressão.” 

Os sujeitos de tais conflitos, portanto, os componentes da Sociedade Civil, seriam as 

classes sociais (suas organizações) e os Grupos de Interesse. Nesse contexto, os Partidos 

políticos, considerados como aqueles que “cumprem a função de selecionar, portanto de 

agregar e de transmitir, as demandas provenientes da Sociedade Civil e destinadas a se tornar 

objeto de decisão política” (BOBBIO, 2000, p. 36) estariam com um pé na sociedade política 

e outra na Sociedade Civil. 

Essa relação entre demandadora e demandada, está intimamente ligada, segundo 

Bobbio (2000), diretamente com os temas atuais de complexidade social versus 

governabilidade, que, por sua vez, nos remetem para o tema da crise de legitimidade. Por um 

lado, as instituições (que precisam responder às demandas) constituem o poder legítimo, por 

outro lado, a Sociedade Civil se apresenta como a referência para o respaldo do poder em 

momentos de crise, “o lugar onde, em outras palavras, se desenvolvem os processos de 

deslegitimação e de relegitimação” (BOBBIO, 2000, p. 37). 

 Esta, talvez, seja a categoria que exige maior dinamicidade em sua definição. Primeiro 

porque se faz necessário perceber que nela encontramos, comprometida pela ação dos meios 

de comunicação de massa, a chamada opinião pública (HABERMAS, 2003a), tendo, portanto, 

uma participação efetiva de agentes do Mercado, definidos pela causa ulterior de suas ações, 

cujo interesse é eminentemente privado. Mas existem, também, as ações de agentes que 

possuem como causa ulterior os interesses públicos, que se apresentam como corporações 

que, assumindo a causa peculiar de seu setor, se importam ao mesmo tempo com o conjunto 

das questões sociais.  

A diferença pode ser facilmente constatada se compararmos instituições como a 

Confederação Nacional da Industria (CNI) e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB). No primeiro caso, estamos diante de uma instituição que tem como objetivo ulterior 

o fortalecimento de seus congregados, ou seja, os agentes dos empreendimentos mercantis e 

como tal, participa, efetivamente, da cena política formal, propondo e questionando as ações 

estatais, mas com um propósito privado (OLIVEIRA, 2001). No segundo caso, ainda que haja 
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uma série de questões tomadas pela CNBB que podem ser chamadas de corporativas – ainda 

mais com o acirramento da competição por fiéis que tem se instalado no Brasil 

contemporâneo, a partir da emergência de diversas confissões religiosas – não podemos 

desconhecer o papel político que a referida entidade assumiu no período da Ditadura Militar, 

ou ainda hoje, chamando para si a responsabilidade de produzir uma agenda social e de 

questionar diretamente os agentes da cena política formal, sem imperativos corporativos.40 

Uma segunda causa da exigência de dinamicidade na definição da categoria Sociedade 

Civil é o fato de que, sendo ela uma esfera que se distingue da esfera política formal, possa 

manter uma relação estreita com esta. Com efeito, a Sociedade Civil, aqui compreendida, 

funciona nos moldes tanto da esfera pública burguesa, quanto da Sociedade Civil, assim como 

as define Habermas (2003b). É a referência própria para o acompanhamento e controle das 

ações do Estado, desenvolvendo uma ação política na direção vertical, sociedade–Estado, mas 

é também o espaço em que se desenvolvem ações políticas informais, ou na direção 

horizontal, sociedade-sociedade, entre os seus próprios agentes, cuja causa final é o interesse 

coletivo, portanto, público, não pertencendo à política formalmente constituída, ou seja, à 

esfera estatal (SANTOS, 1999). 

A fundamentação para este tipo de compreensão pode ser buscada no pensamento de 

Rousseau, constituindo aquilo que Santos (1996) define como princípio regulatório moderno 

da comunidade. 

A questão considerada por Rousseau (1987) é a passagem do homem natural livre, 

para o homem social condicionado. Para ele o homem natural é bom e vive em harmonia. Esta 

harmonia é quebrada, quando surgem as cercas, as delimitações da propriedade privada e os 

conflitos, surgindo o que ele chama de Estado de sociedade. Aí sim, num Estado de 

Sociedade, há desarmonia. A alternativa é a realização de um Contrato Social, ou seja, um 

pacto: 

 

uma forma de associação que defenda e proteja cada pessoa e os bens de cada 
associado com toda a força comum, e pela qual, cada um, unindo-se a todos, só 
obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes 
(Rousseau, 1987, p. 32). 

 

O Contrato Social terá, como conseqüência, a formação de uma pessoa pública, 

resultante da união entre todas as outras. Esta pessoa pública será o corpo político, chamado 

                                                 
40 São de domínio público, ações da CNBB como a Campanha da Fraternidade que, anualmente, apresenta uma 
problemática social para ser debatida nas paróquias católicas, mas que termina ganhando espaço em toda a 
sociedade. 
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por seus membros de Estado (no sentido de formação social, ou seja, quando passivo) e 

soberano (quando exercendo a vontade geral, ou seja, quando ativo). Quanto aos associados, 

recebem coletivamente o nome de povo e se chama, em particular, cidadãos, enquanto 

partícipes da autoridade soberana, e, súditos, enquanto submetidos às leis do Estado. 

Rousseau, dessa forma, segue estabelecendo as conseqüências do Contrato Social, que devem 

ser compreendidas em função do movimento espacial e não cronológico: não existe um antes 

e um depois do Contrato, mas um estar fora ou estar dentro. Com efeito, fica caracterizado 

que a vontade geral, ou o corpo político, está acima (e é distinto) do soberano, pois é aquele 

que fundamenta este e não o contrário: “Antes, pois, de examinar o ato pelo qual um povo 

elege um rei, conviria examinar o ato pelo qual um povo é povo, pois esse ato, sendo 

necessariamente anterior ao outro, constitui o verdadeiro fundamento da sociedade” 

(Rousseau, 1987, p. 31). Sendo assim, torna-se claro que não pode haver uma Lei obrigatória 

para o corpo do povo, nem mesmo o contrato social (Rousseau, 1987). É essa autonomia do 

corpo político (no sentido de sociedade) em relação ao soberano (no sentido de Estado) 

(Rousseau, 1987) que traduz o princípio da comunidade apresentado por Santos (1999. p. 

252): 

 

O grande teorizador do princípio da comunidade foi Rousseau que o concebeu 
como contraponto indispensável do princípio do Estado. Enquanto este último 
estabelecia a obrigação política vertical entre cidadãos e o Estado, o princípio da 
comunidade afirmava a obrigação política horizontal e solidária de cidadão a 
cidadão. (...) É esta a obrigação política originária, a que estabelece a 
inalienabilidade da soberania do povo de que deriva a obrigação política com o 
Estado. 
 

A partir dessas considerações, podemos tentar uma síntese da categoria Sociedade 

Civil. Compreendemos como Sociedade Civil o conjunto de estruturas que conformam um 

“corpus” político de natureza própria. Aqui, a definição de política precisa ser compreendida 

no seu sentido moderno de ações marcadas pelo diálogo em prol da comunidade e que 

transcendem à cena da política formal.41 Estamos falando, portanto, da esfera composta por 

organizações comunitárias e movimentos de cunho social, de gênero, ecológico, etc. Com tal 

definição parece-nos resolvida a questão da identificação entre o estatal e o público: existe, 

efetivamente, uma esfera, ações, sujeitos, enfim, um conjunto da realidade que se refere 

diretamente ao público, mas não está vinculado ao estatal. Por outro lado, superamos também 

a impossibilidade de um público que não esteja vinculado ao conjunto de interesses privados, 
                                                 
41 Relembramos que o termo é apresentado por MAAR (1994) e define os limites entre as ações políticas que se 
desenrolam no espaço do Estado e aquelas que se desenrolam no interior da própria sociedade, caracterizada pela 
autonomia, ainda que não plena, em relação ao Estado. 
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ou ao que Minto (2006) denominava de interesse do capital, e, no caso da educação, não 

apenas por um atributo social ontológico, mas por, efetivamente, corresponder a interesses do 

conjunto da Sociedade Civil. 

Essas distinções ficam mais claras, ainda, quando estabelecemos as relações entre as 

categorias Mercado, a Sociedade Civil e o Estado. 

 

2.5 A RELAÇÃO ENTRE AS TRÊS CATEGORIAS 

 

A definição das três categorias que nos ajudam a compreendermos o Público e 

Privado, exige ainda que estabeleçamos as relações entre elas, enfatizando seu aspecto 

dialético, manifestado por meio de diferentes expressões, expostas a seguir: 

 

• Interdependência – apesar de definirmos separadamente cada uma das categorias, não 

podemos considerar a existência isolada de uma em particular. Pensemos, por exemplo, no 

Mercado, que advoga para si autonomia e que possui uma distinção mais clara em função 

de sua causa final. Apesar do discurso liberal, ele não pode viver sem uma 

regulamentação externa, em função de sua própria natureza e, para muitos autores, sem o 

financiamento do fundo público (OLIVEIRA, 1988). Do ponto de vista teórico, uma 

análise em que se apliquem as categorias marxianas, mesmo que não seja feito por um 

marxista, como é o caso de Schumpeter (1961), apresenta como uma das fragilidades do 

sistema capitalista a impossibilidade da concorrência perfeita, isto é, todo 

empreendimento mercantil tem, por natureza, a vocação para a expansão, como já tivemos 

oportunidade de demonstrar. Ora, esse expansionismo faz com que o empreendimento 

mercantil tenda, naturalmente, ao monopólio, inviabilizando a equação demanda–oferta 

(SCHUMPETER, 1961). Do ponto de vista prático, se verificarmos na história como se 

comportam, efetivamente, os empreendimentos mercantis no cenário do Mercado, ficará 

mais patente essa necessidade, atestada pelas contínuas crises que o sistema tem 

experimentado ao longo dos anos e pelos dados que corroboram a tendência à 

concentração de riqueza (SANTOS, 2002).  

• Há um nexo de negação interna entre os termos – a concepção dialética da realidade, nos 

moldes do hegelianismo42, afirma como condição de existência de qualquer ser, uma 

                                                 
42 Dialética tem diversos sentidos. No sentido platônico, por exemplo, significa o método do diálogo que, 
baseado no questionamento contínuo, leva os interlocutores à verdade. No sentido hegeliano, o termo se torna 
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negação interna a ele (HEGEL, 1995). Se olharmos os termos aqui definidos, iremos vê-

los conformando uma unidade dialética, com cada um deles exigindo a existência do 

outro, como condição de sua própria existência. Isto é, não se pode pensar o Mercado sem 

o Estado por aquelas razões da regulação externa; não se pode pensar o Mercado sem a 

Sociedade Civil por que isso reduziria o homem à dimensão do labor e do trabalho 

(ARENDT, 2000); não se pode pensar o Estado sem a Sociedade Civil, pois ele não teria 

outro sentido se não se relacionar apenas ad-intra, o que, aliás, não teria sentido 

(GRAMSCI, 1982); não se pode pensar o Estado sem o Mercado em função do seu 

provimento material; igualmente, não se pode pensar a Sociedade Civil sem o Mercado 

(ou algo próximo que tenha como causa final a produção material); não se pode pensar, 

finalmente, a Sociedade Civil sem o Estado, a não ser que seja à maneira utópica de uma 

sociedade sem nenhum tipo de segmentação em termos de interesses. Ao lado dessa 

exigência vamos encontrar a negação mútua, ou seja, o Estado e a Sociedade Civil se 

negam mutuamente em todas as chaves de leitura, a exemplo de Gramsci (1982) que 

afirma o Estado como espaço próprio da política – no sentido da coerção legitimada, e a 

Sociedade Civil como o momento ético do diálogo; o Estado e o Mercado se negam 

mutuamente, à medida em que a equidade entre os indivíduos naquele, se dá pelo que se é 

e não pelo que se tem, ou seja, na perspectiva em que a medida que a mediação se faz pelo 

discurso e pela ação vital e não pela troca de equivalentes ao modo de Mercadoria; 

igualmente, a Sociedade Civil e o Mercado se negam mutuamente pela possibilidade de 

solidariedade e gratuidade, em oposição às relações de troca do equivalente Mercadoria. 

• As relações de interdependência e de mútua negação geram movimentos e possibilidades 

diversas – a questão é como fugir do determinismo de maneira a olharmos as relações 

entre Estado, Sociedade Civil e Mercado e encontrarmos outras possibilidades que não 

sejam as dadas a priori  pelas leituras totalitárias? A resposta, ao que nos parece que está 

na crença, repetimos, crença, de que as contradições e conflitos podem gerar alternativas 

não-pensadas pelos modelos existentes. Se vivemos numa época de crise e se a crise é a 

busca pelo ainda não-existente, acreditamos que será essa relação de conflito que poderá 

apontar para tal. Ora, é isso que parece estar vislumbrado no que a literatura tem 

denominado Terceiro Setor, como materialização daquilo que Santos (1996) intitula 

princípio regulador da comunidade. Aliás, o próprio Santos (1999) analisa a emergência 

desse Terceiro Setor, insistindo que ele deve ser visto criticamente, mas não pode ser 

                                                                                                                                                         
mais complexo e se refere à propriedade do real, apresentando esse real como sendo movido pela contradição 
interna (HEGEL, 1995). 
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descartado a priori como mais uma manifestação da Artimanha do capitalismo. A referida 

visão determinista que autores como Montano (2002) enfatizam drasticamente, perdem 

essa noção do movimento dialético. Claro, como enfatizamos, talvez se trata de opções de 

fé (em seu sentido antropológico) mais que de conhecimento com necessidade lógica. 

Diríamos, contudo, que podemos entrever uma necessidade vital: sem a possibilidade de 

algo que possa emergir como público, com existência independente do Estado, mesmo 

que seja no caminho de fortalecê-lo (SANTOS 1999), e distante dos interesses do capital, 

teremos um futuro bastante sombrio. 

 

A delimitação das categorias e da relação entre elas corre, contudo, o risco de 

chegarmos a uma construção teórica que descole da realidade. É preciso que nos 

aproximemos mais do real sensível para que ele possa ser analisado e nos conduza ao real 

concreto. Aliás, recordemos que esta delimitação foi proposta exatamente com tal sentido, 

compreendendo que o real sensível, em nosso caso, é o campo da educação superior. 

Portanto, é, de todo, aconselhável que nos debrucemos, justamente, sobre categoria a 

educação como caminho para chegarmos ao nosso recorte empírico. Esta é a nossa próxima 

tarefa: como a educação superior se apresenta na qualidade resultante das relações entre 

Estado, Sociedade Civil e Mercado. 
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CAPITULO 3: DELIMITAÇÃO DA CATEGORIA EDUCAÇÃO SUPER IOR 

 

A delimitação da categoria educação superior com ou sem o caráter público exige um 

processo gradual no qual se parte primeiro da categoria educação, até chegarmos nas duas 

últimas: superior pública e superior privada. 

 

3.1 EDUCAÇÃO 

 

A conceituação da educação segue a complexidade peculiar do fenômeno educacional, 

quer dizer, são tantos os seus componentes, são tantas as suas dimensões, que defini-la parece 

exigir a definição da própria sociedade.  

 Pensemos, por exemplo, nas inúmeras acepções que o termo possui e nas inúmeras 

ações que podem ser denominadas de educativas, elas vão desde as relações familiares, até os 

processos de comunicação de massa, passando por todas as relações intersubjetivas que 

possamos imaginar43.  

  Uma primeira definição da categoria vem de sua etimologia, nesse sentido, temos dois 

termos latinos: “educare e educere. Educare (alimentar, cuidar, criar, referido tanto às plantas, 

aos animais, com as crianças); educere (tirar para fora de, conduzir para, modificar um 

estado)”. (LIBANÊO, 2001, p. 64). Essas duas definições já traduzem a polissemia do termo 

em função dos fins e dos métodos que se pode adotar. No primeiro, significa o cultivar, no 

sentido de cultivar a terra, buscando nela o que existe de melhor, ou seja, traduz um 

movimento que vai de dentro para fora. Assim, o processo educativo trataria de fazer brotar, 

no educando, os saberes que ele traz consigo. Como matriz dessa perspectiva, o método 

maiêutico de Sócrates (CAMBI, 1999) pode ser um bom exemplo: o processo educativo é 

fazer com que o conhecimento seja construído pelo próprio educando. Ao educador caberia o 

papel de parteiro, ajudante nesse processo de nascimento. No segundo significado temos o ato 

de oferecer ao educando os conhecimentos, num movimento de fora pra dentro, isto é, o 

educando aparece como uma espécie de receptáculo que receberá as informações necessárias 

para se tornar educado. Um significado que pode ser traduzido pela prática dos sofistas em 

                                                 
43 Libâneo (2001) apresenta uma síntese do conceito educação. Para tanto, ele parte da etimologia do termo, 
passa por diversos paradigmas de educação, faz a critica a eles e conclui com um conceito que denomina de 
crítico-social. Em seguida procura sistematizar as modalidades da educação, apresentando suas possíveis 
configurações sócias. Não é o caso aqui de repetirmos tal procedimento, mas precisamos chegar a uma 
formulação que nos sirva como categoria teórica. 
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oposição à prática socrática (CAMBI, 1999), mas que é bastante presente na compreensão 

antropológica e na teoria do conhecimento dos empiristas, dos quais Hume (1988) e Bacon 

(1988) são bons exemplos.  

 Essas definições, contudo, não esgotam os sentidos que foram sendo dados ao longo 

da história ocidental ao termo. Para cada pensador temos, ao que parece, uma definição. 

Cambi (1999) é um dos diversos autores que fazem um apanhado dessas várias significações, 

nos apresentando as diversas correntes do pensamento pedagógico. Como já dissemos, aqui 

não é o caso de recorrermos a uma síntese da história da educação. Interessa-nos mais de 

perto, a compreensão da educação como fenômeno social. 

 A esse respeito, vale a pena visitarmos duas compreensões matriciais acerca da 

educação, representativas de duas das principais correntes epistemológicas no campo da 

sociologia, a de Marx e a de Durkheim44. 

O tema educação na obra de Marx não tem o mesmo destaque que os temas políticos e 

econômicos, como é de se esperar. Contudo, nas oportunidades em que o tema foi tratado, 

segundo Manacorda (1996), manifesta-se uma compreensão singular, vinculada ao 

pensamento do autor. O tema aparece em quatro textos de Marx, entre 1845 e 1875 com a 

circunstância comum de terem um conteúdo programático. São eles: Teses Contra Feuerbach 

(1845), O Manifesto Comunista (1848), As Instruções aos delegados e o Capital ( por ocasião 

da I Internacional) (1866) e A Crítica ao Programa de Gotha (1875).  

No primeiro texto, as teses contra Feuerbach (MARX, 1987a), a compreensão sobre 

educação, no contexto de uma crítica ao idealismo, a indica como sendo produto e produtora 

da práxis humana, ou seja, fator da socialização e, ao mesmo tempo, constituinte da 

sociedade, afirmando que a educação é algo produzido histórica e socialmente, pois as 

circunstâncias que a produzem, são também produzidas pelo homem, de maneira que “(...) o 

próprio educador deve ser educado.”(MARX, 1987a. p. 161). 

O segundo texto é O Manifesto Comunista, de 1848 (MARX, 2005b), que possui duas 

referencias diretas à educação: primeiro, quando Marx responde a um hipotético interlocutor 

burguês sobre a influência da sociedade na educação, afirmando que a educação burguesa é 

uma determinação da sociedade, indicando o que seria uma educação classista. A segunda 

referência é no contexto das medidas a serem tomadas pelos comunistas, assim que cheguem 

ao poder. Na décima medida ele declara explicitamente:  

                                                 
44 Da mesma forma poderíamos explorar o tema trazendo as compreensões de pensadores com Manheimm e 
Max Weber. Cremos, contudo, que o que apresentaremos será o suficiente para construirmos nosso conceito, o 
que não exclui a possibilidade de nos referirmos a esses outros pensadores. 
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Educação pública e gratuita de todas as crianças. Eliminação do trabalho das 
crianças nas fábricas na sua forma hodierna. Unificação da educação com a 
produção material, etc (MARX, 2005b). 
 

 Nesse caso a concepção de universalização, com responsabilização total do Estado - 

comunista - pela sua condução e sua relação com o trabalho infantil que explorava as 

crianças, são mais que explicitas. Contudo, devemos atentar para não confundirmos a relação 

educação e trabalho infantil com as concepções contemporâneas, acerca de sua extinção. Com 

efeito, a educação para Marx possui uma dimensão profissionalizante, como afirma a última 

parte do texto, ao indicar uma educação integrada à produção material.  

As Instruções aos Delegados e o Capital (1866) (MARX, 2007b), talvez seja o texto 

que melhor explicita o tema educação.  

 

Partiendo de eso, decimos que no se debe permitir en caso alguno a los padres y los 
atronos el empleo del trabajo de los niños y jóvenes si ese empleo no se conjuga 
con la educación. Por educación entendemos tres cosas: Primero, educación mental. 
Segundo, educación física, como la que se da en los gimnasios y mediante los 
ejercicios militares. Tercero, educación tecnológica, que da a conocer los principios 
generales de todos los procesos de la producción e inicia, a la vez, al niño y al joven 
en el manejo de los instrumentos elementales de todas las industrias. A la 
distribución de los niños y los jóvenes obreros en tres clases debe corresponder un 
curso gradual y progresivo de formación mental, física y tecnológica. Los gastos 
para el mantenimiento de las escuelas tecnológicas deben cubrirse en parte 
mediante la venta de su producción. [82] La combinación del trabajo productivo 
retribuido, la formación mental, los ejercicios físicos y la enseñanza politécnica 
pondrá a la clase obrera muy por encima del nivel de la aristocracia y la burguesía. 
De suyo se entiende que el empleo del trabajo de niños de 9 a 17 años de edad de 
noche o en cualquier industria nociva para la salud debe estar rigurosamente 
prohibido por la ley. (MARX, 2007b) 
 

Antes de mais nada, é preciso lembrar a condição das crianças no contexto da 

Revolução Industrial, em que o trabalho infantil era considerado algo normal, a ponto de 

Marx acreditar que o Capitalismo o incorporasse, definitivamente, como mão-de-obra 

(MANACORDA, 1996). Daí que sua proposta de educação integral, com as crianças nas 

fábricas, seja no sentido não de propor o trabalho infantil, mas de fazê-lo como pressuposto 

pedagógico.  

O texto, em si, parece-nos bastante esclarecedor e segue a mesma linha dos anteriores, 

insistindo na educação integradora de diversas dimensões humanas que forma tanto para a 

compreensão da realidade, quanto para o desempenho de tarefas técnicas, sem deixar de 

afirmar sua dimensão política, na perspectiva do confronto entre a classe obreira e a 

aristocracia.   
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Por último, na Crítica ao Programa de Gotha, de 1875 (MARX, 2005a), no IV 

parágrafo, ao se referir ao que chama de parte democrática, no item B, Marx fala das 

exigências do Partido em relação à base espiritual e moral do Estado.  Começa comentando a 

seguinte proposta do partido: “Educação popular geral e igual a cargo do Estado. Assistência 

escolar obrigatória para todos. Instrução gratuita”. Para Marx, essa exigência é incoerente por 

dois motivos principais: primeiro, uma educação geral, isto é, homogênea numa sociedade de 

classes indica que uma ou outra classe irá receber uma educação indevida, de maneira que ele 

pergunta ironicamente:  

 

Acredita-se que na sociedade atual (que é a de que se trata), a educação pode ser 
igual para todas as classes? O que se exige é que também as classes altas sejam 
obrigadas pela força a conformar-se com a modesta educação dada pela escola 
pública, a única compatível com a situação econômica, não só do operário 
assalariado, mas também do camponês? (MARX, 2005a) 
 

Em segundo lugar, Marx critica a proposta de colocarmos a educação sob  

responsabilidade do Estado: 

 

Isso de "educação popular a cargo do Estado" é completamente inadmissível. Uma 
coisa é determinar, por meio de uma Lei geral, os recursos para as escolas públicas, 
as condições de capacitação do pessoal docente, as matérias de ensino, etc., e velar 
pelo cumprimento destas prescrições legais mediante inspetores do Estado, como se 
faz nos Estados Unidos, e outra coisa completamente diferente é designar o Estado 
como educador do povo! Longe disto, o que deve ser feito é subtrair a escola a toda 
influência por parte do governo e da Igreja. (MARX, 2005a) 
 

 É surpreendente como Marx enxerga para além do que ele vai chamar de superstições 

democráticas, isto é, a crença de que se pode controlar o Estado e que por isso se pode confiar 

a educação a ele. O texto é muito claro no sentido de dizer que uma coisa é a gratuidade, a 

manutenção da educação por parte do Estado, outra é a organização deste. Para Marx (2005a), 

o partido “deveria exigir, pelo menos, escolas técnicas (teóricas e práticas), combinadas com 

as escolas públicas” (MARX, 2005a). Eis uma clara distinção entre, educação pública e 

educação estatal45, Aqui também, perceba-se, há como uma materialização da assertiva feita 

                                                 
45 É interessante perceber como o Movimento dos Sem-Terra segue essa orientação, buscando verba pública para 
financiar seus programas educativos, os quais estão sob o seu controle. Atualmente são 1.800 escolas de Ensino 
Fundamental, com 160 mil crianças e adolescentes freqüentando-as em acampamentos e assentamentos. Nelas, 
trabalham diretamente cerca de 3.900 educadores, além dos 250 educadores que trabalham nas Cirandas Infantis, 
na educação de crianças até 6 anos. Contam ainda com cerca de 3 mil educadores de alfabetização de jovens e 
adultos e cerca de 30 mil alfabetizandos, segundo o sitio http://www.mst.org.br/setores/educacao/indice.html, 
consultado em agosto de 2005.  
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nas Teses contra Feuerbach (MARX, 1987a), declarando-se objetivamente quais são as 

circunstâncias que produzem a educação e como esta produz o homem. 

  Podemos concluir, então, que a educação na concepção marxiana é formação para a 

construção da sociedade, seja na perspectiva de mudança do estágio atual, seja como 

preparação para uma nova sociedade, nesse sentido ela precisa envolver a dimensão racional e 

produtiva do homem, articulando diretamente teoria e prática, e, finalmente, ela deve ser 

pública, porém não deve ser estatal, ou seja, não pode, estar sob o controle do Estado. 

 Essa conclusão nos ajuda a dialogar com a relação público - privado em termos da 

relação Estado – Sociedade Civil. Com efeito, a perspectiva marxiana oferece a possibilidade 

de que uma organização educativa venha a ser pública, no sentido de interesse político da 

sociedade, sem ser estatal46, ou seja, sem ser controlada totalmente pelo Estado47.  

No caso de Durkheim o conceito de educação é bastante explícito, apresentado num 

texto que tem exatamente esse objetivo: definir o que é educação (DURKHEIM,1973).  

Para compreendermos o conceito de educação em Durkheim é necessário termos 

presente sua compreensão epistemológica da sociologia, isto é, que o fenômeno social, capaz 

de ser objetivamente apreendido, tem no fato social a unidade de análise. É desse ponto de 

partida que o autor constrói seu conceito de educação, numa abordagem inicialmente 

descritiva, que, aos poucos, se transforma em normativa (DURKHEIM, 1973). 

Para Durkheim (1973) a educação é antes de tudo a ação de uma geração adulta sobre 

uma geração de crianças e adolescentes, sendo caracterizada como múltipla e una ao mesmo 

tempo.  Múltipla em função dos extratos sociais que toda organização social possui – exceto a 

mais primitiva das organizações humanas; em função da hereditariedade, fazendo com que as 

crianças naturalmente se diferenciem uma das outras; e, finalmente, em função da diversidade 

das profissões existentes e exigidas pela organização do trabalho a qual materializa o que ele 

chama de solidariedade orgânica da sociedade, fato determinante para a totalidade da 

organização social (DURKHEIM, 1995).  

A unicidade da educação existe em virtude da base comum a todos os estratos sociais: 

isto é, existe um conjunto de idéias, sentimentos e práticas (religiosas, políticas, morais) que, 

não obstante à estratificação social, são necessários para que todos e cada um dos indivíduos 

                                                 
46 Esta é a mesma conclusão a que chega Saviani (2005), assumindo, corajosamente, não apenas a distinção entre 
o público e o estatal, mas também a proposta de que “Longe de defender a sujeição da educação à tutela do 
Estado, trata-se, ao contrário, de libertá-la da referida tutela” (SAVIANI, 2005. p. 174)  
47 Não obstante á conclusão apresentada, é preciso considerar a nota anterior em relação ao MST. A menos que 
acreditemos na promessa de que só a classe operária será capaz de construir uma sociedade para todos (MARX, 
2005b), a pergunta pelo sentido público de uma educação controlada por uma classe ou por um movimento 
social, tem pertinência. 



 

 

 

133 

sejam socializados. De modo mais direto isso corresponderia ao que ele chama de idealização 

do homem, ou o modelo para o qual se projeta a ação educativa, no sentido de formar a 

criança e o adolescente, segundo parâmetros pré-definidos, ou seja, seu conceito ocorre em 

base à causa final da educação. 

O conceito durkheimiano, ao mesmo tempo em que homogeneíza todo o processo 

educativo, segundo um interesse comum a toda sociedade, possibilita uma educação 

particular, privada, instrumental em função da produção material ou, como ele chama, da 

divisão social do trabalho. Contudo, isso não o trai o princípio geral que confere à educação 

uma função essencialmente social. Para o autor, tal caráter confere, ao Estado, um papel 

fundamental, no processo de oferta ou, pelo menos, de fiscalização da escola: 

 

Admitido que a educação seja função essencialmente social, não pode o Estado 
desinteressar-se dela. Ao contrário, tudo o que seja educação, deve estar até certo 
ponto submetido à sua influência. (...) Mas, do fato de dever o Estado, no interesse 
do público, deixar abrir outras escolas que não as suas, não se segue que deva 
tornar-se estranho ao que nelas se venha passar. Pelo contrário, a educação que aí se 
der deve estar submetida á sua fiscalização. (DURKHEIM, 1978, p. 48) 
 

Existem, obviamente, distinções fundamentais entre os dois autores, desde a 

epistemologia, até a causa final que concebem nessa análise sociológica da educação. Não 

obstante, o que eles nos falam nos permite concluir que a educação pode ser compreendida 

como um processo por meio do qual o indivíduo é socializado, no sentido de ser ensinado e 

inserido na sociedade, mas também de apreender e se inserir nela; trata-se de um processo 

cultural, à medida em que é uma produção que vai para além do biológico, tratando tanto da 

produção material, quanto da produção simbólica do ser humano; é também um processo 

político, nos sentido clássico de política, aquele que a define como referente às coisas que 

cuidam da polis (ARENDT, 2000), numa palavra, refere-se a um processo pela qual se pode 

reproduzir ou mudar a organização social48. Em síntese, podemos falar em educação como 

uma práxis social, práxis como ação que inclui um pensar, um discursar e um agir.  Como tal, 

se trata de um processo que está presente e integra todas as dimensões humanas: o lúdico, o 

religioso, o produtivo, o social, o político, o sexo-afetivo, como verdadeira mediação para nos 

tornarmos humanos, no sentido dado por Aristóteles de animal social e político (ARENDT, 

2000).  

A complexificação da organização social e política humana faz emergir na história um 

locus especificamente destinado à educação: a escola. Nessa perspectiva, ela difere dos meios 
                                                 
48 Sobre a relação entre educação e mudança social, ver a obra de Morrow e Torres (1997), na qual os autores 
fazem uma extensa análise sobre o tema, incluindo diversas correntes de pensamento sociológico e pedagógico. 
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educacionais de outras épocas, pois se destina a ensinar de um modo próprio, distinto, por 

exemplo, da pedagogia existente entre o Artesão e o aprendiz, ou entre o mestre e o discípulo.  

No dizer de César Cool (1996) a educação escolar é uma prática social igual a outras práticas 

educativas vigentes, como as que ocorrem na família ou pela TV. A distinção está na: a) 

sistematicidade do conteúdo e do processo de aprendizagem – exigida pela processo de 

socialização das crianças e jovens que requer uma ação sistemática, planejada e contínua; na 

sua intencionalidade, pois a escola é “... pensada, diseñada, construída y organizada com esta 

finalidad” (COOL, 1996, p. 171); b) no fato de que os saberes na escola são recriados fora de 

seu contexto de aplicação; c) na existência de personagens (profissionais) encarregados 

especificamente da tarefa educacional; e,  que ela é, comparada a outros ambientes 

educativos, o único em que é inimaginável a ausência da prática educativa (COOL, 1996). 

 

3.2 EDUCAÇÃO PÚBLICA E EDUCAÇÃO PRIVADA 

 

Definida a educação e a educação escolar, podemos adentrar nos genitivos de pública 

e privada. Para tanto, parece-nos que um bom começo é partirmos das origens da escola 

pública.  

A escola, tal como a conhecemos hoje, isto é, massificada e considerada como direito 

de todos e obrigação do Estado, emerge no contexto da Modernidade, ainda que possamos 

encontrar práticas análogas ao longo da história ocidental, como, por exemplo, na prática dos 

Sofistas na época clássica (CAMBI, 1999). Segundo Alves (2001), Comenius está na base da 

criação da escola moderna, ao propor que a educação se desse igual ao modo da produção 

manufatureira, em contraponto à produção Artesanal, afirmando sua máxima de que 

poderíamos e deveríamos  ensinar tudo a todos. 

Será a partir do Século XIX que a responsabilidade do Estado pela educação vai 

emergir em diferentes países ocidentais. Na Inglaterra, essa emergência ocorre em função da 

necessidade de as crianças serem ocupadas, para que os pais fiquem livres para o trabalho nas 

industrias, enquanto nos Estados Unidos, um processo mais lento vai avançando com forte 

pressão pelo ideal religioso (ALVES, 2001).  

Na França iremos verificar uma forte pressão social para que a Educação seja 

assumida pelo Estado. Lopes (1981) nos apresenta um quadro da Revolução Francesa em que 

fica patente o clamor de todos os extratos sociais (estados sociais, na linguagem da época) 

pela educação pública. A autora afirma que em quase todos os relatórios, por meio das 
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assembléias desses segmentos sociais (cerca de 60 mil), chamados de cadernos, faz-se 

presente a reivindicação pela escola pública. Daí que o tema tenha ocupado as diversas 

assembléias convocadas pelos grupos majoritários ao longo dos dez primeiros anos da 

Revolução, tendo sido produzido diversos relatórios – sínteses dos cadernos – nos quais se 

consolidavam propostas sobre estrutura, métodos e fins da educação. 

O quadro apresentado por Lopes (1981) não deixa dúvidas quanto a algumas 

características consensuais dessa educação pública, ainda que haja diversidade e até oposição 

entre interpretações de líderes revolucionários como Condorcert, Diderot e Lepelletier: o 

Estado deve assumir os custos, total ou parcialmente; a educação precisa ser universal, em 

alguns ou em todos os níveis; a educação deve ser laica e voltada para a formação profissional 

e do cidadão. São essas as características que, com a marca própria do iluminismo, vão 

determinar o que podemos chamar de educação pública em suas origens, fazendo da educação 

e da escola pública pontos decisivos da agenda do Estado Moderno. 

 No Século XX essa perspectiva será consolidada com a busca de cooperação 

internacional em torno da educação. A II Guerra Mundial age como um catalisador desse 

processo, fazendo convergirem diversos países em torno da construção de uma cultura de paz. 

Assim é que, ainda em 1942, se funda o embrião do que seria a UNESCO, fundada em 

novembro de 1945 que teve, rapidamente, adesão de países de todos os continentes49. 

 No Brasil. O caráter público e estatal da educação ganha força a partir da Década de 

30, em função das mudanças sociais, econômicas e políticas, e com a decisiva participação 

dos chamados Pioneiros da Educação (ROMANELLI, 1984). A partir de então, como já 

tivemos oportunidade de ver no Capítulo I, ocorre um processo de avanços e recuos da 

educação pública estatal, até chegarmos ao final do Século com consenso em torno da 

universalização da educação básica, do papel do Estado e da filiação do país aos parâmetros 

internacionais da educação, pelo menos de maneira formal. 

 Articulando essa perspectiva histórica com o que fomos definindo em relação às 

categorias Público, Privado, Estado, Mercado e Sociedade Civil, podemos construir uma 

síntese, de maneira a enfatizar: 

 

a) Respeitando o conceito da educação, a escola precisa oferecer uma formação que 

possibilite a aquisição de competências, ou seja, dando condições para o educando saber-

                                                 
49 Para maiores informações consultar: http://www.unesco.cl/port/organizacion/queeslaunesco/4.act? 
tpl=ficha_impresion.tpl. 
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fazer, mas também saber-saber, saber-sentir, saber-optar e saber-ser50. Isso exclui tanto a 

perspectiva de uma educação puramente diletante, quanto de uma educação, totalmente, 

instrumental, à medida em que o saber-saber possibilita a condição de criticidade no 

processo de socialização; a condição do saber-sentir possibilita o amadurecimento afetivo e 

emocional do educando, o saber optar pode dotá-lo de capacidade para a construção de 

referencias éticos; e, o conjunto dessas competências eduque para o ser e não para o ter. 

b) Respeitando o critério de publicização a partir de sua causa final (o interesse do todo em 

predominância sobre o interesse das partes), a educação pública precisa ser definida como 

processo de formação integral, que possibilite a convivência social, política e econômica. 

Isso significa que optar pela coletividade é não restringir a formação a uma dimensão 

antropológica, tendo como referência apenas o público ou o privado, ou, dito de outra 

forma, restringindo suas referências ao Estado (formação política) à Sociedade Civil 

(formação cultural) ou ao Mercado (formação instrumental), mas incluir as três referências. 

c) A educação será pública sempre que sua mediação material, isto é, os meios pelos quais ela 

se efetiva, forem passíveis de controle público. 

Podemos partir do conceito de educação pública, para definir a educação privada por 

antinomia, ou seja, como sendo as ações educacionais formais que não se enquadram na 

definição acima. Contudo, é importante construirmos uma definição pela afirmação. Nesse 

sentido, poderíamos falar em duas acepções.  

 

a) A educação será privada sempre que privilegiar um dos referencias na organização social, 

ou seja, o Mercado, o Estado ou a Sociedade Civil ou qualquer grupo em particular, 

refletindo diretamente interesses privados, seja de cunho econômico, político, religioso ou 

de qualquer outra ideologia. Com efeito, ao privilegiar uma dessas referencias, ela estará 

perdendo sua dimensão de totalidade e, portanto, pública, pois estará renunciando ao todo 

para privilegiar uma das partes. 

b) Em conformidade com a teoria do Capital Humano, a educação será privada sempre que 

sua mediação material se tornar instrumento para a acumulação de riquezas. Dito de outra 

forma, sempre que o ato educativo se tornar Mercadoria, configurada em serviço a ser 

trocado por equivalentes monetários. 

 

 
                                                 
50 O tema das competências como pilares da educação está apresentado no Relatório UNESCO sobre a educação 
para o Século XXI, sob a coordenação de Jacques Delors (DELORS, 2000)..  
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3.3 EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 Definida as categorias Educação, Educação Pública e Educação Privada, o próximo 

passo é a definição da categoria Educação Superior. Para tanto, é preciso considerar que 

educação superior inclui universidades e instituições de ensino que não sejam universidades. 

Começaremos, portanto, a definir a universidade e, em seguida, definiremos a educação 

superior em seu conjunto. 

Ao tratarmos de definir universidade, a constatação inicial é sobre a polissemia do 

termo, pois, se, historicamente, o que chamamos de Educação Superior sempre foi mais 

amplo do que chamamos universidade (CHARLES e VERGER, 1996). A natureza 

diversificada e complexificada do Sistema de Educação Superior do Brasil (CATANI e 

OLIVEIRA, 2000) propicia igualmente certa confusão entre Educação Superior e 

universidade, numa tendência de homogeneização do sistema.  

 A primeira delimitação a ser feita é justamente excluir do significado de universidade 

aquelas instituições integrantes do SESB que não se encontram autodenominadas ou não são 

denominadas pela moldura legal como universidade, mas como centros universitários e 

faculdades assim como estabelece o Decreto n. 5.773 de 09 de maio de 2006 em seu Artigo 12 

(BRASIL, 2006b)51. 

Contudo, considerando que a análise a ser feita busca confrontar a natureza do público 

e do privado, tal delimitação não é suficiente, ao que parece, pois, mesmo dentre as 

instituições que se nomeiam ou são nomeadas universidades, ainda há distinções seja em 

virtude do modelo matricial que assumem52, seja pelas particularidades a elas pertinentes.  

Daí a importância de especificarmos o significado que estamos atribuindo ao vocábulo 

universidade e da sua articulação com o nosso tema e problema. 

A primeira característica que distingue a Universidade é a produção de conhecimento 

interessado (HABERMAS, 1980)53. Com efeito, a universidade é historicamente reconhecida 

                                                 
51 O Decreto n. 5.773 substituiu o Decreto n. 3.860 de 9 de maio de 2001 (BRASIL, 2001) que estabelecia o 
sistema como sendo formado por Universidades, Centros Universitários, faculdades integradas, faculdades, 
institutos superiores ou escolas superiores. 
52 Se buscarmos pelas raízes da universidade moderna, vamos encontrar alguns modelos matriciais como por 
exemplo o modelo inglês calcado nas reflexões do Cardeal Newman; ou o modelo alemão fundamentado no 
pensamento de Humboldt e de Jaspers; ou o modelo norte-americano apresentada por Whitehead;  ou, ainda, o 
modelo francês proposto na época napoleônica (DRÉZE e DEBELLE, 1982) 
53 Produção do conhecimento interessado, aqui, parte do conceito de razão interessada de Habermas (1980). 
Tendo como base Pierce e Dilthey, retomando Kant e Nietzsche e ainda buscando Freud, Habermas aponta que a 
falta da auto-reflexão faz com que a razão instrumental positivista não veja que a produção do conhecimento é 
algo muito complexo. Em primeiro lugar trata-se de uma produção social e como tal ela se forja na sociedade 
(através da articulação de interesses e ações) e nela repercute (pois, trata-se de uma atividade estratégica); em 
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como lugar de produção do conhecimento culturalmente superior (CHARLES e VERGER, 

1996). Ainda que muito do conhecimento desenvolvido entre os Séculos XIII e nossa época 

não tenha sido originado no âmbito das instituições universitárias (ROMANO, 1998), não se 

pode ignorar que a produção do conhecimento se constitua em seu principal objetivo e como 

tal, sua principal característica (BOTOMÉ, 1996). 

Portanto, ao tratarmos de universidade no presente trabalho, estaremos nos referindo 

às IES como produtoras de conhecimento na ciência, filosofia e Artes.  Ademais, do ponto de 

vista da moldura legal, esta é uma característica que distingue a universidade das outras 

Instituições de Ensino Superior, assim como define o Artigo 52 da Lei 9.394 (BRASIL, 

1996). 

Tal característica insere a Universidade na esfera pública por seu – da universidade - 

compromisso com o conjunto da sociedade e não com as partes que a compõem54. Vai mais 

além, quando esse compromisso supera limites no tempo, apontando para o a manutenção e 

reprodução da espécie como tal (HABERMAS, 1980). 

A segunda característica é a universalidade do conhecimento, ou seja, considerando 

que a evolução do conhecimento superior produziu uma extensa gama de disciplinas, 

diferenciadas pela particularização de seus objetos de estudo, e considerando ainda a 

autonomia que cada disciplina e que cada ordem de saber foram conquistando (MAIA, 1991), 

a pluralidade de áreas e campos de saber, se tornam, não apenas característica, mas uma 

exigência para a IES ser denominada como universidade, tornando-a lugar de encontro das 

diversas áreas fundamentais do conhecimento humano55. Isso possibilita à universidade um 

amplo leque de ação, frente às problemáticas humanas, independente de interesses de pessoas 

                                                                                                                                                         
segundo lugar deve se considerar que o conhecimento é uma ação e como toda ação traz consigo interesses. 
 Não é, porém, questão de interesses imediatos  - ou pelo menos, não só deles. Trata-se do interesse da 
própria razão humana, qual seja, a reprodução e autoconstituição da espécie. Trata-se da satisfação das 
necessidades da espécie em vista de sua libertação diante da natureza exterior. Numa palavra, trata-se do 
interesse que visa à emancipação humana. Assim, o trabalho - como fator determinante desta emancipação - 
realizado pela interação social e tendo como base o conhecimento, é regido por interesses que estão muito além 
daqueles apresentados pelas determinações empíricas. São, na verdade interesses cognoscitivos, nos quais a 
razão submete-se à crítica (autoreflexão) por sua própria vontade. Habermas indica que o interesse cognoscitivo 
que emancipa, relaciona-se com os condicionamentos históricos e as determinações do sistema. Ele depende das 
orientações intersubjetivas (a interação social) e da possibilidade de manipulação técnica. De maneira que a 
razão interessada faz-se presente como interesse cognoscitivo prático - que intervém nas ciências histórico-
hermenêuticas; interesse cognoscitivo técnico - que intervém nas ciências empíricas; e, interesse cognoscitivo 
emancipativo - que intervém nas ciências orientadas para a autoreflexão crítica. Com isso, reafirma sua crítica 
fundamental ao domínio da razão instrumental técnico-científica: o conhecimento não pode ser reduzido a uma 
só perspectiva.(Esta síntese é baseada em Habermas, 1980; Freitag e Rouanet; 1993; e Boladeras, 1996).  
54 Consideremos ainda a própria definição do conhecimento como um bem público, reconhecido inclusive por 
agentes do Mercado. 
55 É importante notar a contradição dessa definição com a moldura legal proposta pelo Estado, ao reconhecer 
como Universidade instituições unidisicplinares, como é o caso da Universidade Paulista de Medicina. 
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ou grupos. Por outro lado, possibilita igualmente o diálogo interdisciplinar, fazendo com que, 

pelo menos potencialmente, possa haver colaboração e crítica entre os pesquisadores e 

docentes (DEMO, 1997). São atributos que contribuem para com a identidade pública da 

universidade. 

 A terceira característica é a interlocução interessada com a sociedade. Com efeito, 

tendo na sociedade suas origens e seu destino, e sendo umbilicalmente ligada a ela, a 

instituição universitária imprescinde da relevância social (UNESCO, 1995). Daí ser condição 

fundamental para sua identidade, a interlocução contínua com a sociedade56, em seus diversos 

níveis: local, regional, nacional e internacional.  

Tal interlocução propicia à universidade o duplo fluxo comunicativo: por um lado, 

abre-se às demandas e necessidades sociais, acolhendo-as como parâmetros para suas 

atividades de pesquisa e ensino (BOTOMÉ, 1996); por outro lado, apresenta, à sociedade, os 

resultados de seu trabalho, ou seja, o conhecimento produzido e a visão de mundo que o 

exercício de análise da realidade e formação dos estudantes lhe conferem (UNESCO, 1995). 

Essa busca de equilíbrio significa zelar para não cair em extremos: nem o extremo do 

fechamento total, nem o extremo da perda de identidade, o que a levará a agir como se não 

tivesse um papel específico na sociedade (BOTOMÉ, 1996). Na verdade, é ao assumir esta 

especificidade que a universidade consegue efetivar seu papel de referencial crítico, com uma 

postura de análise e de proposição, independente de questões conjunturais ou interesses 

setoriais. Isto é, age segundo aquele mesmo interesse que motiva sua produção de 

conhecimento, procurando romper com certa tradição histórica que, no Brasil, tende a fazer da 

sua relação com a sociedade um “(...) serviço de fortalecimento da sociedade política e de seu 

modelo econômico” (TAVARES, 1997, p. 199). 

É importante notarmos que a interlocução pode ser configurada por diversos arranjos, 

inclusive com setores ou grupos particulares (próprios da esfera privada). O desafio da 

universidade é como proceder a esse atendimento sem perder seu caráter público. Por outro 

lado, a relação com interesses públicos faz, dessa interlocução, uma mediação fundamental 

para a identidade pública da instituição. 

 A quarta característica é a autonomia universitária, compreendida em sentido amplo 

como autonomia acadêmica e de gestão. Historicamente, a autonomia, talvez, seja a 

reivindicação mais presente ao longo dos quase oito Séculos de vida da universidade. As 

primeiras corporações universitárias já nasceram sob o signo da busca pela autonomia diante 

                                                 
56 Que pode ser definida com extensão. Nesse sentido, ver o conceito de extensão do Fórum Nacional de 
Extensão e Ação Comunitária das Universidades e IES Comunitárias (FOREXT, 2006). 
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do poder eclesiástico e estatal (CHARLES e VERGER, 1996). Contemporaneamente, esta 

luta ocorre, sobretudo, diante do Mercado, que tenta apresentar-se como um mecenas 

moderno (CHAUÍ, 1999)57. De tal forma que sendo a mais presente na história, é também a 

característica mais idealista à medida em que nunca é alcançada plenamente.  

Para alguns dos grandes pensadores da idéia de universidade, seu fundamento está 

justamente na sua própria identidade de buscar o conhecimento livre de interesses imediatos 

como direito da própria humanidade (DREZÉ e DEBELLE, 1982). Para CHAUÍ, (1999, p. 

217) 

 

 (...) A legitimidade da universidade moderna fundou-se na conquista da idéia de 
autonomia do saber em face da religião e do Estado, portanto, na idéia de um 
conhecimento guiado por sua própria lógica, por necessidades imanentes a ele, 
tanto do ponto de vista de sua invenção ou descoberta como de sua transmissão.  
 

A autonomia universitária implica, assim, na capacidade de autonormatização, acerca 

de suas atividades de pesquisa, ensino e extensão e no respeito à sua liberdade (de escolher e 

criar) face à sua organização interna; mas também de evitar qualquer forma de 

pseudoneutralidade diante das discussões dos conflitos sociais58. 

Para a lógica da universidade significa, a possibilidade de ,ter como parâmetros 

fundamentais de organização interna, sua própria missão, no que se refere à produção e 

comunicação do conhecimento e do processo de formação integral dos estudantes. Ou, dito de 

maneira negativa, significa não vincular, direta e mecanicamente, sua normatização às 

demandas econômicas (entenda-se Mercado no sentido de esfera coletivizada de interesses 

privados), poderes políticos (entenda-se Estado e esfera da política formal ou necessidades 

conjunturais da sociedade), mas respeitando as instâncias da economia, da política e da 

sociedade como interlocutores e mantenedores, ter a liberdade de criar e optar pelo que mais 

se adeqüe à sua forma de ser e agir. Sem a autonomia, dificilmente, a universidade pode 

garantir seu caráter público. 

  Definida a universidade, a delimitação da categoria educação superior ocorre pela 

inclusão das outras IES, aquelas que, por definição, inclusive da moldura legal, não se 

enquadram na categoria universidade, preservando, contudo, alguns de seus atributos. 

 Um desses atributos é a interlocução com a sociedade. A questão é que a interlocução 

com a sociedade, nos moldes da extensão, via de regra, é vista como condicionada à geração 

                                                 
57 Para Chauí (1999), o Mercado, ao procurar cooptar a universidade por meio do financiamento da pesquisa, 
tenta se travestir de mecenas e, como tal, passar por um patrocinador desinteressado das atividades acadêmicas. 
58 O tema da autonomia é tratado por inúmeros autores, entre os quais Fermoso e Malo (1996) e Favero (2000). 
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do conhecimento por meio da pesquisa acadêmica, ou seja pode, apenas,  fazer extensão quem 

faz pesquisa. Ao nosso modo de ver, essa afirmação não corresponde à verdade. Se pensarmos 

que todas as IES lidam com o conhecimento, seja o originalmente produzido por ela, seja o 

conhecimento acumulado; e se pensarmos que o espaço pedagógico é ele, em si, um locus de 

geração de conhecimento59, e se pensarmos ainda que a extensão - interlocução com a 

sociedade é uma componente da atividade pedagógica (FOREXT, 2006), chegamos à 

conclusão que todas as IES tanto possuem, quanto podem construir essa interlocução a partir 

do conhecimento acumulado60. 

Por sua vez, é determinante, por exemplo, que a IES considere a dimensão da formação 

integral, a qual inclui, necessariamente a extensão como parâmetro e método pedagógico. 

Ademais, as Instituições precisam contemplar um atributo que define a educação formal no 

contexto da Modernidade: seu caráter público, cuja definição, anteriormente dada, está em 

função de sua causa ulterior. Por outro lado, a educação sendo pública não pode se confundir 

com ação que corresponde unicamente aos interesses do Estado, no sentido que ele, como 

ente autônomo, possui interesses próprios. Público aqui, ganha, então, o sentido de 

comunitário, aos moldes da concepção rousseauneana, ou seja, se faz interesse da 

comunidade, podendo ser efetivada não apenas pelas relações verticais entre Sociedade Civil 

e Estado, mas também pelas relações horizontais, entre os próprios membros da Sociedade 

Civil (SANTOS, 1999). 

 

3.4 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS CATEGORIAS TEÓRICAS 

 

Definidas as categorias, precisamos, agora, contextualizá-las, isto é, tratarmos de como 

elas se efetivam na conjuntura atual. Far-lo-emos em quatro seções, num movimento que vai 

do geral (o contexto global) ao particular (o contexto da educação superior nacional)61: O 

                                                 
59 Para teorias pedagógicas com as da Nova Escola (DEWEY, 1980) ou da Educação Libertadora (FREIRE 
1983), não é estranho o fato de a relação educador – educando ou professor – aluno seja catalisadora no processo 
de descobertas e ressignificações no e do conhecimento existente. É nessa perspectiva que falamos do ensino 
superior como lugar de produção de conhecimento. 
60 O tema é pouco tratado na literatura disponível sobre extensão. O Fórum Nacional de Extensão e Ação 
Comunitária das Universidades e Instituições de Ensino Superior Comunitárias – FOREXT tem aprofundado 
essa discussão e promovido a concepção a qual nos referimos e com a qual concordamos (FOREXT, 2006). 
61 Compreendemos por contexto as características sociais, econômicas, políticas e culturais que configuram a 
época hodierna, as quais, descritas e analisadas, indicam possíveis tendências futuras. A tais conjuntos de 
características, estamos dando o título de contextos particulares. Queremos assim, facilitar a análise, 
identificando cada conjunto de características, em separado. Obviamente não se trata de molduras isoladas, 
sendo que todas fazem parte de um só conjunto e relacionam-se dialeticamente. A separação, aqui, tem sentido 
didático. 
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contexto da crise do projeto sócio-cultural da Modernidade; o contexto da reestruturação 

produtiva pela qual passa o Capitalismo; o contexto da reforma do Estado – incluindo nele as 

Políticas Públicas para a Educação Superior (PPES); e, o contexto do próprio Sistema de 

Educação Superior. Ao analisarmos cada contexto em particular, procuraremos indicar como 

nele vai se relacionando o Público e o Privado.  

O ponto de partida é o contexto da crise do projeto sócio-cultural da Modernidade 

(SANTOS, 1996). Para Santos, encontramo-nos num contexto configurado pela crise do 

projeto sócio-cultural da Modernidade, manifestada pelo desequilíbrio da relação entre os 

seus três princípios reguladores: Estado, Mercado e comunidade. Nessa perspectiva, é visível 

o avanço do princípio Mercado que, nas palavras de Santos (1996, p. 90), “ adquiriu pujança 

sem precedentes, e tanto que extravasou do econômico e procurou colonizar tanto o princípio 

do Estado como o princípio da comunidade (...)”.  

 Aqui podemos perceber o exarcebamento das transformações apontadas por Arendt 

(2000) no tocante às inversões das esferas, quando comparamos a época clássica e a época 

moderna. Com efeito, tanto a lógica do que seria a crematística aristotélica, quanto sua causa 

final, tendem a se expandir, tornando a organização social com a função predominante de 

reprodução material da sociedade. Nos moldes da teoria marxiana, estamos diante de um 

processo de reificação total e totalizante da realidade, tudo pode ser transformado em 

Mercadoria (OFFE, 1999). 

 A análise do contexto, centrada na questão produtiva, corrobora a análise focada na 

questão da crise do projeto cultural. A reestruturação produtiva do capitalismo indica, 

sobretudo, um processo expansionista. 

O fato é que o sistema político - econômico baseado em Keynes e Ford fundamenta o 

modo de organização da produção capitalista a partir da segunda guerra mundial, “(...) 

estabelecendo um conjunto de práticas de controle de trabalho, tecnologias, hábitos de 

consumo e configurações de poder político econômico (...)” (HARVEY, 1993, p. 119).  

A partir de então as taxas de acumulação do capital seguiram uma tendência de 

crescimento, influenciadas pelo avanço da produção no período pós-guerra, para, a partir de 

meados dos anos 60, começarem a decair. Com efeito, a queda na taxa de acumulação no 

sistema capitalista implicou numa crise, cujo ponto de inflexão é a recessão no início dos anos 

70 (HARVEY, 1993).  

O diagnóstico sobre as causas da crise identifica a rigidez do sistema fordista-

keynesiano como um dos principais responsáveis, ou seja,  
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(...) havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala 
e de longo prazo em sistemas de produção em massa que impediam muita 
flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento estável em Mercados de 
consumo invariante (HARVEY, 1993, p. 135).  
 

A alternativa veio com a implantação de maior flexibilidade no sistema produtivo, 

reestruturando-o e implantando o que Harvey vai chamar de acumulação flexível, marcada  

(...) por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na 
flexibilidade dos processos de trabalho, dos Mercados de trabalho, dos produtos e 
padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção 
inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos 
Mercados e, sobretudo,  taxas altamente intensificadas de  inovação comercial, 
tecnológica e organizacional (HARVEY, 1993, p. 140). 
 

 Uma das principais características dessa nova fase é a compressão do espaço e do 

tempo. As novas tecnologias fazem com que o tempo no qual transcorre o processo produtivo 

seja reduzido, o que leva à necessidade de reposição mais rápida dos bens de consumo. Isso 

acelera todo o processo, influenciando, diretamente, o tempo para a tomada de decisões, tanto 

na esfera pública, quanto na esfera privada. Por outro lado, os meios de transporte reais e 

virtuais encurtam as distâncias, diminuindo seus custos. Tudo isso incide positiva e 

diretamente sobre o aumento da taxa de acumulação (HARVEY, 1993).  

  Essas mudanças provocam alterações nas relações entre capital e trabalho, com aquele 

sendo fortalecido e este se tornando mais vulnerável; mudanças nas relações de consumo; 

mudanças nas formas de organização das empresas; mudanças nas relações competitivas; 

enfim, mudanças de alcance estrutural que repercutem na relação entre o Público e o Privado 

e a educação superior. 

A primeira repercussão pode ser identificada no contexto, ou a partir da análise do 

fenômeno da globalização. Seguramente, o avanço tecnológico que possibilitou a compressão 

do espaço em função dos hodiernos meios de transporte e comunicação, fez com que a 

globalização de idéias e ações, isto é, a presença de uma mesma idéia ou, o alcance de ações 

locais, fosse ampliada em progressão geométrica (SANTOS, 2002). Na verdade, há a 

possibilidade efetiva que tecnologias como a do Ensino à Distância permita que as IES 

promovam o ensino em qualquer lugar do planeta, com pouco dispêndio em termos de 

instalação física. Essa facilidade incide, diretamente, na concepção da educação como um 

serviço a ser comercializado. 

Nessa perspectiva, a globalização permite que os Mercados se ampliem, do ponto de 

vista qualitativo. Há uma multilocalização da produção em função dos baixos custos de 

transporte, facilitando a exploração da força de trabalho, a baixo custo, em países da periferia. 
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Isso provoca fenômenos como o processo mundial de desregularização das economias 

nacionais como condição para participação no Mercado mundial (SANTOS, 2002). 

Há assim, um movimento global de desregularão da economia no sentido de maior 

garantia à propriedade privada e a troca de políticas sociais por Políticas Compensatórias 

(SANTOS, 2002). 

Outra repercussão, também indicada por Santos (2002) é a fragilização das clivagens 

políticas. O processo de globalização é, também, o processo de desinstitucionalização do 

conflito capital – trabalho, com a fragmentação do movimento operário e a emergência de 

outros movimentos de menor clivagem política tradicional, como o movimento ecológico. Por 

outro lado, a clivagem entre processos revolucionários e processos reformistas perde força à 

medida em que, as utopias políticas entram em crise (crise no Leste europeu) e a problemática 

da transformação tende a tornar-se mais técnica que política. 

No sentido da Sociedade Civil, o autor chega a apontar a emergência de uma classe 

capitalista transnacional, institucionalizada em uma nova burguesia estatal, formada por 

dirigentes nacionais e dirigentes de organismos multilaterais, e por executivos das grandes 

empresas transnacionais. Isso reforça a compreensão do Estado como ente que possui 

autonomia, seguindo uma orientação própria.  

Uma síntese da análise pode ser identificada na afirmação de que a globalização é, 

essencialmente, a tentativa de padronização de um discurso, apresentado como global, mas 

que na verdade, trata-se de um discurso localizado, oriundo dos países centrais que vai se 

impondo, como discurso global, por que, ao final, não existe ainda algo que venha a ser de 

origem realmente global: todo global é a globalização de um local.(SANTOS, 2002). 

No campo específico da educação superior, a primeira repercussão decorre da 

necessidade de altas taxas de inovação no processo produtivo. Ela é fundamental para se 

entrar na renovada forma de competição no Mercado.  

 

(...) também aqui, podemos ver uma renovação de interesse e de ênfase, já que, num 
mundo de rápidas mudanças de gosto e necessidades e de sistemas de produção 
flexíveis (em oposição ao mundo relativamente estável do fordismo padronizado), o 
conhecimento da última técnica, do mais novo produto, da mais recente descoberta 
científica, implica a possibilidade de alcançar uma importante vantagem 
competitiva (HARVEY, 1993, p. 151)62. 
 

Surge uma segunda repercussão, por força do papel que assumem o conhecimento e o 

saber. Como razão direta para a tecnologia e as inovações, ele se torna capital – no sentido 
                                                 
62 Em que pese a participação das pesquisas tecnológicas desenvolvidas diretamente por institutos corporativos, 
esse desenvolvimento, ainda, depende de pesquisas básicas que tendem a ser financiadas por Agências Estatais. 
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preciso do termo, isto é, moeda cujo valor pode significar o sucesso ou o fracasso de um 

empreendimento econômico: “(...) o próprio saber se torna uma Mercadoria chave, a ser 

produzida e vendida a quem paga mais, sob condições que são elas mesmas cada vez mais 

organizadas em bases competitivas“ (HARVEY, 1993, p. 151) 

Repercutindo sobre o conhecimento, essas mudanças incidem, diretamente, nas 

políticas para a Educação Superior, pois a valorização do conhecimento requer modos 

organizados para a sua produção, devendo a mesma ser, cada vez mais, pragmática, voltada 

para o mundo da produção material.  

A educação superior assume a perspectiva de elemento da cadeia produtiva, 

desempenhando tarefas análogas às de uma empresa, dentre as quais a disponibilização de 

professores para fazerem o papel de agentes captadores de recursos no Mercado e a 

contratação de pesquisas sob parâmetros para a exploração comercial de patentes (STAL, 

1995)63. Todas essas repercussões indicam uma clara mudança de esfera, ou seja, ela tende a 

ser cada vez mais elemento constituinte da esfera privada, independente de sua natureza 

jurídico-administrativa, à medida em que sua causa final vai se direcionando, não ao interesse 

do todo, mas ao interesse das partes.  

As reformas políticas no âmbito do Estado, a partir de meados dos anos 80 

(ANDERSON, 1998) apresentam uma terceira face do contexto no qual se inter-relacionam o 

Público e o Privado e neles, a Educação Superior.  

Para compreendermos esse fenômeno, precisamos partir da crise do Estado de Bem-

Estar. O fato é que o Estado estruturado após a II Guerra, é apontado como um dos principais 

responsáveis pelos baixos índices de crescimento econômico e os altos índices de inflação que 

ameaçavam a taxa de acumulação do capital (CHAUÍ, 1999). Daí em diante forma-se uma 

equação fácil de ser compreendida, para tanto, basta que retomemos o contexto do Pós-guerra: 

para fazer frente à crescente ameaça de anomia social provocada pela crescente injustiça 

social, surge a proposta de um Estado que regule a economia, atuando como fator de 

desenvolvimento do capital (investindo em infra-estrutura para a produção e circulação de 

bens de consumo) e das forças produtivas (investindo em Bem-Estar social para os 

trabalhadores), e, ao mesmo tempo, mantendo a liberdade para o desenvolvimento da livre 

iniciativa, modelo esse reconhecido como Estado do Bem-Estar Social64.  

                                                 
63 As próprias empresas investem pesado na pesquisa tecnológica, chegando a transformarem seus antigos 
serviços de qualificação interna de mão-de-obra em universidades corporativas (JUNQUEIRA, 2007).   
64 Não obstante ao Estado de Bem-Estar ter em Keynes um de seus principais suportes (Anderson, 1998), uma 
das melhores apresentações dessa proposta é feita por Mannheim (1961). Sua análise da situação da crise 
sistêmica, cujo ápice é o avanço do fascismo na Europa, é seguida de uma proposta na qual o Estado se estrutura 
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O modelo do Estado de Bem-Estar Social pode ser compreendido como uma forma de 

negação do próprio sistema capitalista, à media que, por um lado, ele valoriza a força de 

trabalho, através da remuneração indireta, e, por outro, financia o capital através dos Fundos 

Públicos, colocando-os, porém, sob a coordenação do Estado (OLIVEIRA, 1988)65. 

 Esse modelo estatal teve sucesso em várias partes do mundo, notadamente com mais 

ênfase no Este europeu, onde a qualidade de vida e o poder aquisitivo médio da população 

elevaram-se (OILIVEIRA, 1988), provocando a retomada do crescimento econômico e o 

aumento do nível de vida padrão na sociedade. Isso, porém, teve seu preço: a elevação dos 

gastos públicos precisava de uma fonte financiadora e essa fonte chama-se endividamento 

público. O endividamento, por sua vez, gera alta nas taxas de juros implicando em 

crescimento da inflação e, por conseguinte, na queda das taxas de crescimento econômico 

(CHAUÍ, 1999). Esta, pelo menos, foi a leitura que alguns governos fizeram, indo buscar 

fundamentos teóricos, numa corrente de pensamento que começou a estruturar-se, ainda, em 

1947. 

 

O pressuposto da Reforma do Estado é o assim chamado “colapso da 
modernização”, ou o declínio do Estado de Bem-Estar que deve receber a ação 
racionalizadora trazida pela economia política neoliberal, nascida de um grupo de 
economistas, cientistas políticos e filósofos, entre os quais Popper e Lippmam, que, 
em 1947, reuniu-se em Mont Saint Pélerin, na Suíça, à volta do austríaco von 
Hayek e do norte-americano Milton-Friedman (CHAUÍ, 1999, p. 211) 
 

Para esses teóricos, o Estado precisaria ser forte, apenas, naquilo que se referisse ao 

controle dos gastos sociais e intervenções econômicas, e na capacidade de quebrar o poder 

dos sindicatos (ANDERSON, 1998). Ora, foi justamente este modelo de Estado que se 

apresentou como alternativa para a redução dos gastos públicos (e assim, do endividamento 

estatal), reduzindo suas responsabilidades sociais e econômicas. Aí está a origem da reforma 

do Estado, proposta e incrementada a partir dos anos 80: um Estado mínimo em termos de 

intervenção econômica (um Mercado máximo, em termos de auto-regulação) e com gastos 

mínimos em termos de serviços, abrindo espaço assim para o avanço do setor privado 

(SANTOS, 1999)66. 

                                                                                                                                                         
equilibrando planificação centralizada, liberalismo econômico e, o que ele chama de democracia militante 
(MANNHEIM, 1961) 
65 Essa perspectiva de análise de Oliveira (1988) é corroborada pelas idéias apresentadas por Marsh e Stoker 
(1997) sobre a convergência de valorização do Estado como ente que possui autonomia. Com efeito, os 
processos políticos que sucederam a II Guerra foram responsáveis por um rearranjo total na sociedade, incluindo 
a esfera econômica, com uma causa final mais social que política (MANHEIMM, 1961) 
66 Para Santos (1999), a proposta original de redução drástica do Estado é barrada pela crise na Rússia. Com 
efeito, naquele país, a ausência do Estado provocou uma anomia geral na sociedade, ocorrendo uma ação 
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 Estamos, por tanto, diante de um processo que reduz a esfera pública garantida pela 

ação estatal. Os temas que tradicionalmente diriam respeito ao Estado, passam para a mão da 

iniciativa privada, como, por exemplo, a saúde (MENICUCCI, 2005) e a educação. 

 Esse processo de redução do Estado, além de provocar a ampliação do Mercado, 

parece ampliar também a esfera da Sociedade Civil, como que fortalecendo o movimento 

político na direção horizontal. Aumenta por exemplo, o nível de consciência civil com os 

problemas sociais, produzindo fenômenos como a chamada responsabilidade social das 

empresas, ou a emergência do chamado terceiro setor (SANTOS, 1999). Contudo, é preciso 

uma análise aprofundada para compreendermos que esses resultados, e por isso, podemos 

deduzir, também as intenções, são inversas ao que possa parecer a primeira vista.  

Dupas (2003), por exemplo, fala em privatização da cidadania, para definir o 

fenômeno que joga a responsabilidade da solução dos problemas sociais para a esfera privada, 

transformando o que deveria se constituir ação política em ação caritativa. Por sua vez, 

Montano (2002), seguindo uma ótica de análise marxista, aponta a emergência do Terceiro 

Setor como estratégia do capital para aumentar seu campo de ação, reduzindo as 

responsabilidades do Estado. 

 No campo específico da educação, significa uma transformação radical, levando-a 

 

(...) da esfera da política para a esfera do Mercado, negando sua condição de direito 
social e transformando-a em uma possibilidade de consumo individual, variável 
segundo o mérito e a capacidade dos consumidores. A educação deve ser pensada 
como um bem submetido às regras diferenciais de competição (GENTILI, 1998, p. 
19). 
 

 Essa marca é facilmente percebida nas PPES no Brasil durante o Governo FHC que, a 

partir de 1995, são, fortemente, marcadas pela lógica do Mercado (GRACINDO, 2001). Uma 

de suas origens está nas diretrizes do Banco Mundial67, que, com a força peculiar a uma 

instituição detentora de enorme poder econômico frente aos países periféricos e 

semiperiféricos, impõem-se, de maneira decisiva, com suas diretrizes. 

Em tais diretrizes a questão do financiamento da educação superior ganhou destaque, 

sendo um setor no qual o Estado deveria cortar gastos e procurar outras fontes de recursos 

                                                                                                                                                         
devastadora do crime organizado. A partir daí, teria havido, segundo o mesmo autor, um redirecionamento da 
proposição inicial, partindo-se do pressuposto de que, mesmo sendo mínimo, o Estado precisaria ser forte. 
67 Apesar da crítica de pesquisadores como Sampaio (2000) àqueles que vêem nas PPES um reflexo direto das 
diretrizes do Banco Mundial, não deixa de ser escandalosa a coincidência dentre elas e as orientações do 
Governo FHC (SGUISSARDI, 2000b). Não obstante, em 2000, o Banco Mundial lançou um novo documento 
sobre o Ensino Superior: Financiamiento y gestión de la enseñanza superior: Informe sobre los progresos de las 
reformas en el mundo (BANCO MUNDIAL, 2000), com forte teor revisionista. Esse, contudo, parece não ter 
sido levado, em conta, pelos principais formuladores das PPES do Governo FHC.  
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(DURHAM, 1998). Neste caso, o Banco Mundial indicou os caminhos a serem tomados, 

dentre os quais a cobrança de anuidades dos alunos e a busca de financiamento externo junto 

ao setor privado (SGUISSARDI, 2000b). E, realmente, houve uma espécie de consenso, a 

partir da experiência de países centrais, sobre a viabilidade de o setor empresarial custear a 

universidade com pesquisas encomendadas, bolsas para educação continuada e outros meios 

(OLIVEIRA, 2001). O empecilho para o funcionamento dinâmico desta relação estaria 

justamente na rigidez do Sistema de Educação Superior exemplificada na falta de agilidade do 

modelo gerencial estatal e acadêmico, e na improdutividade dos seus professores e 

pesquisadores, contrastando com a autonomia existente (DURHAM, 1998). Para superá-la se 

fazia mister a ação do Estado. Ora, é preciso considerarmos, pela própria natureza do Estado, 

que a referida ação não é unívoca ou de um só grupo, exigindo a adesão de componentes 

nacionais para poder se efetivar, isto é, uma ação que não depende, apenas, dos contextos 

internacionais para o incremento das novas PPES. É essa realidade que passamos a analisar68.  

A última Década do Século XX testemunhou fortes mudanças no Estado brasileiro. O 

Governo FHC protagonizou reformas profundas no aparelho estatal, seguindo o receituário 

neoliberal69. Essas reformas vieram por meio de mudanças na regulação estatal do Mercado e 

na reconfiguração dos aparelhos de Estado, expressas por políticas públicas. Diante disso, 

procurar pelo contexto da reforma do Estado, nesse cenário nacional, implica em delimitar a 

configuração destes confrontos, vislumbrando suas principais tendências. Significa perguntar 

pelos atores sociais que se confrontaram, pelos seus projetos e pelas suas forças70, buscando 

traduzir seus diversos interesses.  

No caso do campo da Educação Superior, tivemos, pelo menos, quatro grupos71 

envolvidos. O primeiro grupo pode ser identificado como tendo sido os “intelectuais 

orgânicos” que participavam, ativamente, do poder executivo, no papel da burocracia estatal, 

buscando implementar suas concepções de Estado e de Educação Superior (SGUISSARDI, 

                                                 
68Com a vitória da oposição no pleito presidencial de 2002, há mudanças no cenário nacional. Tendo em vista tal 
realidade, nossa análise considerará dois momentos, o primeiro referente ao período do Governo FHC e o 
segundo a partir das eleições de 2002, considerando o Governo Lula. Sobre este último, uma análise mais 
apurada será feita a partir dos dados empíricos da pesquisa. 
69 As reformas engendradas pelo Governo FHC ocorreram de maneira contínua ao longo de seus dois mandatos. 
Não obstante, vamos encontrar já no início do primeiro mandato uma estratégia bastante definida que indica 
quais os caminhos que deveriam ser trilhados nesse processo (PEREIRA, 1999). 
70 Em função do objeto próprio de nossa pesquisa vamos proceder a essa análise, restringindo-nos ao campo da 
educação superior.  
71 Como veremos, em poucos anos o cenário se modificou significativamente, com a emergência de um 
segmento organizado e o protagonismo de duas organizações não registradas pela análise de Cury (1992) à época 
da Constituição de 1988. 
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2000a)72 juntamente com uma base parlamentar de apoio. A marca fundamental de suas ações 

foi o seguimento da orientação do Banco Mundial para a implementação de uma política 

neoliberal (SGUISSARDI, 2000b). Sua importância cresce na medida de sua participação 

direta na formulação da moldura legal relativa às PPES. 

 O segundo grupo73 pode ser identificado como os empresários da educação superior. 

Sua organização se dá através da Associação das Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES) 

e Associação das Universidades Privadas (ANUP) (SAMPAIO, 2000). Ademais, contam com 

uma representação direta no Poder legislativo, como reconheceu Eunice Durhan quando se 

encontrava à frente da Secretaria de Políticas Educacionais do MEC, ao afirmar que  

 

(...) o governo tem sido derrotado no Congresso pelo setor privado, que exerce 
pressão pontual sobre todas as lideranças congressistas, [acrescentando ainda que] 
temos hoje um setor privado muito bem Articulado, que tem força política razoável. 
(DURHAM apud SILVA Jr., 1998, p. 89).  
 

Seus interesses na implantação de uma política neoliberal no campo da educação são 

evidentes: retirar a participação do Estado no setor, significa ampliar sua participação no 

Mercado, inclusive com mais radicalidade que o próprio Governo, como indica Durham na 

citação acima. 

O terceiro grupo é constituído pelas entidades corporativas74 e sindicais das 

instituições estatais de Ensino Superior. É representado por Associações tais como a 

ANDIFES, ANDES-SN e da Associação Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais 

(ABRUEM)75. A ANDIFES, uma das mais fortes do setor e, segundo Soares et all (2002, p. 

68), 

 

É a representante oficial das IFES na interlocução com o governo federal e órgãos 
representativos de professores, estudantes e funcionários. (...) Suas principais 

                                                 
72 Em relação ao Governo FHC, Sguissardi (2000a) cita, nominalmente, o grupo de pesquisadores do Núcleo de 
Estudos e Pesquisa em Educação Superior – NUPES, da USP, cuja publicação “(...) Cadernos NUPES foi criado 
com o objetivo de refletir sobre temáticas de educação superior consideradas importantes para subsidiar políticas 
públicas (MOROSINI, 2001, p.. 29). Efetivamente, como argumentar Sguissardi, o grupo tem estado “(...) muito 
presente no aparelho do Estado, seja através da professora Eunice R. Durham (...), seja através da participação, 
em Comissões formadas pelo MEC, de vários de seus membros com maior produção intelectual (...)” 
(SGUISSARDI, 2000a, p.. 25) 
73 Diferente do primeiro grupo, este e os seguintes permanecem no Governo Lula. Considerando que eles são 
também sujeitos da pesquisa, no momento da coleta e tratamento dos dados, retomaremos a sua apresentação. 
74 O termo refere-se ao sentido de corporação, ou seja, um  “conjunto de pessoas que apresentam alguma 
afinidade profissional, de idéias etc., organizadas em uma associação e sujeitas ao mesmo estatuto ou 
regulamento” (HOUAISS, 2005). 
75 Ainda que haja dúvidas a respeito do caráter público das universidades municipais já que elas funcionam como 
fundações, cuja fonte de renda é a anuidade, paga pelos alunos (SAMPAIO, 2000). 
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demandas dizem respeito, em grande parte, ao financiamento das instituições 
públicas e à autonomia universitária. 
 

O quarto grupo é formado por instituições comunitárias e estão organizadas através da 

ABRUC que traz consigo as organizações da Igreja Católica, diretamente, envolvidas com a 

Educação Superior, através da ABESC (SOARES et all, 2002). Os principais interesses desse 

grupo referem-se ao reconhecimento de seu caráter público não estatal, reconhecimento este 

que repercute, diretamente, na questão de subsídios públicos para a educação superior.  

Confrontado com o que vimos acerca do Público e do Privado, assim como das esferas 

do Estado, da Sociedade Civil e do Mercado, observamos uma clara correspondência entre 

atores e característica de cada esfera. As IES empresariais são, claramente, agentes mercantis, 

seja pela causa final – a busca de lucros financeiros, seja pelo modus operandi, vinculado a 

aspectos da produtividade, portanto, estão na esfera privada, no Mercado; as IES 

Comunitárias chamam para si uma identidade pública no sentido das relações horizontais que 

podem ser estabelecidas no âmbito da Sociedade Civil; as IES estatais trazem consigo o 

caráter público, em função de sua causa final, mas trazem também o caráter estatal, dado pelo 

seu modus operandi que se define em base às decisões própria do aparelho de Estado; 

finalmente, o grupo dos intelectuais orgânicos do Estado, a burocracia estatal, explicita sua 

vinculação com Estado pela sua própria natureza76. 

No confronto que foi se desenvolvendo, duas tendências se manifestaram com maior 

relevância: a primeira dizia respeito à diversificação e flexibilização do setor; a segunda, 

referia-se ao centralismo intervencionista do Estado. 

No primeiro caso, vários são os autores que apresentam como característica das 

reformas a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, a flexibilização e diversificação 

do SESB. Dourado e Oliveira (1999, p. 09), por exemplo, afirmam que  

 

A idéia básica presente nas reformas educativas, nas Décadas de 80 e 90, em 
consonância aos organismos internacionais, é que os sistemas de ensino devem se 
tornar mais diversificados e flexíveis, objetivando maior competitividade. 
 

                                                 
76 Uma leitura análoga é apresentada por Cunha, para quem as posições no campo da Educação Superior dividir-
se-iam, diretamente, pelo critério dos interesses. Haveria, então, um grupo identificado pela convergência dos 
“produtivistas” do setor público (identificado nas universidades estaduais paulistas) com os “moralistas” do setor 
privado (as universidades comunitárias) que, interessados em receberem verbas do Governo Federal, 
defenderiam o critério da excelência X mediocridade para a distribuição destas verbas. Distanciando-se desse 
grupo estariam por um lado os da iniciativa privada empresarial – cujo interesse lucrativo é declarado inclusive 
na moldura legal – e o grupo defensor da Educação Pública (CUNHA, 1999a).  
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Catani e Oliveira (2000, p. 65), partindo do próprio diagnóstico feito pelo primeiro 

mandato de Fernando Henrique Cardoso, concluem que diante dos problemas levantados 

 

(...) o governo tratou de definir e estimular a expansão e a diversificação 
institucional do sistema, bem como a integração dos diferentes procedimentos de 
avaliação, credenciamento e recrendenciamento, objetivando produzir um sistema 
baseado na flexiblidade, competitividade e avaliação. 
 

Essa diversificação materializa-se na possibilidade de diferentes arranjos ou 

modalidades de organização acadêmica: ao invés de centrar-se no modelo das universidades, 

procura-se oferecer a educação Superior em Centros Universitários, Faculdades isoladas, 

Institutos de Ensino Superior e etc. A oferta de educação Superior é ampliada, incluindo-se 

novas modalidades de ensino, com os chamados cursos seqüenciais (Lei n.º 9.394, Artigo 44, 

Inciso I), os mestrados profissionalizantes (Portaria CAPES-MEC n.º 80 de 16 de dezembro 

de 1998) e os cursos à distância – inclusive de mestrado e doutorado (Decreto 2.494 de 10 de 

fevereiro de 1998). 

A flexibilização, por sua vez, pode ser identificada no incentivo ao  

 

(...) desenvolvimento de projetos pedagógicos mais específicos, procurando atender 
aos interesses regionais e combater a evasão. Aumentar a participação dos que 
integram a formação e ampliar o espaço do aluno na definição do seu currículo, 
além de adequar os cursos às demandas do Mercado de trabalho (CATANI e 
OLIVEIRA, 2000, p. 67). 
 

Mesmo fazendo algumas ressalvas em relação aos prazos, o Decreto o 3.860, de julho 

de 2001, insistiu na liberdade para abertura e fechamento de cursos, numa clara demonstração 

de possibilidades de adaptação das IES ao Mercado ou, numa demonstração de que a oferta 

precisa se adaptar à velocidade das demandas  - entendidas como velocidade de mudanças no 

sistema produtivo.  

Estamos diante de ação do Estado que procura atender direta e imediatamente ao 

conjunto dos interesses privados, materializados tanto pelas modernas empresas de educação 

superior, quanto pelas demandas do Mercado produtivo. Nessa perspectiva, é importante 

observarmos que, em última instância, a política do Governo FHC tem como principal agente 

regulador o próprio Mercado, por meio das relações entre demandas e ofertas de vagas. 

Poderíamos, nesse caso, falar de uma ação estatal sem o caráter público, na qual se manifesta 

claramente a predominância do Mercado sobre o Estado. 

Simultânea a esta primeira tendência, a segunda parece, à primeira vista, contraditória. 

Trata-se da centralização no Estado, com uma postura intervencionista, por meio de ações 
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regulatórias como o Decreto 3.860, interpretado por setores do empresariado da educação 

superior como uma política de centralização e intervenção explícita do poder executivo no 

Sistema de Educação Superior, inclusive com desrespeito ao Estado de Direito (RANIERI, 

2005). 

Essa centralização vem como ação que busca operar uma nova política, na qual o 

Estado passa a atuar como organizador de um moderno Mercado de educação superior77, ou 

seja, no caso brasileiro era preciso não apenas que o Estado se desresponsabilizasse da 

manutenção da educação, mas agisse organizando-o em forma de Mercado, algo inexistente 

até então (GOMES, 2003). Daí a necessidade de agir de maneira centralizadora. 

A interpretação é corroborada pelos mecanismos dessa regulação: os processos 

avaliativos e de autorização para o funcionamento de cursos. Por um lado, é flexibilizado o 

processo de reconhecimento, por outro, é enrijecido o processo avaliativo (GOMES, 2005). 

Na verdade, considerando que até 1995 não havia nenhum mecanismo de avaliação do 

SES em operação78(GOMES, 2005), o processo implementado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) segundo o Decreto 3.860/01, 

traduziu não só parâmetros Mercadológicos, mas apresentou uma nova estratégia para  

 

(...) operar uma nova economia de regulação estatal. Isso implica dizer que a atual 
política de avaliação do MEC não representou simplesmente uma mudança no 
relacionamento entre o Governo FHC e as IES, mas que sinaliza mudanças 
profundas nos mecanismos e requerimentos burocráticos e tradicionais pelos quais 
se dava o relacionamento entre as Agências Estatais e as instituições e setores do 
Ensino Superior.    
De um estado de ausência de um sistema formal de avaliação a nível federal, a 
avaliação do Ensino Superior tem se convertido em característica sistemática e 
regular do sistema de Ensino Superior brasileiro (GOMES, 2005).  
 

Ao estabelecer critérios baseados no quantitativo, ao exigir a publicização dos dados 

quantitativos no momento de seleção de novos alunos e, finalmente, ao publicar tais dados em 

forma de ranking, o MEC não fez mais que apresentar o SES como um Mercado, uma 

organização segundo a lógica empresarial que precisa entrar em competição acirrada para 

conquistar clientes, tanto aqueles que querem comprar seus serviços de ensino; quanto 

aqueles que fazem uso dos próprios serviços na forma da mão-de-obra dos egressos. Aliás, é o 

que confirma a declaração de um dos destacados integrantes do NUPES: 

 

                                                 
77 Fato que está em sintonia com o redirecionamento das diretrizes neoliberais indicadas por Santos (2002). 
78 Apesar de não está explícito em seu texto, o autor citado, seguramente, refere-se à avaliação do sistema, em 
sua globalidade, tendo em vista que, no caso da Pós-graduação, é de domínio público a existência de 
mecanismos de avaliação anterior a 1995. 
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(...) no seu esforço de tornar a assignação de recursos para as instituições de 
Educação superior mais racional e transparente (...) Esse mecanismos de avaliação 
põem as universidades em um Mercado competitivo por resultados, eficiência e 
reconhecimento, aos quais estão associados recursos que provêm de fundos 
públicos, e levam à introdução de mecanismos de gestão empresarial na direção das 
universidades (SCHWARTZMAN apud SGUISSARD, 1998, p. 33). 
 

Assim, fica claro que as tendências indicaram franca vantagem nos embates para os 

grupos que se identificavam diretamente com as diretrizes do Banco Mundial, segundo o 

projeto do Neoliberalismo e segundo seus interesses particulares79.  

Enfim, as referidas ações seguiram, claramente, a direção de privilégio ao privado e 

mercantil. A tendência fica ainda mais evidente quando, contingenciando verbas do 

orçamento da união, obrigam as Instituições estatais a buscarem outras fontes de 

financiamento; quando aumentam a competição no Mercado levando as IES comunitárias a 

enfatizarem sua perspectiva mercantil, em detrimento da sua identidade pública80; quando, 

enfim, apresenta uma clara conotação instrumentalista à educação superior, estimulando e 

permitindo uma formação controlada e conduzida pelas demandas do Mercado consumidor 

direto – leia-se os educandos – e o indireto – leia-se o setor produtivo, demandante de mão-

de-obra especializada. 

Em síntese, podemos afirmar que o contexto da reestruturação produtiva e de crise da 

Modernidade indica as seguintes tendências em relação às Categorias: 

 

1) Mudança do rumo das ações do Estado e permanência de sua centralidade e autonomia, 

traduzidas por: 

i. O Estado tende a passar de mantenedor para regulador e avaliador das ações 

relativas à educação superior, com o estabelecimento de políticas públicas que 

implementam a flexibilização do Sistema de Educação Superior; 

                                                 
79 Outro dado que corrobora essa tendência no período do Governo FHC foi a retirada de financiamento do 
Educação Superior. Nas diversas modalidades de IES, o corte de verbas foi constante ao longo do Governo FHC, 
tanto pela via direta de cortes de orçamento (no caso das universidades estatais) quanto pela redução de gastos 
em programas de apoio como FIES e mudanças na regulamentação da filantropia (no caso das universidades 
comunitárias). Isso confirmava o discurso oficial cujo teor apontava a necessidade de essas instituições buscarem 
verbas no Mercado, seja na forma de financiamento de suas pesquisas e serviços, seja na forma de financiamento 
dos estudos por parte dos alunos, no caso das instituições comunitárias (DURHAM, 1998). 
80 O estímulo à competição atinge diretamente as IES Comunitárias. Diferentes das IES estatais, as comunitárias 
não possuem o atrativo da gratuidade, de maneira que precisam lutar com as IES empresariais para ter a 
preferência dos estudantes que buscam a Educação Superior. A necessidade de fazer frente a esta competição, se 
por um lado estimula a emergência das características, digamos, mercantis das IES comunitárias, por outro, faz 
retrair suas características públicas. Diferente das IES empresariais “stricto sensu”, elas precisam manter a 
identidade de uma instituição que possui determinada proposta de ser e agir, fundamentada na concepção de 
universidade e no que existe de particular em sua natureza. Ao entrarem na competição, nos moldes do Mercado, 
elas correm o risco de se tornarem clientelistas, sendo levadas ao papel de atendentes de uma demanda 
conjuntural do Mercado de Ensino Superior. 
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ii.  O Estado promove uma ação quase totalmente impositiva, por meio de estratégias 

que dificultam e até inviabilizam o diálogo com a esfera pública; 

 

2) Mudança da Sociedade Civil, de esfera pública para esfera de coletivização de interesses 

privados, traduzida por: 

i. Uma metamorfose dos beneficiários da educação superior, tendendo a passarem de 

cidadãos que recebem a educação como bem público distribuído segundo o critério 

da justiça distributiva, a consumidores que a adquirem em troca de sua capacidade 

econômica, seguindo, portanto, o critério da justiça comutativa.  

ii.  Mudança do tipo de controle que a esfera pública passa a exercer sobre a 

educação. Com efeito, o critério aplicado a tal controle tende a ser não o benefício 

do todo (público), mas o interesse das partes (privado); 

iii.  Diminuição da capacidade da Sociedade Civil construir relações políticas 

horizontais, ficando a mercê das ações do Estado e do Mercado. 

 

3) Avanço do Mercado, traduzido por: 

i. Consolidação do campo da educação em “nicho de Mercado” a ser explorado 

pelos empresários da educação de maneira direta (com transformação da educação 

em serviços passíveis de comercialização) e indireta (com o controle dos moldes 

da educação por meio da demanda econômica de mão-de-obra especializada) 

ii.  Penetração da lógica do Mercado na gestão acadêmica, enfatizando processo 

avaliativos centrados em dados quantificáveis, regulados puramente pela demanda; 

iii.  Redução do conceito de privado ao mercantil, em detrimento de outros tipos de 

privatização ainda presentes no campo da educação superior. 

 

4) Mudanças no perfil da educação superior, traduzidas por: 

 

i. Privilégio à educação instrumental, voltada prioritariamente para os interesses do 

Mercado, por meio da diversificação das modalidades institucionais, com redução 

dos espaços da educação universitária; 
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5) Movimento de expansão da esfera privada mercantil e uma conseqüente retração da esfera 

pública, traduzida por: 

i. Diminuição do potencial público das instituições estatais em função dos cortes em 

sua dotação orçamentária pelo Estado, forçando-as a buscamos financiamento no 

Mercado. Observemos que se trata não apenas de um direcionamento privilegiado 

dos serviços (pesquisa, ensino e extensão) para os interesses individuais 

(mercantis), mas a incorporação da própria lógica mercantil (de seu modus 

operandi) em detrimento da lógica acadêmica; 

ii.  Diminuição do potencial público das instituições comunitárias em função do 

estabelecimento, pelo Estado, de regras de competição pela demanda de ensino 

superior, seguindo estritamente a lógica do Mercado;  

iii.  Paulatina descaracterização da educação superior e do conhecimento como bem 

público em função das ações do Mercado que investe maciçamente na educação 

como comodity; 

6) Fortalecimento dos discursos ideológicos em função das mudanças na orientação política 

do Estado que manifestam na polarização das posições, contrapondo privatistas, no 

sentido mercantil, e publicistas no sentido da estatização. Temos então dois tipos de 

discursos. Do ponto de vista dos privatistas, esse discurso se caracteriza por: 

i. Apresentando a educação como bem de consumo individual, subtraindo sua 

identidade de bem social; 

ii.  O Estado como incompetente para gerir a educação, seja pela sua natureza, 

segundo a compreensão liberal clássica que impõe-lhe o papel único de garantia da 

propriedade privada, seja pela ineficiência de sua máquina, com altos custos para 

baixos benefícios; 

iii.  Promoção da eficiência da iniciativa privada como promotora da educação, em 

virtude de seu baixo custo e flexibilidade, levando-a a responder, rapidamente, às 

demandas do Mercado; 

Do ponto de vista dos estatistas: 

i. Equivalência do público com o estatal, desconhecendo os atributos da Sociedade 

Civil que a distingue do Estado e, por conseguinte, seu potencial político; 

ii.  Equivalência do privado com o mercantil, desconhecendo outras possibilidades do 

privado, para além dos interesses individuais econômicos. 
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PARTE 2: 

A RELAÇÃO PUBLICO E PRIVADO NO GOVERNO LULA: ANÁLIS E DAS 

FORMULAÇÕES E DOS RESULTADOS 

 

CAPITULO 4: AS POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR N O GOVERNO 

LULA 

 

 A análise do Programa Universidade Para Todos – PROUNI, como materialidade para 

o exame da relação público-privado no ensino superior, no contexto do Governo Lula, requer 

um percurso analítico mais amplo, que considere o contexto em que foi criado, suas origens e 

como vem sendo implementado. A partir, daí poderemos proceder à análise sobre sua 

materialidade, sua formulação em Lei e os resultados alcançados por ele até o momento. 

Assim, faremos três movimentos: no primeiro trataremos do contexto mais amplo do Governo 

Lula, focando políticas nas áreas econômica e social. O segundo movimento focaliza as 

políticas públicas para o ensino superior de maneira geral. Finalmente, nos concentrar-no-

emos na análise do PROUNI. 

 

4.1 O CONTEXTO DO GOVERNO LULA 
 

 Recebido como o primeiro presidente operário do país, num processo que iniciado 

ainda na Ditadura Militar, com a criação do Partido dos Trabalhadores, o Governo Lula 

trouxe consigo a expectativa de mudanças na política de orientação do Estado, tanto na área 

econômica, quanto na área social. Do ponto de vista da crítica apresentada sobre o Governo 

FHC, esperava-se a negação da orientação política de corte neoliberal, com a retomada de um 

Estado forte e a retomada do investimento na área social. 

 As primeiras medidas no campo econômico, contudo, mostraram outra realidade: a 

política econômica deveria seguir a mesma orientação do governo anterior, fato que ficou 

evidente ao nomear, como Presidente do Banco Central, Henrique Meireles, um economista 

com larga folha de serviços ao sistema bancário nacional e internacional e eleito Deputado 

federal pelo PSDB.  

Em fevereiro de 2003, na reunião do Conselho de Política Monetária (COPOM), o 

governo voltou a subir os juros, em mais um ponto percentual, depois do aumento de 

dezembro de 2002, ainda no Governo FHC (em três pontos percentuais) e de janeiro (em 
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meio ponto percentual), com a taxa “Selic” alcançando a marca de 26,5% aa. Ainda na 

mesma reunião, foi elevada a alíquota do recolhimento compulsório dos depósitos à vista, 

passando de 45% para 60%, configurando indicações claras acerca da orientação de sua 

política econômica. 

Este tipo de procedimento, em termos de política monetária, revelava. Explicitamente, 

a continuidade da linha política que vigorava no Governo FHC, no sentido de manter uma 

política restritiva frente a preocupações relacionadas ao aumento da inflação (ALVES, 2007). 

 Para Alves (2007), essa orientação é sinalizada na opção pela fixação de um 

“superávit primário81”, indicando a decisão de acalmar o Mercado. Seguia-se assim na certeza 

de que a condição para o necessário crescimento econômico do país seria a estabilidade 

financeira, legal e política; enfim, um ambiente que oferecesse certeza aos investidores 

(internos e externos) que poderiam seguir com sua movimentação de Mercado. 

 Passados dois anos de mandato, os críticos que estavam na oposição ao Governo FHC, 

ainda se perguntavam se esta seria realmente a orientação do Governo Lula, em vista de certa 

ambigüidade presente. O próprio Presidente Lula resolveu a questão, em novembro de 2004, 

portanto 23 meses após o início de seu mandato, afirmando: “Na política econômica eu não 

mudo nada. A política econômica é essa e não tem volta. E quem quiser contestar a política 

econômica comigo não terá vez para discutir” (Lula apud CARVALHO, 2007). 

 A chegada de um novo Ministro da Fazenda, Guido Mantega, gerou expectativas logo 

negadas pelo próprio Ministro recém nomeado: “A política econômica não mudará porque a 

política econômica que estamos praticando não é do Ministro Antonio Palocci ou da ministra 

Dilma Rousseff, [chefe da Casa Civil], ou de qualquer Ministro. A política econômica é do 

presidente Lula, que é o fiador dessa política econômica" (MANTEGA, 2007). 

Passados quatro anos do primeiro mandato, já se podia afirmar que a política 

econômica não teve mudanças ou teve poucas mudanças, pelo menos é o que afirmavam os 

críticos do candidato Lula82. Do ponto de vista macroeconômico, portanto, continuou a 

política de controle inflacionário e de construção do superávit primário, como indicam os 

dados a seguir. 

 

                                                 
81 “Superavit primário representa a diferença entre as despesas e receitas do Setor Público, excluindo-se a parcela 
de juros nominais (juros reais e correções monetária e cambial).” (ALVES, 2007). Sobre o tema e a posição 
crítica referente a essa orientação política ver FBO (2007). 
82 O Editorial do Jornal Valor Econômico sintetiza o fato ao afirmar as possibilidades de Lula, não obstante os 
índices da candidatura de José Serra. Disponível em http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp? 
NOTCod=240616, Consultado em junho de 2007. 
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Tabela 1 – Superávit Primário X Dívida Líquida - Setor Público Consolidado 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

563.163,18 660.867,02 881.108,07 913.145,13 956.996,39 1.002.484,66 Dívida líquida (em R$ 
milhões e em % do PIB)1 48,8 52,6 55,5 57,2 51,7 51,6 

38.156,94 43.654,66 52.390,10 66.172,96 81.111,74 93.504,69 Superávit Primário (em 
R$ milhões e em % do 
PIB) 3,46 3,64 3,89 4,25 4,59 4,84 
1) Inclui as dívidas do Governo Federal e dos governos estaduais e municipais com os demais agentes econômicos, 
inclusive com o BC.  
Fonte: http://www.forumfbo.org.br/media/tabelasuperavit.xls 
 
 Esta política incidia, como continua incidindo, diretamente, no financiamento das 

políticas sociais. Como afirma Nilson (2007), “há uma dupla penalização do gasto social: a 

primeira decorrente do próprio contingenciamento de contribuições sociais e a segunda em 

virtude da não execução das fontes vinculadas”. 

  Não obstante, as políticas sociais83 implementadas pelo Governo Lula, com ênfase na 

perspectiva de Políticas Compensatórias84, provocaram resultados que, de alguma forma, 

contradizem as medidas econômicas em seu teor liberal, isto é, o favorecimento da 

concentração de renda em pequenos grupos sociais, mais precisamente nos que dominam no 

setor financeiro (BRASIL, 2007i). 

 Os dados referentes a índices sociais econômicos como concentração da indigência e 

pobreza, salário mínimo e renda média da população indicam melhorias, como demonstram 

os quadros e gráficos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 “A política social dever ser entendida como sendo um conjunto de programas e ações do Estado, em geral de 
forma continuada no tempo, que tem como objetivo o atendimento das necessidades e direitos sociais 
fundamentais que afetam vários dos elementos que compõem as condições básicas de vida da população, 
inclusive aquelas que dizem respeito à pobreza e à desigualdade” (NILSON, 2007). 
84 Políticas compensatórias podem ser compreendidas como sendo aquelas voltadas para a superação de 
desigualdades histórica e socialmente construídas. É fato que tais correções podem se debruçar apenas sobre as 
conseqüências, por exemplo, no caso das políticas de cotas raciais no ensino superior que incidem sobre a baixa 
taxa de negros presentes na universidade, sem, contudo, agir sobre a causa da discriminação, como é o caso de 
Lei n.º 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Por outro lado, é igualmente certo que a expectativa que tais 
desigualdades sejam corrigidas por medidas estruturantes e sistêmicas, que incidam sobre as causas da 
desigualdade, continue  sendo uma peça de ficção nacional. 
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Gráfico 1: Evolução do Salário Mínimo no Brasil 

 
   Fonte: BRASIL, 2007i 

 

 As razões para o aumento constante do poder aquisitivo do salário mínimo, a partir de 

1994, são creditadas ao controle da inflação (IPEA, 2007a). Contudo, percebe-se claramente 

que existe um ponto de inflexão ascendente, a partir de 2005.  

Tabela 2: Pobreza - pessoas indigentes (P0).   
Periodicidade: Anual. Unidade: (%) 
2005 55,38 

2004 59,43 

2003 61,23 

2002 57,48 

2001 58,34 

2000 - 

1999 56,18 

1998 52,07 

1997 53,45 

1996 51,79 

1995 51,78 

Fonte: BRASIL, 2007i 

 

 O índice acompanha a tendência de crescimento que começa ser revertida justamente a 

partir de 2003, quando atinge seu pico na série apresentada. Observe-se também que existe 

uma redução de quase seis pontos percentuais, o que significa 10%, em dois anos. 
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Tabela 3: Pobreza - pessoas pobres (P0).   
Periodicidade: Anual.  Unidade: (%) 

2005 30,69 

2004 33,57 

2003 35,69 

2002 34,34 

2001 35,11 

2000 - 

1999 35,26 

1998 33,97 

1997 35,18 

1996 34,72 

1995 35,08 

1994 - 

Fonte: BRASIL, 2007i 

 

Podemos verificar, na tabela acima, o mesmo comportamento manifestado na tabela 

anterior: aconteceu, com o grupo dos mais pobres, o mesmo que ocorreu com o grupo de 

pessoas indigentes, uma queda acentuada a partir de 2003, em exatos cinco pontos 

percentuais, o que significa uma queda de mais que 15% em dois anos.  

Tabela 4: Renda - desigualdade - coeficiente de Gini85.  
Periodicidade: Anual 

2005 0,569 

2004 0,572 

2003 0,583 

2002 0,589 

2001 0,596 

2000  

1999 0,594 

1998 0,600 

1997 0,602 

1996 0,602 

1995 0,601 

Fonte: BRASIL, 2007i 

 

A queda, nesse caso, é, aparentemente, menos significativa. Aparentemente porque se 

trata de um índice resultante de uma média, de forma que uma redução de 0,14 significa 

muita coisa para, Santos (2007), “um dos países mais injustos do mundo”. A renda familiar 

                                                 
85 Este índice “mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar 
per capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo 
valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de 
todos os outros indivíduos é nula)”. (BRASIL, 2007j) 
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(ver tabela a seguir) dos 20% mais pobres cresceu, também, cerca de 15% entre 2002 e 2004, 

confirmando os outros índices.  

Tabela 5: Renda domiciliar - participação dos 20% mais pobres.  
Periodicidade: Anual. Unidade: (%) 

2004 2,75 

2003 2,62 

2002 2,52 

2001 2,32 

2000 2 

1999 2,41 

1998 2,31 

1997 2,21 

1996 2,16 

1995 2,31 

Fonte: BRASIL, 2007i 

 

Tais dados suscitam algumas questões: 1) Qual a relação entre eles e as políticas 

sociais, principalmente as compensatórias? 2) Qual a relação entre eles e o contexto 

internacional, particularmente no que refere ao argumento da submissão às orientações dos 

organismos multilaterais como anteriormente apontadas? 

 Em relação à primeira pergunta, a melhor resposta seria um “sim” e um “não”. Por um 

lado, os críticos à política econômica de priorização de equilíbrio das contas públicas, 

apontam que existe um custo social enorme, de maneira que 

 
a meta de Superávit Primário se reverte, por parte do governo, em contenção de 
despesas, ajuste fiscal, arrocho, aperto fiscal. Ou seja: aumentar os tributos 
(impostos) pagos pela população e reduzir os gastos naquilo em que é 
responsabilidade do governo gastar: pagamento de funcionários públicos e de 
aposentados, escolas, hospitais, postos de saúde, estradas, segurança (que inclui 
policiamento, mas também atendimento de bombeiros, transporte de emergências, 
controle do trânsito). (FBO, 2007) 

 

 Há, ainda, os críticos das políticas sociais que buscam uma correlação entre elas e os 

dados acima citados. A conclusão é nos leva à existência da relação, mas não totalmente 

condicionada, como afirma Schwartzman (2007): 

 

Analisando estes resultados, Ricardo Paes de Barros, Mirela de Carvalho e Samuel 
Franco avaliam que 20% da redução da desigualdade se deve aos programas de 
transferência de renda do governo, e que outros 12% se devem à redução das 
desigualdades de renda devidas à educação (Barros, Carvalho et al., 2006). Outros 
fatores que teriam tido impacto seriam o aumento do salário mínimo (8%), 
aumentando os valores das aposentadorias e dos ganhos dos que recebem salário 
mínimo, e a redução no desemprego (2%). Somados, estes fatores dariam conta de 
42% da redução da desigualdade, ficando mais da metade, portanto, por ser 
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explicada por outros fatores não identificados. Segundo Sônia Rocha, "apesar de o 
rendimento médio do trabalho ter ficado praticamente estável, a forte expansão da 
ocupação aliada ao aumento dos rendimentos na base da distribuição foram os 
principais determinantes para a redução da pobreza e da indigência entre 2003 e 
2004. Embora o sistema de previdência e de assistência social, assim como os 
novos programas de transferência de renda no âmbito do Bolsa-Família tenham 
contribuído neste sentido, foi o comportamento do Mercado de trabalho, como é 
desejável, o fator fundamental para o aumento da renda das famílias, levando à 
redução da pobreza e da indigência no período em questão". Esta mudança na 
distribuição da renda ocorreu apesar de o rendimento do trabalho ter decrescido nos 
últimos anos, após um aumento significativo ocorrido na ocasião do Plano Real. 

 

 Em que pese a reconhecida posição pública do autor, seus argumentos, em se 

confirmando do ponto de vista empírico, precisam ser levadas em conta pelo menos num 

aspecto: a relação é difícil de ser estabelecida de maneira direta e mecânica. Porém, não se 

pode afirmar, também, que tenha se dado em função do plano real, como demonstram os 

dados apresentados pelo Jornal Valor Econômico: 

 
As pesquisas do IBGE dão uma boa pista da eficiência das políticas sociais de Lula 
- pelo menos num momento zero, em que o absolutamente miserável, com renda de 
quase nada, passa a ganhar alguma coisa. Segundo reportagem publicada pelo 
Valor no último dia 19 ("Programas sociais dão impulso extra ao Nordeste"), as 
políticas de distribuição de renda têm uma repercussão bastante significativa na 
economia nordestina. Enquanto o volume de vendas do comércio varejista no país 
cresceu quase 5%, no Nordeste, foi de 19,3%. O Norte, igualmente pobre, atingiu a 
taxa de 15,9% de elevação. Na Região Nordeste estão 46,9% das famílias pobres do 
país, segundo o PNAD de 2001, e lá residem 49,3% das famílias atendidas pelo 
Programa Bolsa Família, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. Na região, os programas de transferência de renda do governo 
federal alcançaram os R$ 580 milhões, valor correspondente a 21,5% do total das 
transferências constitucionais da União para os Estados nordestinos. Também no 
Nordeste se concentram os assalariados que ganham até um salário mínimo e os 
aposentados e pensionistas da Previdência com remuneração no mesmo patamar. 
Na região estão 45% dos que ganham o piso nacional de salário, e 35% da massa de 
beneficiários da Previdência com aposentadorias e pensões de até um salário 
mínimo. A MB Associados calcula que o aumento real de 7% do salário mínimo 
incrementou a massa de renda da região em, no mínimo, R$ 2,9 bilhões. (VALOR 
ECONÔMICO, 2007a) 

 

 Finalmente, uma tabela síntese do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) nos dá uma idéia global desse cenário: 
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Tabela 6: Composição dos Gastos do Governo Federal 
 Média 2000/2002 Média 2003/2006(1) 

Despesa Total 16,6 17,6 
   1- Pessoal e encargos sociais 5,1 4,8 
   2- Benefícios previdenciários 6,3 7,3 
   3- Despesas do FAT 0,5 0,6 
   4- Subsídios e subvenções econômicas 0,3 0,5 
   5- Benefícios assistenciais (LOAS+RMV)(2) 0,0 0,4 
   6- Outras despesas de custeio e capital 4,3 3,9 
       7- Programas sociais(3) 3,0 3,0 
       8- Manutenção da máquina 0,5 0,4 
       9- Investimentos 0,9 0,5 
 10- Transferências ao Banco Central 0,0 0,0 
 11- Despesas do Banco Central 0,1 0,1 
“Gastos Sociais ” – (2)+(5)+(7) 9,3 10,7 
“Investimentos e Incentivos Públicos “ – (3+4+9) 1,7 1,6 
“Custo da Máquina “ – (1)+(8) 5,6 5,2 
Notas: (1) Para 2006, o número refere-se ao acumulado em 12 meses até junho. 
(2) LOAS = Lei Orgânica da Assistência Social; e RMV = Renda Mensal Vitalícia. 
(3) Incluem gastos com: saúde, educação e cultura; saneamento básico; e combate à pobreza. 
Fonte: SBICCA; SERIGATTI; LIMA, 2007. 
 
Perceba-se que, mesmo com a política de prioridade do superávit primário, existe um 

aumento nos gastos sociais em mais de 10% (de 9,3% a 10,7%). Por outro lado, o percentual 

aplicado em Programas Sociais permanece inalterado, não obstante a variação positiva do 

Produto Interno Bruto (PIB), como se pode observar, no Gráfico 2, implicou num aumento 

nominal desses gastos. 

 
Gráfico 2: Evolução do PIB Brasileiro entre 1993 e 2005 

 
Valores em milhões de R$ 
Fonte: IPIB, 2007 

 



 

 

 

164 

Em síntese, parece-nos, então, que a política orientadora do Governo Lula pode ser 

considerada ambígua. O governo poderia ter se posicionado de maneira mais radical, em 

relação às propostas mais a esquerda como o fizeram seus colegas Sul-americanos, na 

Argentina, na Bolívia e na Venezuela86. No entanto, optou, como repetiu diversas vezes, por 

não fazer nenhuma aventura, ou, no dizer de seus críticos, por continuar se submetendo ao 

capital internacional, ainda que tenha conseguido desvincular-se formalmente do FMI. Nessa 

perspectiva, existiram avanços se pensarmos na situação pós-98, em que o País teve que se 

submeter a todas as imposições do Fundo, por força da situação econômica. Porém, para 

muitos, não significa independência em relação ao capital internacional87. 

 Uma boa síntese diante desse quadro ambíguo nos é fornecida por Santos (2007), que 

afirma, ao comentar sobre a eleição de 2006:  

 

Esta foi a única eleição recente na América Latina em que o candidato de esquerda 
não sofreu a interferência da embaixada norte-americana. Significam estas 
dissonâncias que alguém está a enganar alguém? Não necessariamente. A razão 
para elas está no facto de a distância que separa as elites oligárquicas das classes 
populares não ser apenas económica, apesar de esta ser enorme num dos países 
mais injustos do mundo. É também cultural e racial. Isto explica o êxito da política 
simbólica de Lula, a sua capacidade para ampliar o impacto político de medidas 
relativamente tímidas, devolvendo a auto-estima a milhões de brasileiros 
humilhados não apenas pela fome, mas também pelas barreiras no acesso à 
educação e pelo racismo insidioso da suposta democracia racial. Graças a tal 
capacidade, medidas não originariamente de esquerda, como a bolsa-família, 
puderam ser constitutivas de cidadania social, e  pequenas transferências de 
rendimento puderam ser transformadas em mudanças qualitativas. Tudo isto foi 
possível devido a uma subtil inversão do sinal político: atribuída por Lula, a bolsa-
família foi credivelmente entendida pelos brasileiros como "isto é o mínimo que 
vos devo"; se fosse atribuída por um presidente de direita, dissesse ele o que 
dissesse, seria sempre entendida como "isto é  o máximo que vos devo". Esta 
inversão escapou aos analistas políticos. 

                                                 
86 “Na comparação com outros países da América Latina, Lula é a retaguarda dos novos governos reformistas. 
Nestor Kirschner, na Argentina, investiga as torturas do período da ditadura militar, prende torturadores e 
mandantes, reestatizou o serviço de água, renegociou a dívida externa, reduzindo-a a 25% do que era antes, e faz 
o país crescer em média 8% ao ano. Evo Morales iniciou um processo de nacionalização dos recursos naturais e 
está iniciando o processo de convocação de uma Assembléia Constituinte com participação popular. Hugo 
Chavez enfrenta o imperialismo estadunidense. Lula, sem hostilizar esses governos, procura manter distância e 
se nega a implementar políticas semelhantes no Brasil. O que ele faz é procurar abrir Mercado para o agro-
negócio brasileiro para aumentar as exportações. Tal qual FHC, insiste na necessidade de os países centrais 
suspenderem o proteccionismo dos seus produtos agrícolas e procura abrir Mercados novos para a produção 
agrícola, de recursos naturais e da indústria de baixa densidade tecnológica brasileira. A sua política externa está 
indissoluvelmente vinculada à sua política interna – não é melhor, nem pior.” (BRITO JR, 2007) 
87“Exceto pelo montante do superavit primário – que no Governo Lula é bastante superior à meta exigida pelo 
Fundo –, nunca houve qualquer discordância entre a política econômica do Governo Lula e as medidas exigidas 
pelo FMI. Ao contrário, o Governo Lula é freqüentemente apontado por técnicos do Fundo como exemplo a ser 
seguido pelos países em desenvolvimento. (...). O governo brasileiro não é refém do FMI, mas, sim, dos 
Mercados financeiros – nacional e internacional – que vivem em permanente ameaça de provocar uma crise 
cambial ante qualquer possibilidade de inflexão na política econômica. Assim, o fim do acordo não é sinal de 
independência como sugere Lula. Em suma, o cenário econômico mundial favorável parece ser o principal 
responsável pelos recentes superávits em conta-corrente”. (ARAUJO, 2007) 
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 No sentido mais econômico que político, acreditamos que o avanço do Governo Lula 

estaria em ter inserido nas políticas implementadas, a categoria “igualdade”, como afirma 

DELGADO (2007): 

Ao introduzir a tese da igualdade no debate do desenvolvimento, estamos 
fazendo o que a epistemologia chama de ‘mudança de paradigma teórico’. Há 
uma ‘reproblematização’ e ‘reconceituação’ das idéias do desenvolvimento e da 
igualdade, contextualizadas no novo ambiente do Século XXI”. No nível 
concreto da atualidade, o ponto de partida é uma situação de forte desigualdade 
social, de oportunidades, de capacidades ou de resultados, acompanhada de 
desemprego estrutural de recursos produtivos, com mais da metade da população 
economicamente ativa (PEA) em condições de desemprego aberto ou 
precariamente incorporada à economia informal. A situação que se busca atingir 
por meio do desenvolvimento fundado na igualdade altera simultaneamente as 
condições de desigualdade, de desemprego e de baixa produtividade no setor 
informal, e caracteriza-se pela geração de um Produto (renda) Potencial, com 
melhoria dos métodos produtivos, da ocupação de recursos ociosos e 
transferências de renda. A mudança requer forte intervenção de políticas públicas 
mediante a dotação de bens eqüalizadores providos pela esfera pública, eficazes 
na geração do incremento do Produto e da Produtividade. 

 

 Assim, as medidas que se intitulam Políticas Compensatórias fazem sentido, ainda que 

não possam vir a ser consideradas como “a” alternativa, isto é, aquela que irá resolver os 

problemas do país. 

 Em síntese poderíamos dizer que, ao lado de medidas como a retomada de 

reestruturação dos quadros burocráticos do Estado, por meio da realização de diversos 

concursos públicos, as políticas supramencionadas caracterizam um governo que se apresenta 

ambíguo na relação com o Público e o Privado, com favorecimentos tanto à esfera privada, no 

caso da política de prioridade ao superávit primário, na qual podemos identificar a aplicação 

de critérios da justiça comutativa, por exemplo, quanto à esfera pública, no caso dos 

investimentos que buscam diminuir a desigualdade social, tratando os diferentes, por meio de 

critérios também diferenciados, segundo o critério da justiça distributiva. 

 Agora é importante que vejamos essa prática, no que se refere ao setor da educação 

superior, no Governo Lula. 

  

4.2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO SUPERIOR NO CONTEXTO DO 
GOVERNO LULA  

 

 A partir da compreensão de políticas públicas apresentadas, procuramos identificar as 

ações de formulação de políticas por meio de mudanças e acréscimos na moldura legal, e 

ações no campo do financiamento e regulação da educação superior. 
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As análises das PPES do Governo Lula88, com exceção de Otranto89 (2007), se 

debruçam sobre a questão do financiamento do sistema federal, o SINAES, o Programa 

Universidade para Todos e o Projeto de Reforma Universitária – Projeto de Lei (PL) n.º 7.200 

(BRASIL, 2006a) e outros temas diretamente relacionados a estes. Assim, tomaremos 

igualmente estes objetos, à exceção do PROUNI, por se tratar de nosso objeto empírico, 

devendo então, ser tratado em separado. 

A linha de análise dos Artigos é, preponderantemente, comparativa ao acontecido no 

Governo FHC, com a tematização sobre a continuidade ou ruptura do Governo Lula, em 

relação ao anterior. Nós buscaremos, também, uma análise comparativa para sabermos como 

se manifestam as categorias que trabalhamos anteriormente (Estado, Mercado, sociedade e 

educação superior), de modo a identificarmos qual a tendência de aproximação e privilégio 

em relação ao público e ao privado. 

 

4.2.1 O Programa de Governo do Partido dos Trabalhadores e o Relatório do Grupo de 
Trabalho Interministerial (GTI) de 2003 (BRASIL, 2003a) 

 

Sguissardi (2006, p. 1040) é único desse grupo de autores que parte efetivamente do 

Programa de Governo elaborado por “um grupo significativo de especialistas, que o 

discutiram em dezenas de seminários regionais durante mais de um ano”. O autor destaca as 

propostas mais gerais e oito propostas específicas do citado Plano, concluindo que “ele teria 

servido muito parcialmente como diretriz das ações oficiais nessa área até o presente” (idem, 

p. 1042). 

Ao longo do trabalho de Sguissardi (2006) alguns dos temas são abordados, analisando 

as ações em torno deles. Outros são citados, apenas, na parte inicial do seu texto. Os temas 

gerais são os seguintes: 

 

promoção da autonomia universitária e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão nos termos constitucionais (Artigo 207 da CF.:); (...) consolidação das 
instituições públicas como referência para o conjunto das IES do país; (...) expansão 
significativa da oferta de vagas no ensino superior, em especial no setor público e 

                                                 
88 ROTHEN (2006), OTRANTO (2007), CARVALHO (2006), SGUISSARD (2006) e CASTRO & 
SCHWARTZMAN (2007). Os primeiros quatro trabalhos foram apresentados na 29ª Reunião Anual da ANPED, 
ocorrida em 2006, e sua escolha se dá em função da autonomia e criticidade, marcas históricas no campo da 
pesquisa educacional daquela Associação. Buscamos também o diálogo com Castro e Schwartzman (2007), 
como contra-ponto aos autores anteriores. Como sabemos, esses dois autores são referências no meio acadêmico 
para o grupo mais próximo do setor privado empresarial, sendo o texto de ambos, por exemplo, publicado pela 
Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular – FUNADESP. 
89 Otranto (2007) parte do Relatório do Grupo de Trabalho Interministerial instituído em 2003. 
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em cursos noturnos;” (...) a defesa dos princípios constitucionais da gratuidade do 
ensino superior público (Artigo 206, IV, da CF.:). (SGUISSARDI, 2006. p. 1040). 

 

Em relação ao conjunto das oito propostas, aparecem como temas específicos, que não 

estão, diretamente, relacionados nas propostas mais gerais, os seguintes: 

 

(...) resolver a questão da desigualdade da oferta regional de vagas na graduação e 
pós-graduação e buscar melhor oferta de cursos e vagas em áreas de conhecimento 
que melhor respondam às necessidades do projeto nacional de desenvolvimento; 
(...) modificar o sistema de seleção, com atenção para as minorias raciais e 
socioeconômicas (cotas); (...) substituir o sistema de avaliação vigente (“Provão”); 
(...) revisar carreiras e matrizes salariais de docentes e funcionários técnico-
administrativos das IFES; (...) estabelecer novo marco legal para as FAIs criadas 
nas IES públicas, regulamentando suas atribuições na prestação de serviços, de 
modo a garantir seu estrito controle e o retorno dos recursos financeiros e 
patrimoniais auferidos em suas atividades à respectiva IES, e impedir sua utilização 
por interesses de indivíduos ou grupos. (SGUISSARDI, 2006. p. 1041).  

 

A relação dos temas acima indica a pretensão de ruptura com o governo anterior, com 

uma compreensão de Estado com forte poder de regulação e papel de mantenedor da 

educação superior, reconhecendo o papel da sociedade, mormente a sociedade organizada no 

setor da educação superior, disposto a intervir no Mercado, a partir da compreensão da 

educação superior como instrumento de formação humana. Numa palavra, poderíamos 

afirmar que as propostas destacadas por Sguissardi (2006), revelam maior aproximação e o 

privilegio do público, em detrimento do privado.  

Até que ponto tais propostas foram efetivadas? Esse é o tema de cada uma das análises 

daqui por diante. Para Otranto (2007), as promessas começam a ser quebradas no Relatório do 

Grupo de Trabalho  Interministerial de 2003. A autora começa apresentando o que ela acredita 

ser a fundamentação de toda a política para o ensino superior do Governo Lula:  

 
... o Decreto de 20 de outubro de 2003, que instituiu o Grupo de Trabalho 
Interministerial (GTI) encarregado de analisar a situação da educação superior 
brasileira e apresentar um plano de ação visando a reestruturação, desenvolvimento 
e democratização das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). O GTI foi 
composto por 12 membros, sendo dois representantes de cada um dos órgãos que se 
seguem: Ministério da Educação; Casa Civil; Secretaria Geral da Presidência da 
República; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da Ciência 
e Tecnologia; Ministério da Fazenda. (OTRANTO, 2007, p. 1). 

 

 Otranto (2007), então, passa a criticar pontualmente o relatório do supramencionado 

Grupo. Duas críticas sobressaem-se no texto: o alinhamento da política de ensino superior do 

Governo Lula ao Banco Mundial e outros organismos multilaterais, e a postura de imposição, 

indicando ser uma falácia o discurso pretensamente democrático. É ilustrativa do primeiro 
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tipo de crítica, a análise que Otranto faz do Seminário Universidade XXI, promovido, ainda, 

na gestão do Ministro Cristovam Buarque. Para a autora, o  

 

... Observatório Internacional das Reformas Universitárias (ORUS), uma ONG 
francesa, dirigida por Edgard Morin, que atuou de forma decisiva, junto ao Governo 
Lula da Silva, na definição das diretrizes da Reforma Universitária. Segundo Leher 
(2004), a partir do tripé constituído pelo Banco Mundial, pelo próprio Governo Lula 
da Silva e pelo ORUS (...), está sendo erigido um falso consenso que poderá 
redefinir profundamente a universidade brasileira e quiçá de diversos países latino-
americanos, representando a vitória de um projeto asperamente combatido por 
sindicatos, estudantes, reitores, entidades científicas, fóruns de educadores e 
Partidos, no curso da última Década: a conexão com o Mercado e, mais 
amplamente, a conversão da educação em um Mercado. (OTRANTO, 2007, p. 4). 

 

Aqui dois aspectos precisam ser considerados. Em primeiro lugar, as mudanças 

ocorridas no Ministério da Educação, após a saída de Cristovam Buarque, e a dinâmica de 

formulação das políticas públicas para o setor da educação superior, além da heterogeneidade 

do próprio PT, fazem-nos duvidar que um documento, no caso o relatório supracitado, tenha 

gerado toda a política para o setor, servindo como referência ideológica e instrumental. 

Contudo, e este é o segundo aspecto, a autora cita uma ação imediatamente posterior à 

realização do Seminário, como o dado empírico que comprovaria sua afirmação. Porém, 

verificando a programação do evento, nota-se a presença de lideranças acadêmicas como 

Pablo Gentilli, José Dias Sobrinho, Enio Candoti, Wrana Panizzi e Marco Antônio Dias, entre 

outros, das quais não se pode dizer que possuam discursos afinados com a orientação política 

citada pela autora. Muito pelo contrário, podemos inferir que, se o objetivo do seminário era 

aquele apontado pela autora, deve-se considerar, pelo menos, que foi proposta uma ampla 

discussão sobre o tema e não a elaboração de marcos referenciais uniformizados. Ademais, e 

esta é uma questão grave, o documento final do Seminário revela, justamente, ao contrário do 

que é afirmado pela autora. Senão vejamos: 

 

Em decorrência, os participantes do Seminário Internacional Universidade XXI, 
reafirmam seu comprometimento com a causa comum de transformação contínua 
da universidade e com a de construir uma agenda de compromisso que contemple 
os seguintes pontos fundamentais para a universidade contemporânea: 
1) Preservação dos princípios de autonomia universitária, gratuidade do ensino 
público e de educação como bem público; 
2) Caracterização da universidade como o lugar privilegiado para o exercício da 
dúvida, da discussão, da rebeldia, da crítica e de liberdade para a definição da 
cultura de paz e de afirmação dos Direitos Humanos; 
3) Responsabilidade com a formação não apenas técnica, mas também ética e 
humana; 
4) Definição clara de um projeto de autonomia para a universidade que estimule a 
discussão de uma maior inserção social e reconhecimento à diversidade étnica e 
cultural. Autonomia para o exercício das funções acadêmicas, que possibilite a 
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adequação das funções da universidade às peculiaridades regionais, confirmando o 
seu papel de agente de desenvolvimento social; 
5) Caracterização de um Sistema de Educação Superior, organicamente Articulado 
com os demais níveis de ensino, tendo como fundamento a instituição universitária, 
e que assegure acesso a segmentos que tradicionalmente estiveram fora do ensino 
superior; 
6) Introdução na educação superior de "saberes não convencionais", das novas 
tecnologias de informação e de comunicação e de busca por novos formatos de 
sustentabilidade, entendendo-se que cabe ao Estado a maior responsabilidade pelo 
financiamento, pois a educação, e do mesmo modo a educação superior, não é uma 
Mercadoria, mas um bem público e um direito do cidadão; 
7) Fortalecimento do caráter público das universidades, estatais ou 
particulares.(BRASIL, 2007d).  

 

 No caso da crítica apresentada pela autora, parece-nos que não há fundamento ou que 

tais referências possam servir para chegarmos à conclusão de que as PPES no Governo Lula 

estejam totalmente alinhadas com as de FHC, assim como com as orientações do capital 

internacional. A se julgar pelo que foi afirmado na declaração final do “Seminário 

Universidade XXI”, teríamos tendências justamente contrárias, com a maior 

responsabilização do Estado sobre a educação superior e com o primado do público sobre o 

privado. Contudo, insistimos: será nas ações ao longo dos últimos anos que poderemos 

analisar mais sistematicamente as referidas tendências. 

 

4.2.2 A política de avaliação da Educação Superior 
 

As ações na educação superior começam ainda em 2003, sendo a política de avaliação 

da educação superior uma das primeiras áreas a serem atingidas. Em dezembro de 2003, foi 

editada a Medida Provisória n.º 147/2003 (BRASIL, 2003b), instituindo o SINAES, fruto do 

trabalho da Comissão de Estudos da Avaliação e, já em abril de 2004, o Presidente sancionou 

a Lei n.º 10.861 (BRASIL, 2004b), instituindo o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) e criando a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES), que foi regulamentada, em julho de 2004, pela Portaria do MEC n.º 2.051 

(BRASIL, 2004c). 

Por sua vez, a CONAES publicou dois documentos em agosto de 2004: as Diretrizes 

para a avaliação das IES (BRASIL, 2004l) e o Roteiro para a Avaliação Interna (BRASIL, 

2004j). Em novembro de 2005, a mesma Comissão publica mais um documento: Avaliação 

Externa de Instituições de Educação Superior: Diretrizes e Instrumento (BRASIL, 2006c) 

Finalmente, em 23 de fevereiro de 2006, o MEC apresenta a proposta de Decreto-

ponte, regulamentando pontos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei 
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n.º 9.394/1996) e da Lei n.º 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), sendo editado em 09 de maio de 2006 o Decreto n.º 5.773, 

conhecido como o Decreto-Ponte (BRASIL, 2006b). 

Essa trajetória revela que o tema parecia urgente para o novo Governo, diante da 

repercussão alcançada pelo principal instrumento de avaliação anterior, o Exame Nacional de 

Cursos, conhecido como o “provão”. Para Rothen (2007), subjacente aos instrumentos da 

avaliação encontramos duas concepções, duas vertentes de avaliação: 

 
A primeira, que tem a sua origem em algumas universidades na Década de 1980, 
tem como pressuposto que a avaliação é, por um lado, o ato autônomo da 
Universidade em prestar contas à sociedade e, de outro, a avaliação é uma das 
ferramentas de gerenciamento e de tomada de decisões das Instituições escolares. A 
segunda vertente tem como base a idéia neoliberal de que o papel do estado em 
relação à educação consiste em avaliar as instituições escolares. (ROTHEN, 2007, 
p.1) 

 

A marca neoliberal da segunda vertente estaria no fato de nela “os técnicos das 

Agências Estatais é que definem o que é qualidade bem como os indicadores a serem 

utilizados para aferi-la. Por sua vez, na avaliação participativa e emancipatória a definição da 

qualidade e dos indicadores é negociada com os agentes do processo” (ROTHEN, 2007, p.1). 

Para o referido autor, o processo de elaboração do novo sistema de avaliação teve, como 

marca principal, o conflito interno, desde a CEA até os últimos documentos em torno das duas 

vertentes:  

 

O processo de elaboração da nova proposta foi marcado por conflitos no Ministério 
da Educação em relação à função prioritária da avaliação: a formação/emancipação 
ou a regulação/controle das instituições. O então Ministro da Educação, Cristovam 
Buarque defendia explicitamente a manutenção, em linhas gerais, dos 
procedimentos da avaliação do governo anterior Por sua vez, o relatório da 
Comissão Especial da Avaliação apresentou uma proposta com a visão da avaliação 
como formação/emancipação. (ROTHEN, 2007, p.8). 

 

Essa tensão será recorrente nos instrumentos legais, segundo o autor, a Lei 

10.861/2004 “é coerente com a concepção de Estado Avaliador adotada pelo governo 

anterior, isto é, a idéia de que compete ao Estado apenas avaliar e controlar as IES” 

(ROTHEN, 2007, p.10). Contudo, nos dois documentos seguintes, produzidos pelo CONAES, 

intitulados As Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior e o Roteiro 

para a Avaliação Interna, o autor identifica mudanças: “Nesses documentos, nitidamente os 

autores buscam resgatar o espírito da proposta da CEA (...)” (ROTHEN, 2007, p.11). Além 

disso, é importante ressaltar que nas, Diretrizes, não se utiliza a expressão “avaliação com fins 
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regulatórios” ou “avaliação regulatória”. Nas Diretrizes, a regulação não se vincula à 

avaliação. Nela é explicita a centralidade da auto-avaliação (ROTHEN, 2007). 

 A retomada da vertente de cunho “neoliberal”, segundo o autor, apresenta-se no 

documento Avaliação Externa de Instituições de Educação Superior: Diretrizes e 

Instrumento.  

 
Com a justificativa da existência das referências universais, no restante do 
documento é elaborada uma proposta de avaliação externa que se distância das 
Diretrizes para a avaliação das Instituições de Educação Superior e aproxima-se 
da dinâmica da avaliação do governo anterior, isto é, um conjunto de indicadores 
pré-estabelecidos que permitiriam a elaboração de um conceito final. Essa 
semelhança pode ser percebida no quadro que introduz, no anexo III, a apresentação 
do formulário eletrônico. No quadro, é atribuído peso para cada uma das deis 
dimensões do SINAES previstas no Artigo 3o da Lei 10.861.(ROTHEN, 2007 p.14). 
 

A análise de Rothen (2007) parece-nos exagerada ao classificar de neoliberal o 

SINAES, em virtude da atribuição de pesos distintos para cada uma das dimensões. Ora, o 

que se passou a chamar de neoliberalismo é muito mais complexo, envolve outras 

características e atributos (ANDERSON, 1998) que ultrapassam o estabelecimento prévio de 

metas. Observe-se que, no caso da auto-avaliação, também são requeridos parâmetros, 

tomados como os objetivos e metas auto-atribuídos pela IES. Isso é o básico de qualquer 

processo de avaliação que se quer instrumento de avanço e, por si, não exclui os atributos que 

fazem da avaliação um processo formativo e emancipatório. Na verdade, o problema não é 

pré-estabelecer parâmetros, mas como e quais serão esses parâmetros pré-estabelecidos. No 

caso da avaliação do Governo FHC, como vimos, havia ênfase numa avaliação finalística, em 

que o importante é o “produto”, no caso, o graduando “produzido” pela IES, ele seria a voz 

principal da avaliação (SAMPAIO, 2000). 

O autor – Rothem – parece entrar numa polarização impertinente, pois não é possível 

exercer regulação sem avaliação, sem os dados por ela – a avaliação - gerados. Por sua vez, 

não há instituição formativa que escape as garras do processo regulatório. O problema é se a 

regulação se dá por intermédio do Mercado, ou pelo Estado, ou ainda, uma combinação das 

duas. 

Por outro lado, em nenhum momento no texto, o autor comenta sobre a necessidade de 

uma avaliação sistêmica, isto é, uma avaliação que considere o conjunto das IES não apenas, 

como um simples somatório da avaliação de cada instituição. O SINAES tem, justamente, 

esse objetivo de avaliar o sistema enquanto tal, em sintonia com projetos mais amplos da 

sociedade.  
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Contudo, o mais grave na análise de Rothen (2007) pode ser traduzido pela pergunta: 

até que ponto atribuir pesos diferenciados às dimensões é pré-estabelecer parâmetros? Sim, é 

à medida em que “forçará” as IES a considerarem mais uns aspectos que outros; não é à 

medida em que não aponta as metas a serem realizadas, nem atribuem a “outrem” que não 

seja a própria IES o estabelecimento destas metas, considerando a auto-avaliação como 

central. Em síntese, parece-nos que Rothen exagera ao conceituar, a partir da ação reguladora, 

o SINAES como sendo de cunho neoliberal.  

A síntese final do autor, contudo, deixa clara sua posição: 

 

Assumindo que o papel do Estado em relação à educação é mais do que 
simplesmente avaliar e controlar as instituições; que é necessária a formulação e 
implantação de políticas públicas pelos governos e gestores da educação; 
entendemos que a avaliação da educação superior, além da função de regulação, 
tem a função formativa, de gerar o debate interno e externo dos rumos das IES e de 
emancipá-las da tutela do Estado. (ROTHEN, 2007, p. 17). 

 

O autor, porém, não chega a dizer como exatamente acontecerá essa emancipação e, 

mais importante, como podemos coordenar os processos em relação ao sistema. Mais uma 

vez, não se explicita a necessidade de uma avaliação do sistema, como se as políticas públicas 

se dirigissem a cada uma das IES e que estas, por que meios não sabemos, conformassem um 

conjunto, um sistema. Num país com a diversidade social, econômica, cultural, política e 

geográfica do Brasil, e diante da importância que a produção de conhecimento e a formação 

das pessoas ganham, a cada momento, seja na perspectiva de participação cidadã, seja na 

perspectiva de ação para o desenvolvimento econômico, não se pode simplesmente 

desconhecer a necessidade de organização sistêmica, que provoque relações efetivamente 

orgânicas entre as instituições, tendo como horizonte, objetivos traçados nacionalmente. Ação 

esta que, justamente, se aproxima da perspectiva pública, privilegiando interesses do todo em 

detrimento das partes e apresentando o Estado como o ente que busca garantir tal perspectiva, 

e a educação superior como instrumento que materializa o interesse do todo em detrimento 

das partes. 

A análise de Otranto (2007, p. 10) é mais dura: 

 
Uma análise da Portaria do MEC n.º 2.051, de 9 de julho de 2004, que regulamenta 
os procedimentos de avaliação, permite a constatação de que será através do 
SINAES que as instituições de educação superior serão credenciadas e 
reconhecidas, obterão autorização e reconhecimento para o oferecimento dos seus 
cursos de graduação, além da renovação periódica da oferta desses cursos (Art. n.º 
32). Isso reforça o papel assumido pelo Estado brasileiro no contexto das reformas 
dos anos de 1990, de ente avaliador e regulador das ações que se passam na esfera 
social. O Governo Lula fortalece, desta forma, os mecanismos de controle sobre as 
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instituições de educação superior, favorecendo a regulação das ações de vários 
órgãos que desenvolvem as políticas públicas e privadas.  

 

Ora, a autora parece cometer mais uma incoerência. A ação de controle por parte do 

Estado indica justamente uma opção defendida, justamente, pelos críticos da política de 

avaliação do Governo FHC, com o sentido de se contrapor à auto-regulação pretendida pelo 

Mercado. Mesmo que este fosse o único aspecto existente para analisarmos as PPES do 

Governo Lula, de maneira que por meio dele pudéssemos classificá-lo como “avaliador e 

regulador”, e mesmo nesse caso, os processos e a moldura legal apresentada em nenhum 

momento restringe o papel do Estado como avaliador que deixa para a sociedade, mais 

precisamente, para o Mercado, o poder de decisão sobre a qualidade da educação superior. 

 Sguissardi (2006, p. 1042) considera que 

 

O novo sistema teria trazido avanços inegáveis, mas, ainda assim, é questionado 
porque não respeitaria a autonomia universitária e seria centralizador no que tange à 
constituição da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), 
responsável pelas principais diretrizes e normas relativas ao sistema. Sua eficácia 
está em processo de prova, com sua aplicação em andamento. 

 

Em que exatamente a autonomia não é respeitada? E a centralização apontada é 

suficiente para se dizer que se trata de uma política aos moldes da de FHC, incluindo um 

modelo de “universidade de ensino” subjacente ou uma compreensão da educação como bem 

de consumo individual? Não acreditamos. Aliás, faz-se necessário, justamente, a análise de 

um dos principais instrumentos tomados pelo Governo Lula para regulamentar da educação 

superior a partir da avaliação, o Decretonº 5.773. 

Rothen (2007) analisa o Decreto-ponte, voltado para fazer a ligação entre o 

procedimento avaliativo e o de regulação, identificando a mesma orientação de outros 

documentos, qual seja: 

 

Identifica-se aqui, em relação à questão da centralidade ou não da auto-avaliação 
institucional, que a proposta de Decreto irá seguir a mesma solução apresentada no 
documento Avaliação Externa de Instituições de Educação Superior, a saber, 
separar a auto-avaliação da avaliação externa (ROTHEN, 2007, p. 16). 

 

Já Sguissardi (2006, p. 1044) afirma que “Este Decreto, dada a presumível demora na 

aprovação do Projeto de Lei da Reforma enviado ao Congresso Nacional, visaria antecipar 

algumas de suas principais medidas”. Este é único comentário que o autor faz, acerca do 

Decreto no 5.773, se restringindo apenas a descrevê-lo. 
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O Decreto n.º 5.773 de maio de 2006 (BRASIL, 2006b), chamado Decreto-ponte e, ao 

que parece, ser uma das principais medidas relativas ao Sistema de Educação Superior do 

país, em função de seu impacto na regulação do sistema, incluindo o detalhamento de 

penalidades. Nessa perspectiva, trata-se de manifestação clara da perspectiva de ruptura com 

as políticas orientadoras do governo anterior, pois fortalece o papel regulatório do Estado, em 

detrimento da liberalização do setor não-estatal ou mesmo da autonomia de orientação pelas 

regras do Mercado. Ressaltamos, inclusive, a existência de dispositivo, no Art. 46 deste 

Decreto n.º 5773, que possibilita alunos, professores e técnico-administrativos, por meio de 

seus órgãos representativos, a representação junto ao MEC, solicitando supervisão da 

instituição. Tal procedimento confere peso nunca visto ao controle social dessas instituições, 

algo radicalmente negativo ao Mercado e à sua lógica.   

Observe-se ainda que, pelo Decreto-Ponte, Art. 8º e Art. 59º, a CONAES tem um 

papel instrumental, ou seja, as instâncias de decisão são o CNE, as Secretarias de Ensino 

Superior de Educação Tecnológica e de Ensino a Distância e o próprio Ministro da Educação. 

A posição da CONAES é bastante, relativizada, quando o tema é a determinação de 

parâmetros e penalidades, numa palavra, de efetividade regulatória. 

Corroborando essa perspectiva temos a análise de Castro e Schwartzman e (2007). Em 

três momentos os autores criticam o sistema de avaliação do Governo Lula. Para eles, trata-se 

de um sistema excessivamente complexo, para o qual o MEC, “dadas as [suas] conhecidas 

limitações administrativas” (CASTRO e SCHWARTZMAN, 2007, p. 8), não teria condições 

de implementá-lo devidamente. Ao contrário, a melhor alternativa seria a implementação de 

sistemas que possibilitassem a competição, dentre as quais “o antigo Exame Nacional de 

Cursos, o “provão”, foi o melhor exemplo” (p. 10). Para os autores, 

 

(...) é necessário indagar se o sistema que o governo está tentando implementar, 
através do SINAES, de fato, representa, um avanço em relação às tentativas do 
governo anterior. O sistema agora é muito mais ambicioso, mas também muito mais 
complicado, dando uma grande ênfase aos processos de auto-avaliação das 
instituições, que, embora possam ser úteis internamente, não se traduzem em 
informações sistemáticas e inteligíveis para a sociedade. O ENADE, que substituiu 
o antigo Provão, produziu resultados pouco claros, não só pelo mau uso de 
procedimentos estatísticos e de testagem, mas sobretudo, porque o Ministério ainda 
não decidiu se vai ou não vai apresentar à sociedade informações simples que 
permitam a comparação entre diferentes instituições em função de seu desempenho, 
deixando para um tratamento separado a questão das eventuais explicações para os 
resultados, e as políticas necessárias para melhorá-los. Além disto, enquanto outros 
países instituem seus sistemas de avaliação fora do governo, em mãos de 
instituições autônomas, o projeto do Ministério mantém as avaliações sob controle 
de sua própria burocracia (CASTRO e SCHWARTZMAN, 2007, p. 18). 
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Antes de mais nada, é importante lembrarmos que a idéia do “Provão”, como 

instrumento de referência para a escolha dos cursos por parte dos vestibulandos e instrumento 

que permite a regulação do setor pelo próprio Mercado consumidor, foi apresentada por 

Cláudio de Moura Castro (SAMPAIO, 2000). Esta, portanto, é a idéia que subjaz a concepção 

de avaliação da educação dos autores. Vale a pena, também, ressaltar que a própria Sampaio 

(2000), critica a sugestão, por não ver no dado “qualidade acadêmica” um critério capaz de 

determinar a escolha, por parte da “clientela”, da instituição onde deva estudar. Além do 

possível fator qualidade que, teoricamente, seria mostrado pelo “Provão”, pesam outros 

critérios,a exemplo do custo das anuidades (SAMPAIO, 2000). Assim, a crítica dos autores é 

a crítica não ao instrumento em si mesmo, mas à orientação que lhe dada: ao invés de 

subsidiar o Mercado, a avaliação tem um viés regulador.  

Podemos, então, observar que a crítica desses últimos autores é a afirmação de que o 

SINAES e o Decreto-Ponte materializam a alternativa a um sistema que enfatizava o Mercado 

como principal regulador do sistema, enquanto o Estado tinha como papel o subsídio desse 

Mercado. Ao tomar a perspectiva da regulação e do papel do Estado como ente que busca 

garantir a qualidade da educação superior, baseada em critérios acadêmicos, construídos a 

partir da comunidade acadêmica90, o SINAES se aproxima da concepção de Estado como ente 

que busca garantir o primado do público, fazendo emergir uma concepção de universidade 

como organização de interesse público e da educação na perspectiva de formação integral. 

 

4.2.3 A relação com as IFES e o financiamento da educação superior 
 

Como é patente nas diversas análises sobre a educação superior no Governo FHC, a 

questão do financiamento emerge como forte indicador porque traduz a maior ou menor 

eficácia de implantação do modelo neoliberal neste setor: quanto menos se investir na 

                                                 
90 Além do processo de diálogo em torno da construção do Sistema, é importante lembrarmos que seus 
protagonistas foram e são reconhecidos como os principais críticos da política de avaliação do Governo FHC, 
publicamente vinculados à idéia de uma universidade de pesquisa, para usarmos um conceito síntese. A 
Comissão de Estudos da Avaliação foi formada por José Dias Sobrinho (Unicamp), contando com os seguintes 
membros: professores Dilvo Ilvo Ristoff (UFSC), Edson Nunes (UCAM), Hélgio Trindade (UFRGS), Isaac 
Roitman (CAPES), Isaura Belloni (UnB), José Ederaldo Queiroz Telles (UFPR), José Geraldo de Sousa Júnior 
(SESu), José Marcelino de Rezende Pinto (INEP), Júlio César Godoy Bertolin (UPF), Maria Amélia Sabbag 
Zainko (UFPR), Maria Beatriz Moreira Luce (UFRGS), Maria Isabel da Cunha (UNISINOS), Maria José 
Jackson Costa (UFPA), Mario Portugal Pederneiras (SESu), Nelson Cardoso Amaral (UFG), Raimundo Luiz 
Silva Araújo (Inep), Ricardo Martins (UnB), Silke Weber (UFPE), Stela Maria Meneghel (FURB) e pelos 
estudantes Giliate Coelho Neto, Fabiana de Souza Costa e Rodrigo da Silva Pereira, representando a União 
Nacional de Estudantes (UNE). Observe-se que existe, apenas, um membro vinculado a uma IES privada 
lucrativa (UCAM) e dos dois que são vinculados à IES Comunitárias (UNISINOS e FURB), um deles (Maria 
Isabel da Cunha) tem sua trajetória, vinculada à Universidade Federal de Pelotas. 
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educação superior público-estatal, mais haverá uma constatação da legitimidade das 

orientações. 

Para Otranto (2007), as PPES do Governo Lula estão orientada para o alinhamento 

com as diretrizes do Banco Mundial. É o que acontece, segundo ela, no tocante à concepção 

de autonomia do Grupo de Trabalho Interministerial: “A inspiração dessa ‘autonomia 

financeira’ do Grupo Interministerial do Governo Lula da Silva veio, como as demais, dos 

documentos do Banco Mundial (BM)” (OTRANTO, 2007, p. 5). Também a proposta de 

Ensino a Distância seria uma prova inconteste desse alinhamento, pois se trata de 

 

... um importante ponto de pauta da Associação do Livre Comércio das Américas 
(ALCA) e da Organização Mundial do Comércio (OMC). A OMC lucraria com os 
chamados “serviços educacionais” e os países membros, com destaque especial para 
os Estados Unidos, exerceriam pressão para a adoção de regras comerciais no campo 
educacional. É importante destacar que o setor de serviços é considerado o maior da 
economia americana e já vem recebendo atenção especial também do governo 
brasileiro. Atrelando a educação ao setor de serviços, já que, segundo a OMC, ela 
deve ser vista como Mercadoria, a abertura de um Mercado emergente como o Brasil 
pode representar muito lucro. Daí o interesse do governo americano em integrar o 
Brasil na ALCA e na OMC. (OTRANTO, 2007 p. 3) 

 

Ainda no documento do GTI, a mesma autora identifica as propostas que afirmam a 

redução dos gastos estatais com a educação superior, para observar em seguida: 

 

Mas de onde será que surgiram as idéias sobre financiamento que integram o 
documento do Grupo de Trabalho Interministerial que está direcionando as ações 
governamentais? Seus fundamentos, mais uma vez, podem ser encontrados nos 
textos do Banco Mundial e de demais organismos internacionais. (OTRANTO, 
2007, p. 7). 

 

Enfim, Otranto sintetiza sua crítica: 
 

Como se pode perceber, os fundamentos da Reforma da Educação Superior do 
Governo Lula, estão calcados em marcos regulatórios defendidos pelos Organismos 
Internacionais. A maior parte desses fundamentos foi defendida no documento 
elaborado pelo Grupo de Trabalho Interministerial e direcionou medidas legais que 
foram sendo implantadas, desenhando a Reforma de acordo com os interesses 
governamentais. Dentre estas medidas pode-se destacar o PROUNI, o SINAES, a 
Lei de Inovação Tecnológica, as Parcerias Público-Privadas, o Decreto que 
normatiza a Educação a Distância, além das medidas já adotadas para a Educação 
Profissional. (OTRANTO, 2007, p. 8). 

 

Considerando a analise de Otranto (2007), a conclusão não pode ser outra senão a de 

que o Governo Lula não apenas dá total continuidade às orientações políticas do governo 

anterior, como as radicaliza. Sob a ótica de nosso tema, significaria que o Governo Lula faz 

do Estado não uma condição para o privilégio do público, mas para a preservação e ampliação 
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do interesse privado mercantil, na sociedade. A pertinência de suas conclusões, porém, carece 

de fundamentação empírica, comprometendo sua legitimidade. 

Carvalho (2006, p. 2) por sua vez, analisa as PPES no Governo FHC e no Governo 

Lula, procurando “(...) investigar até que ponto há traços de ruptura ou continuidade na 

política pública no Governo Lula em relação aos dois mandatos de FHC, e à agenda sistêmica 

neoliberal dos documentos do BIRD”.  

Em relação ao aspecto global, a autora considera que haja continuidade entre os dois 

governos, com base na política de manutenção do superávit primário.  A partir dessa 

constatação, a autora faz um confronto do Governo Lula tanto com o Governo FHC quanto as 

orientações do Banco Mundial, tendo como base, mas não exclusivamente, o documento de 

1994 (BANCO MUNDIAL, 1995) e textos de seus analistas. Ao tratar do PROUNI, ela 

observa que na 

 
(...) 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 (CARVALHO, 2006, p.7). 
 

Para Carvalho (2006, p.7), 

 

O Programa Universidade para Todos (PROUNI) surgiu, em 2003, acompanhado 
por um discurso de justiça social, que encobriu a pressão das associações 
representativas dos interesses do segmento particular, justificada pelo alto grau de 
vagas ociosas.91  

 

E acrescenta, em nota de rodapé, a de n.º 5 o seguinte comentário: 

 

Na verdade, o programa estabelece, que parte das bolsas deverá ser direcionada a 
ações afirmativas, aos portadores de deficiência e aos auto-declarados negros e 
indígenas. A formação de professores de ensino básico da rede pública também 
consta como prioridade. A intenção é a melhoria na qualificação do magistério com 
possíveis impactos positivos na qualidade e no aprendizado dos alunos da educação 
básica e o cumprimento da LDB, em seus Artigos 62 e 63, na qual estabelece que 
os professores da rede pública, atuantes na educação básica, devem ter concluído os 
cursos de pedagogia, normal superior ou licenciatura.(CARVALHO, 2006, p.7). 

 

Para Carvalho, trata-se de uma demonstração de alinhamento com as orientações do 

Banco Mundial: “O Programa Universidade para Todos surge como excelente oportunidade 

de fuga para frente para as instituições ameaçadas pelo peso das vagas excessivas, e, 

                                                 
91 Como veremos adiante, o Programa tem suas origens, ainda, na Campanha Presidencial de 2002. 
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novamente, mantém-se o incentivo recomendado pelo BIRD à iniciativa privada.” 

(CARVALHO, 2006, p. 8) 

Em sua análise, Carvalho (2006) afirma a existência de um pacto anterior a qualquer 

medida, no sentido de favorecimento do setor privado, algo como ‘se não podemos favorecer 

ajudando a ampliação de vagas, vamos fazê-lo de outra forma’. É preciso ter dados empíricos 

para se fazer uma afirmação destas, dados que sejam anteriores ou simultâneos às decisões e 

corroborem essa intenção. Ora, o que vemos é outra coisa. Efetivamente, o que temos é uma 

postura de controle e de redefinição do caráter da educação como “bem público e função 

social” apresentada no Projeto da Reforma Universitária e intensamente criticada por todos os 

segmentos do setor privado (CASTRO e SCHWARTZMAN, 2007).  

Em relação à crítica sobre uma pseudopolítica social, Carvalho (2006) argumenta que 

o PROUNI se refere na verdade à inclusão de professores da rede pública. Talvez a autora 

tenha razão, mas o processo que tem se desenvolvido e, mais que isso, os discursos e a 

maneira como o Programa é apresentado nos meios de comunicação, inclusive nos que se 

mostram críticos ao Governo Lula, a exemplo da Folha de São Paulo, raramente cita-se os 

professores no universo de estudantes a serem atingidos. Ou seja, se a intenção do Governo 

era fazer um discurso de justiça social usando uma ação que é obrigado a realizar, ele não 

conseguiu resultado. O PROUNI foi recebido realmente como sendo direcionado a estudantes 

de baixa renda. Quanto à segunda crítica, de que o PROUNI é resultante da pressão do setor 

privado, realmente, pode ser procedente. Contudo, a considerarmos os resultados efetivos que 

tal medida terá, ou seja, que ela reduzirá custos por conta da ocupação de vagas ociosas, deve 

se dizer que se trata de uma demanda bem distinta daquela que em tempos passados (CURY 

1992; BUFFA, 2005; SAMPAIO, 2000) se exigia por meio de contribuições financeiras 

diretas do Estado para as IES não-estatais, pelo menos para alguns setores destas. Em outras 

palavras, não acreditamos que será o PROUNI que resolverá os problemas relacionados à 

sobrevivência do setor privado. 

Relativo ao alinhamento das PPES do Governo Lula com o Banco Mundial, 

precisamos analisar as relações com mais vagar. A observação de Carvalho (2006) sobre o 

incentivo ao setor privado tem pertinência. Realmente, as orientações do documento do Banco 

Mundial, notadamente o intitulado El desarrollo em la pratica – La ensiñaza superior. Las 

lecciones derivadas de la experiência (BANCO MUNDIAL, 1995), que serve como base das 

orientações para a política de educação superior dos países emergentes (SGUISSARDI, 

2001), recomenda uma política de incentivos ao setor privado. Contudo, não estamos diante 
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de uma recomendação pontual, mas de um conjunto de recomendações que, por sua vez, tem 

uma orientação de referência. Vejamos então o que diz o Documento.   

O estudo se concentra em quatro orientações principais: o fomento para diversificação 

dos tipos de instituições públicas e privadas; incentivos para que as instituições públicas 

diversifiquem suas fontes de financiamento; a redefinição da função do Estado, com atenção 

especial para a autonomia e responsabilidade institucional; e a adoção de políticas que se 

firmem, em termos qualitativos da equidade (BANCO MUNDIAL, 1995). 

As orientações que, na verdade, são condições para que o Banco continue a subsidiar 

financeiramente a educação superior nos países em desenvolvimento (ver pág. 14 do 

documento citado) são amplas e motivadas explicitamente pela busca de redução dos gastos 

estatais com a educação superior e pela busca de desenvolvimento destes países, 

desenvolvimento, frise-se bem, econômico e mercantil. Pelo menos é o que deduzimos ao 

lermos no documento a insistência do vínculo entre educação superior e Mercado, constante 

em orientações, tais como: 

• Fazer com que os sistemas de nível superior sejam mais sensíveis às necessidades dinâmicas 

do Mercado de trabalho. (Cf.:.: BANCO MUNDIAL, 1995, p. 6);  

• Oferecer maior apoio nos incentivos e mecanismo orientados ao Mercado para aplicar as 

políticas. (Cf.:.: BANCO MUNDIAL, 1995, p. 6 e p. 10);  

• Buscar maior adaptabilidade da educação superior às demandas do Mercado de trabalho. 

(Cf.: BANCO MUNDIAL, 1995, p. 6 e p. 11); 

• Considerar que, no contexto das estratégias de crescimento econômico, baseadas em 

inovações tecnológicas, reveste-se de importância fundamental que as instituições a cargo 

de programas avançados de ensino e pesquisa contem com a orientação de representantes 

dos setores produtivos. (Cf.: BANCO MUNDIAL, 1995, p. 6 e p. 12); 

• Por conseguinte, os empréstimos do Banco Mundial para o ensino superior têm outra 

justificativa importante: apoiar os esforços dos países para adotar reformas de política que 

permitam ao subsetor funcionar de forma mais eficiente e a um menor custo público. (Cf.: 

BANCO MUNDIAL, 1995, p. 6 e p. 5). 

É a partir desse referencial que o Documento fala em desenvolvimento econômico, 

prioridade ao ensino básico, equidade, diversificação, qualidade, desenvolvimento das 

instituições privadas, autonomia das instituições públicas, transparência na aplicação de 

verbas públicas dentre outras necessidades da educação superior. São orientações que, por si, 

não implicam, necessariamente, na persecução do conjunto de orientações, notadamente 
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aquelas referentes à redução de gastos com a educação superior e à aproximação com o 

Mercado. Dito de outra forma, não são condições ou requisitos de domínio e vontade única do 

Banco Mundial, que, por conseguinte, podem, apenas, ser aplicados se forem nos moldes por 

ele determinado. 

Dito isso, a análise que busca identificar a presença das condições impostas pelo 

Banco Mundial para a educação superior no Governo Lula deverá considerar se existem 

citações e embasamentos explícitos, por meio de formulações e ações, nas orientações do 

Banco Mundial, e se o que há é de origem do Governo Lula.  

Por exemplo, ao considerarmos as quatro orientações fundamentais, apresentadas de 

imediato no documento citado, vamos encontrar: 

 

a) Fomentar a maior diferenciação das instituições, incluindo o 
desenvolvimento de instituições privadas.  

b) Proporcionar incentivos para que as instituições públicas diversifiquem as 
fontes de financiamento, por exemplo, a participação dos estudantes nos 
gastos e a estreita vinculação entre o financiamento fiscal e os resultados;  

c) Redefinir a função do governo no ensino superior;  
d) Adotar políticas que estejam destinadas a outorgar prioridade aos objetivos 

de qualidade e equidade. (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 5) 
 

No caso da primeira, é consenso e, publicamente, notório, que o processo de 

diferenciação e flexibilização foi implementado no Governo FHC, por meio de programas e 

instrumentos legais, formatando uma política de Estado. Assim, o Governo Lula herda uma 

situação que não pode, sem mais, pura e simplesmente ser revertida, a não ser que houvesse 

medidas de total controle do Estado, com a estatização de IES privadas. Aliás, existe, sim, 

uma medida que se contrapõe a essa orientação: a transformação de faculdades em 

universidades, numa demonstração clara de insistência no modelo universidade de pesquisa. 

(BRASIL, 2007c).  

No caso da segunda orientação, podemos afirmar que a Lei de Inovação Tecnológica 

(BRASIL, 2004d) cumpre o mandato de possibilitar diversificação das fontes financiadoras 

das IES públicas. Mesmo assim, uma medida contrária, que tolhesse as iniciativas hoje 

existentes, seria, igualmente, tomada com desagrado por amplos setores das IFES que já 

possuem uma prática consolidada nesse sentido. 

Em relação ao pagamento de anuidades, não há formulação ou ação possível de ser 

identificada, a não ser o documento citado por Otranto (2007), referente ao Relatório do GTI 

que fez a primeira discussão sobre ensino superior, no Governo Lula. Mesmo nesse caso, tal 
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proposta, ao que parece, até o momento, não encontra ressonância em nenhum discurso ou 

ação oficial. 

Relativa à orientação sobre controle dos gastos e captação de fontes externas de 

financiamento das IFES, vinculados ou não à critérios de produtividade e ao Mercado, recebe 

tratamento no PL n.º. 7.200 (Brasil, 2006a), no Art. 44, apresentando critérios acadêmicos e 

sociais e remetendo para instâncias acadêmicas e do Estado a discussão sobre tal distribuição. 

A terceira orientação realmente está acontecendo, mas na direção contrária à proposta 

do Banco Mundial. Considerando as repercussões e análises sobre as PPES do Governo Lula, 

tem se falado mais em rigidez ou aumento da rigidez no controle por parte do Estado 

(CASTRO e SCHWARTZMAN, 2007), que de propiciar autonomia ao Mercado e ter um 

papel, apenas, de moderador do sistema (SAMPAIO, 2000). Ademais, existe uma 

contraposição do Governo Lula no tocante a essas orientações quando verificamos o aumento 

dos gastos com as IFES (Ver tabela 8), fortalecendo a presença do Estado como mantenedor, 

no sentido de financiamento, subsidio e controle da educação superior pública.  

Por outro lado, verificando as promessas de campanha do candidato Lula em 2002, no 

campo da educação superior, assim como nos apresenta Sguissardi (2006), também 

poderemos verificar questões referentes à relação entre o Governo Lula e as IFES. Para 

Sguissardi (2006, p. 1039), no Governo Lula, 

 

O pano de fundo manteve-se basicamente o mesmo. Na área universitária, os 
instrumentos legais e as medidas administrativas, incluídas as financeiras, mostram 
que até o momento não houve rupturas com o processo anterior, a não ser, em certa 
medida, na adoção de novo sistema nacional de avaliação, com a recuperação dos 
montantes de recursos de custeio aos níveis de 1995 e com pequena expansão das 
IFES. 
  

O autor tem razão quando fala da não mudança do pano de fundo, considerando que 

este pano de fundo tem como principal característica a opção pelo superávit primário. 

Contudo, em relação às PPES, consideramos que não se pode falar em simples continuidade 

ou pequena expansão das IFES. No primeiro Governo FHC a taxa de crescimento das IFES 

foi zero, permanecendo em 39 ao longo dos quatro anos, e ao final do segundo mandato, foi 

de pouco mais de 10,2%, saltando para 43. Enquanto no Governo Lula, nos primeiros quatro 

anos, essa taxa foi de 20,9%, saltando de 43 para 52 IFES, como indica a tabela abaixo.  

 

 

 

 



 

 

 

182 

Tabela 7: Evolução do número de universidades federais 

Ano  Quantidade 
1995 39 
1996 39 
1997 39 
1998 39 
1999 39 
2000 39 
2001 39 
2002 43 
2003 44 
2004 46 
2005 52 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de BRASIL, 2007f 

 

Em relação ao orçamento das IFES, em 2006 superou-se em 16% o orçamento de 

1995, apresentando uma variação de 2003 para 2006, da ordem de 37,76%, uma taxa de 

incremento bastante superior à taxa de crescimento do PIB. Na tabela abaixo se apresenta o 

movimento de redução e de ampliação dos gastos com as IFES para o período de 1995 a 

2006. 

Tabela 8: Execução Orçamentária –  
Valores Constantes 2006 (IPCA/Preços Médios) 

ANO VALOR 
2006 9.970.293.285 
2005 8.942.600.756 
2004 8.154.754.742 
2003 7.237.371.070 
2002 7.669.228.980 
2001 7.279.992.604 
2000 7.747.740.145 
1999 7.636.756.327 
1998 6.932.893.256 
1997 7.011.825.798 
1996 7.462.871.977 
1995 8.565.451.467 

                                                         Fonte: BRASIL, 2007h 
 
Referente ao número de concursos para docentes do ensino superior, no período 2003 

a 2006, houve um crescimento de 138,7% no número de vagas em relação ao período de 1999 

a 2002, e atingiu 71,4% do total de concursos, no período 1995 a 2002 (Ver Tabela abaixo). 
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Tabela 9: Concursos para docentes e técnicos nas IFES 
Período 
 

Docente Ensino  
Superior 

Docente Ensino  
Médio  

Técnicos  
Administrativos 

Total 

2003 a 2006 9.214 840 15.657 25.711 
1999 a 2002 3.860 149 9.298 13.307 
1995 a 1998* 8.981 732 6.448 16.161 

       Fonte: BRASIL, 2007h 
 
 
 
 Estes índices têm rebatimento na oferta de vagas nas IFES, como demonstra a tabela 
abaixo: 
 
 

Tabela 10: Evolução das Vagas Oferecidas nas IFES 
Ano 
 

Número de Vagas  
Oferecidas nas IFES 

2006 169.658 
2005 134.490 
2004 132.038 
2003 124.886 
2002 132.522 
2001 128.064 
2000 122.311 
1999 103.806 
1998 90.788 
1997 88.704 
1996 84.197 
1995 84.814 

Fonte: BRASIL, 2007f 
 
 Como podemos observar, existem dois picos de crescimento, o primeiro entre os anos 

de 1999 e 2000, na ordem de 23%, e tem, seguramente, um nexo íntimo com a implantação da 

Gratificação de Estímulo à Docência (GED), um instrumento discutível, em função das 

próprias motivações políticas do Estado para sua implantação. O segundo ocorre entre 2005 e 

2006, na ordem 26,1%, cuja influência deve se creditada ao plano de expansão das IFES. 

Obviamente, ainda está longe das metas previstas de se atingir 40% das matrículas de todo o 

sistema, mas, a tendência de crescimento indica uma perspectiva bastante positiva. 

Os indicadores acima demonstram uma tendência de impossível classificação, como 

de continuidade com o Governo FHC. É verdade, porém, que a realidade poderia ser outra, 

por exemplo, poderíamos ter os orçamentos das IFES, retomando não apenas seu valor 
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nominal, mas seu percentual em relação ao PIB, em torno de 0,91% em 1994 e em 2006 não 

ultrapassou os 0,50%.  

Em relação à carreira docente das IFES, cujo Grupo de Trabalho, instituído em 2004, 

não conseguiu avançar, por conta de sensível da ausência de ações concretas. Com efeito, as 

greves que continuam ocorrendo nas IFES e a pauta de reivindicações do ANDES-SN para 

uma possível greve em 2007 são indicadores dessa ausência. No caso das reivindicações do 

ANDES-SN, dos 21 pontos, 18 se referem às questões salariais (ANDES-SN, 2007).  

 Temos aqui dados que revelam a ambigüidade do Governo Lula entre a continuidade e 

ruptura com as PPES de FHC. Isso porque, por mais que tenhamos resultados e efetividade, 

os dados referentes à aplicação do percentual do PIB pesam bastante. Mas não o suficiente 

para se afirmar a continuidade. 

Aliás, ainda sobre a questão do financiamento, dois outros aspectos são considerados 

pelos autores analisados: a Lei de Inovação Tecnológica (BRASIL, 2004d) e as Fundações de 

Apoio à pesquisa. 

Se para Otranto (2007) a Lei de Inovação Tecnológica é um dado objetivo do 

alinhamento com o Banco Mundial, para Sguissardi, ela se apresenta como obstáculo para 

alcançarmos o sucesso em relação aos objetivos centrais da proposta de Reforma 

Universitária. Para este autor (SGUISSARDI, 2006, p. 1042):  

 
A principal crítica que lhe é feita [à Lei de Inovação Tecnológica] é de que, 
justificada pela necessidade de aproximação universidade-empresa, criaria sérios 
riscos de distorção da verdadeira função pública da universidade no campo 
científico e da inovação e, dada a penúria financeira das universidades públicas e 
seus docentes/pesquisadores, criaria também facilidades para a subordinação da 
agenda universitária ao campo empresarial, limitando a liberdade acadêmica e 
aprofundando o fenômeno da heteronomia universitária, um dos traços da 
universidade hoje em muitos países. 

 

Ora, a relação universidade – empresa é algo bastante complexo. Em primeiro lugar, 

porque ela é inexorável tanto quanto a relação com todos os outros setores e agentes da 

sociedade atual, salvo as exceções óbvias como é o caso do crime organizado; em segundo 

lugar porque tal relação, em maior ou menor grau, é parte da história de qualquer modelo 

universitário, à medida em que a universidade, ainda que possa e deva fazer opções que 

privilegiem a construção de uma sociedade mais justa na distribuição dos bens, não pode 

excluir setores ou grupos, claro, preservando, indiscutivelmente, a postura ética; e, em terceiro 

lugar, porque esse tipo de relação parte não apenas de fora para dentro da universidade, mas 

também de dentro pra fora, pois não se deve omitir que existem interesses de setores da 

academia em construir, já sendo construído efetivamente, relações com as empresas. Ora, o 
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que acontece é que essa relação necessita(va) ser regulamentada justamente para coibir abusos 

ou evitar que ela se torne algo tão estreito entre as partes (universidade e empresa), que 

termine provocando desvio de interesses ou alteração da própria identidade da universidade, 

evitando assim o risco de ter como resultado a predominância da lógica do Mercado sobre a 

lógica da universidade (OLIVEIRA, 2002). A Lei, ao prever a necessidade de decisão nas 

instâncias superiores da Instituição de Ciência e Tecnologia – ICT, ou da instituição na qual 

está inserida, no caso, a universidade, sobre questões importantes (Parágrafo Único do Inciso 

II do Artigo 4º; § 1º do Artigo 8º; Parágrafo Único do Artigo 11, Artigo 15 § 3º); ou ao 

colocar como prioridade as atividades fins da Instituição (Incisos I e II do Artigo 4º) 

(BRASIL, 2004d), busca evitar tal risco. Por outro lado, é importante lembrar que a lógica do 

Mercado penetra na universidade e a coloniza por outras vias menos suspeitas que essa, como, 

por exemplo, pela invasão do ensino do empreendedorismo nos cursos de graduação 

(OLIVEIRA, 2002), ou no estabelecimento e convênios para estágios. 

No tocante às Fundações, Sguissardi (2006, p. 1047) é enfático e apresenta sua 

manutenção como manifestação da tendência de continuidade com o modelo anterior: 

 
Sobre a questão do financiamento das IFES, é importante destacar a não-extinção 
das polêmicas fundações de apoio institucional, vistas por seus opositores, em geral 
preocupados com a natureza pública das IES apoiadas, como uma forma velada, 
mas muito eficaz, de privatização do espaço público e de implementação da 
autonomia financeira (Sguissardi, 2002b). A extinção era proposta na primeira 
versão desse anteprojeto. Sob pressão, em especial dos dirigentes das IFES, por 
meio de sua associação nacional (ANDIFES), houve recuo oficial a partir da 
segunda versão.  

 

 O tema, contudo, não se esgota nessa observação do autor. Na página seguinte ele 

acrescenta: 

 

O risco de ações que lesem o patrimônio público das IFES existe e talvez não 
compensem no longo prazo as eventuais vantagens da existência dessas fundações. 
A autonomia universitária a ser garantida por essa Lei deveria poder comportar e 
garantir as ações, atualmente necessárias, dessas fundações, quando as IFES ainda 
se encontram privadas do efetivo usufruto do estatuto da autonomia. Se, com o 
implemento da autonomia por essa futura lei, ainda persistirem obstáculos à plena 
participação das IFES autônomas em operações administrativo-financeiras, que 
hoje somente as fundações têm condições de executar e que sejam imprescindíveis 
à manutenção e funcionamento das IFES, talvez seja muito mais recomendável a 
abolição desses entraves por meio de Lei específica do que a convivência com os 
riscos anteriormente mencionados.(SGUISSARDI, 2006, p. 1048). 

 

Sobre o tema, é importante observarmos que o Decreto n.º 5.205 (BRASIL, 2004m) 

foi considerado pela então presidente da ANDIFES e reitora da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), Ana Gazzola, como "um aspecto importante da Reforma Universitária 
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e põe ponto final à celeuma sobre a existência ou não das fundações de apoio", e que "a 

medida representa, para nós, um grande avanço porque normatiza e facilita o nosso trabalho, 

organizando as fundações, garantindo transparência e controle institucional a todas elas" 

(GAZZOLA, 2007). Isso, não obstante, a existência de tais Fundações é algo realmente 

complexo. Temos dúvidas, porém, se a solução estaria em sua total extinção e a conseqüente 

alternativa sugerida pela autora no texto citado acima. Talvez, tal solução, ao invés de 

resolver, agravasse ainda mais a situação, dando maior liberdade aos que, na academia, 

assumem a defesa de uma relação mais estreita entre universidade e empresa. 

 
4.2.4 A proposta de Reforma Universitária e o PL 720092 

 
 Em relação ao processo em torno da reforma universitária global, por meio de um 

único instrumento legal, as observações e críticas dos autores se dirigem aos aspectos 

relativos à sua formulação – seja enquanto dinâmica seja enquanto resultado – da função 

pública da educação, à regulação do setor, ao estreito vínculo com o Mercado e, finalmente, à 

reforma como um todo. 

 
a) Quanto à formulação 
 

Há duas vertentes de críticas, uma que indica falhas no processo de discussão do texto 

e outra que vê com bons olhos, principalmente por se distanciar dos processos engendrados 

pelo governo anterior. Na primeira vertente, Castro e Schwartzman (2007, p. 1) observam que 

a condução do processo de discussão da Lei teria privilegiado interlocutores, de modo que o 

Ministério da Educação “não se dignou a dialogar nem responder a quem não compartilhava 

as suas premissas. Houve um rompimento com a herança das discussões do passado.” 

Conjugada a essa crítica, eles enfatizam que a proposição do atual governo é uma ameaça ao 

“pluralismo de idéias e valores que deve ser central aos regimes democráticos e suas 

instituições educacionais.”(CASTRO e SCHWARTZMAN, 2007, p. 4). 

Otranto (2007) segue linha idêntica de crítica, em relação à postura de diálogo com a 

sociedade, ou melhor, com as entidades que lutam pela educação pública no país. A autora 

não deixa dúvida que existe da parte do Governo Lula, uma estratégia que passa longe do 

diálogo: 

 

                                                 
92 Todas as referências, tanto as nossas quanto as de Sguissardi (2006) dizem respeito à versão do Projeto de 
Reforma universitária enviada ao Congresso Nacional em 12/06/2006, segundo as informações disponíveis em 
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=327390. Consultada em agosto de 2007. 
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(...) o discurso de que no Governo Lula existe mais disposição ao 
diálogo/negociação, para que as decisões possam caminhar por um viés mais 
democrático, pode ser uma falácia. Freqüentemente, os pretensos diálogos e 
negociações só têm servido para dar um verniz democrático a decisões tomadas 
unilateralmente (OTRANTO, 2007, p.16). 

 

Mesmo reconhecendo a publicação de três versões do texto, a autora afirma: 
 

Apesar da divulgação destes três documentos, podemos afirmar que, 
independentemente deles, os principais marcos da Reforma da Educação Superior 
no Brasil já foram criados e instituídos legalmente. Roberto Leher  apresenta alguns 
destes marcos por ele considerados como ‘linhas de força: É certo que uma Lei não 
pode conter, isoladamente, toda a reforma da educação superior no país. Mas, por 
outro lado, ela não deve surgir travestida de uma aura democrática, somente para 
reunir em um único texto legal o que já foi determinado pelo governo, acrescentado 
de uns poucos (e menos importantes) itens negociados no processo (OTRANTO, 
2007, p.15). 

 

 Na outra vertente coloca-se Carvalho (2006). Ao comentar a proposta da reforma 

universitária, a autora reconhece diferenças entre o Governo Lula e o Governo FHC:  

 
A ação governamental no jogo político foi diferente do seu antecessor. Enquanto as 
propostas do MARE e as demais iniciativas foram lançadas sem participação e 
discussão com os atores sociais, o Governo Lula vem adotando uma postura 
receptiva ao diálogo com a Sociedade Civil e a comunidade acadêmica, através da 
realização de seminários e do recebimento de sugestões ao documento oficial.  
(CARVALHO, 2006, p.9). 

 

Sguissardi (2006, p. 1042) por sua vez, reconhece avanços, mas aponta fragilidades 

inerentes ao processo.  Para o autor, o momento atual é 

 
marcado pelo processo de elaboração do projeto de Lei da reforma da educação 
superior, foi antecedido, no Governo Lula, por quatro leis e um Decreto (decreto-
ponte), que (as leis) apontam mais para a continuidade do que para descontinuidade 
das políticas anteriores no setor e que, direta ou indiretamente, condicionam ou 
limitam os eventuais avanços dessa futura lei, que possuiria, entre seus objetivos, o 
fortalecimento do setor público e a regulação do sistema, em especial em seu setor 
privado/mercantil. 

 

 Por outro lado, o autor reconhece que a principal distinção entre o PL n.º 7200 e a 

moldura legal em vigor estaria no processo de sua formulação, pelo menos até a sua terceira 

versão, justamente, por ter contado com ampla participação de agentes sociais e não apenas 

acadêmicos, por um período de dois anos. Os problemas começariam a partir da quarta 

versão, já na elaboração do Projeto de Lei, com a participação da Casa Civil da Presidência da 

República:  

 

(...) os principais interlocutores parecem ter sido o Ministério da Fazenda e do 
Planejamento (mão direita do Estado, na expressão de Bourdieu), do que teria 
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decorrido sensível redução dos já pouco animadores avanços da versão anterior em 
relação tanto à questão da autonomia, quanto à do financiamento das IFES 
(SGUISSARDI, 2006, p. 1045).  

 

O resultado desta intervenção da chamada “mão direta do Estado” teria sido o 

retrocesso em relação à autonomia e ao financiamento das IFES, pois,  

 
O grande eixo da versão anterior [terceira], do fortalecimento do setor público 
federal – pela via da autonomia de gestão financeira e financiamento, ainda que em 
condições bastante precárias – não é retomado nos mesmos termos na quarta 
versão, como se verá. A ênfase, nesta versão, mais do que na autonomia e no 
financiamento estaria posta na organização e nos marcos regulatórios do sistema 
federal de educação superior, Público e Privado, correspondendo, pois, apenas 
parcialmente aos princípios e metas do Plano de Governo para esse nível da 
educação (SGUISSARDI, 2006 p. 1045).  

 

 O autor aponta, então, as ausências do PL n.º. 7.200: a) despesas com atividades que 

não se caracterizam como manutenção desenvolvimento de ensino; b) despesas com as ações 

de saúde nos hospitais universitários; e, c) custos com ações judiciais anteriores à Lei. Além 

disso, anota o autor, também é excluído o dispositivo que garantiria a incorporação 

automática de excedentes. E acrescenta: “Diferentemente da versão anterior, não se faz 

menção a qualquer percentual do orçamento a ser aplicado em despesas de custeio e capital, 

excluídas as despesas de pessoal, apesar do avançado sucateamento de edifícios e laboratórios 

da maioria das IFES” (SGUISSARDI, 2006, p. 1047). 

 Sabemos que as críticas carregam pertinências, mas carregam, igualmente, a força de 

um discurso que procura demarcar posições. O processo de formulação da reforma 

universitária em curso se não foi o mais, foi um dos mais discutidos temas universitários na 

história recente do país. Nos meios de comunicação, por exemplo, ele ocupou mídia televisiva 

em Rede Nacional [o assunto foi tema de dois programas especiais, um na TV Cultura, 

programa Roda Viva, no dia 07/03/2005 (CULTURA, 2007)], enquanto na mídia impressa, o 

Jornal Folha de São Paulo apresenta 573 referencias ao termo Reforma Universitária, sendo 

que 370 referem-se diretamente ao tema a partir de janeiro de 2004 (FOLHAONLINE, 2007), 

numa clara demonstração de que a universidade se tornou pauta, numa perspectiva propositva 

e não naquela perspectiva de crítica e denuncias como, por exemplo, o mesmo Jornal tratou-a, 

denunciando os improdutivos da USP em 1998 (FSP, 2007d) e a predominância de estudantes 

com maior poder aquisitivo nas IFES (SAMPAIO, 2000).  Além disso, foram feitas diversas 

audiências públicas pelo país, num processo, enfim, que resultou em quatro versões do 

mesmo texto. Por outro lado, especificamente Castro e Schwartzman (2007) ao se referirem a 

uma determinada “herança do passado”, não definem qual o passado. Seguramente não pode 
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ser o passado do Governo FHC, no qual houve, reconhecidamente, indisposição para o 

diálogo. 

Consideremos também que o potencial dessa participação não pode ser aquilatado 

apenas nos resultados imediatos, isto é, no que, efetivamente, se será escrito no texto da Lei. 

Com efeito, o envolvimento aberto dos agentes dos subsetores, estatal, privado e comunitário, 

influencia não apenas os resultados em si, mas a forma de diálogo entre eles, influenciando, 

também no funcionamento do próprio campo da educação superior. 

Por sua vez, as observações de Sguissardi (2006) são pertinentes, principalmente 

porque ele vai além da crítica sobre o processo público, e adentra no processo intra-estatal, 

localizando dificuldades reais. Com tal observação, Sguissardi (2006) consegue, inclusive, 

construir a ponte entre a política econômica, que serve como pano de fundo, e as PPES no 

Governo Lula. Com efeito, mudanças no processo de financiamento das IFES terão que passar 

pelo crivo de sua política econômica. 

É preciso considerarmos, porém, que existem avanços no texto, não obstante o “filtro” 

da “mão direita do Estado”. Nessa perspectiva, as metas relativas ao número de matrículas no 

Sistema como um todo (crescimento de 30%) e nas IFES, em particular (40% das matrículas 

do sistema), e as exclusões de determinadas rubricas do orçamento que permanecem, ganham 

força justamente pelo fato de terem passado por aquele crivo. 

Vale a pena ressaltar ainda, a última observação de Sguissardi (2006), quanto ao 

condicionante ou o “motor” da viabilidade da reforma está no conflito com o setor privado, ou 

na postura de regulação desse setor assumida pela proposta do Governo Lula. Realmente, aí 

se localizarão as principais discussões na fase legislativa da reforma, aumentando os riscos, 

em função da fragilidade, menos numérica e mais política, do governo no Congresso. Se 

conseguir avanços internamente, no Poder Executivo, foi difícil, será muito mais no tortuoso e 

conflitante ambiente de interesses que reina no Congresso Nacional. 

Por fim, as críticas e os levantamentos realizados sobre o tema, nos confirmam a 

compreensão de que o Estado e suas ações ocorrem sob e em meio a um intenso jogo de 

interesses dos principais agentes envolvidos no processo, confirmando a complexidade e a 

impossibilidade de clivagem total entre o Público e o Privado. 

 
b) Quanto à regulação 
 
O PL n º 7.200 de 2006 (BRASIL, 2006a) é visto pelos autores como rígido, no tocante à 

regulação do setor privado. Para Sguissardi (2006, p. 1045), 
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A regulação e o controle do sistema federal Público e Privado, que se darão pelo 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), já em fase de 
implantação, pelas normas muito mais rígidas quanto a credenciamento e 
recredenciamento de cursos e instituições, assim como com o estabelecimento de 
critérios muito mais exigentes em relação ao vínculo institucional e à qualificação 
dos docentes das IES universidades, centros universitários e faculdades, respondem 
a preocupações relativas principalmente às IES de natureza privado/mercantil. 

 

O autor aponta, inclusive, uma queda da diversificação do sistema, aspecto de grande 

relevância para as IES do setor mercantil da educação superior, reconhecendo que “A 

diferenciação institucional, tão incentivada nas ‘recomendações’ do Banco Mundial, é 

minorada, quando, no Artigo 9º, as IES são classificadas em universidades, centros 

universitários e faculdades” (SGUISSARDI, 2006. p. 1049).  

Já Castro e Schwartzman (2007) criticam a excessiva regulação do setor privado. Em 

seu texto, pelo menos em nove momentos, eles abordam o assunto, destacando a rigidez dos 

processos de credenciamento e re-credenciamento das IES e autorização para o 

funcionamento de cursos, sempre exigindo que o setor privado tenha mais liberdade para 

auto-regulação, porque, este processo, realizado pelo Mercado possibilita vantagens como 

“uma dramática descentralização do ensino privado, em contraste com o ensino público 

federal que dificilmente sai das capitais” (Castro e Schwartzman, 2007, p. 7). 

 Mas, existem, igualmente, críticas relativas à regulação do setor estatal. Para 
Sguissardi (2007, p. 1048), 
 

O projeto, embora anunciando preocupação dos proponentes com a democratização 
interna da gestão das IFES – autonomia na indicação dos dirigentes – e também 
com a democratização do acesso, incluindo, pela primeira vez, numa Lei de reforma 
da educação superior, questões polêmicas como a das denominadas ações 
afirmativas ou de inclusão social, retrocede em relação à versão anterior, quanto à 
escolha de dirigentes. Em seus Artigos 40 e 41, respectivamente, estabelece a livre 
nomeação de reitor de universidade e de diretor de centro universitário pelo 
Presidente da República, ‘mediante escolha em lista tríplice eleita diretamente pela 
comunidade acadêmica, na forma do estatuto’. Mas, exatamente por se tratar de 
questão polêmica, as determinações legais restringem-se ao âmbito das IFES. 

 

Castro e Schwartzman (2007, p. 17), por sua vez, exigem uma maior criteriosidade do 

Estado na distribuição dos recursos públicos, indicando que a 

 

(...) qualidade de desempenho de uma instituição depende de um alinhamento 
adequado de estímulos, recompensas e penalidades, assim como da definição de 
objetivos compatíveis com seus recursos materiais e humanos. Mas isso não existe 
em situações de monopólio, rigidez institucional e dissociação entre resultados e 
benefícios. 
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Trata-se das leis de Mercado que, segundo os autores devem ser aplicadas 

indistintamente. Para eles parece não haver nada mais do que o próprio Mercado, de maneira 

que sua racionalidade deve ser implantada, também, na esfera das IES estatais. A razão de 

ausência de maior criteriosidade, segundo os referidos autores, estaria na fragilidade política 

do governo diante das IFES: 

 

O projeto de Lei do Ministério reitera a importância da avaliação, mas não quer 
pagar o preço político de uma atitude corajosa, estabelecendo uma associação clara 
entre resultados e benefícios para o setor público. (CASTRO e SCHWARTZMAN, 
2007, p. 17). 

 

O Estado, ou melhor, o Governo Lula, sucumbe, segundo os autores, ao 

corporativismo dos agentes das IES estatais. A crítica procede no sentido de que existe este 

corporativismo e que constatamos, efetivamente, uma tensão entre o MEC do Governo Lula e 

tais agentes, com destaque para o ANDES-SN, ANDIFES e Federação dos Servidores das 

universidades Brasileiras (FASUBRA) (SAMPAIO, 2000). Isso, não obstante, o Projeto de 

Lei n.º 7.200 (BRASIL, 2006a), estabelece, verdadeiramente, no Art. 44, critérios para a 

distribuição da verba excedente. Não, porém, com critérios usados pela lógica do Mercado, 

estando, nesse caso, mais próximos do interesse público que do interesse privado. 

É importante notarmos que Sguissardi (2006) chegou, quase, a fazer uma declaração 

de que sua análise não envolve o setor privado, ao afirmar que o tema da regulação deva ser 

uma preocupação do setor “privado/comercial”, contradizendo os objetivos apresentados por 

ele, visando a analisar o setor educação superior e não apenas uma parte deste. Para além de 

uma falha de composição, parece-nos fundamental a manifestação do autor sobre esse 

aspecto, afinal, a postura do governo/Estado diante do setor privado é contraponto no 

processo de análise sobre a continuidade ou ruptura entre o Governo Lula e o Governo FHC. 

Em outras palavras, a manifestação de uma política que privilegia a dimensão estatal da 

educação é, necessariamente, em proporção inversa ao privilégio conferido ao setor privado. 

Pelo menos assim foi no Governo FHC, de maneira que flexibilizar a regulação do setor 

privado faz-se acompanhar pelo relaxamento da manutenção do setor estatal. 

E é, justamente, o contrario que vemos no processo da reforma da educação superior 

em curso, o aumento ocorrido na atenção às estatais (notadamente no que existe de mais 

sensível, o financiamento) é acompanhada, como afirma o autor, de um cuidado todo especial 

na regulação do setor privado, isto é, igualmente na redução do que seria o processo de 

liberalização do setor privado, ou de sua auto-regulação pelas leis de Mercado. Uma análise 
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do PL da reforma indica que há, pelo menos, trinta e duas passagens que explicitam 

diretamente reações negativas à liberalização em favor do Mercado, a exemplo das passagens 

abaixo citadas: 

• No Art. 3°, ao definir a educação superior com um “bem público” e os limites da 

liberdade de ensino à iniciativa privada; 

• No Art. 4º, ao: i) transformar os objetivos da educação superior em função social e 

privilegiar o tema da democratização e acessibilidade à educação superior; ii) desvincular 

a qualidade das questões de Mercado, definidos na própria lei; iii) a partir do Inciso III, 

detalhar o papel (compromisso) social da educação superior com a sociedade e garantir a 

democracia interna, sempre numa linha da lógica política e acadêmica e nunca da lógica 

mercantil;  

• Retirada do texto do termo “responsabilidade social”, termo típico do mundo empresarial 

que reflete determinadas compreensões sobre o os problemas sociais (tendendo 

transformar direitos sociais em carência pessoais), sobre o papel do Estado 

(desresponsabilizado ou incapacitado de solucionar tais problemas) e de cidadania 

(fazendo-a migrar da postura política na busca de resolução de conflitos sociais, para 

postura caritativa, de cunho moral) ainda que ele esteja presente na Exposição de Motivos; 

• No Art. 5º, ao normatizar o Ensino a Distância, definindo o controle do Estado sobre o 

mesmo; 

• No Art. 6º, ao articular expansão da pós-graduação a um projeto de país (II, IV e V); 

• No Art. 7º, ao excluir a possibilidade de outros fins para o empreendimento educacional 

privado, que não seja a própria educação, ou, no parágrafo 5º desse Artigo, com o 

impedimento da franquia na educação superior.  

 

A importância de analisar esse conjunto de dispositivos normatizadores consiste 

justamente em identificarmos evidências de continuidade ou de ruptura com o modelo 

anterior e, nesse sentido, as constatações apresentadas acima, são exemplos incontestes dessa 

ruptura. 

Nessa perspectiva, o argumento de Castro e Schwartzman (2007) em favor da 

liberalização do setor privado, configurada na capacidade de descentralização da oferta, é 

pertinente à ação do Estado ao longo do tempo, pois, a ampliação das IFES tendeu sempre a 

se concentrar nas capitais. Contudo, o que se tem testemunhando no Governo Lula é diferente. 

O seu plano de expansão das IFES indica a criação de campi e novas universidades mediante 
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política de interiorização das instituições. Dos 48 campi criados, apenas, três se localizam em 

capitais (BRASIL, 2007c).  

No tocante às críticas relativas à regulação das estatais, no caso de Sguissardi, sobre a 

eleição do reitor, há razões de sobra para acreditarmos que o melhor seria a autonomia plena, 

sem nenhum tipo de interferência do Estado. Contudo, sua crítica à realidade das IES 

privadas, ao proceder a homogeneização desse sub-setor, esquece de dois aspectos: i) a lógica 

usada que confere ao Presidente da República, a palavra final no caso das IFES é a mesma 

que estabelece a mantenedora, como instância ulterior dessa mesma decisão, de maneira que 

um procedimento para as particulares poderia implicar no mesmo critério; ii) no sub-setor das 

comunitárias há diversas universidades em que a eleição para reitor é por votação direta, a 

exemplo da Universidade de Passo Fundo (UPF), da Universidade de Cruz Alta (Unicruz), da 

Universidade da Região de Joinvile (UNIVILLE) e da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo - PUC-SP. 

Finalmente, o tema trazido por Castro e Schwartzman (2007) sobre a fragilidade do 

Governo Lula diante das IFES parece-nos importante. Não se trata, contudo, de concordarmos 

com os autores sobre a aplicação de critérios mercantis para se avaliar o emprego dos 

recursos. Sobre isso, temos clareza de que a universidade possui fins e lógicas distintas do 

Mercado, isto é, como tivemos oportunidade de examinar sobre a categoria ensino superior. 

Observe-se, porém, que, como contraponto a esta crítica, a de Sguissardi (2006) é, justamente, 

o contrário. Ao analisar a redistribuição orçamentária nas IFES, o autor observa que: 

 

É importante também sinalizar o que estabelece o §2º desse Artigo, isto é, que “A 
aplicação de que trata o caput será apurada a cada quatro anos, a partir da 
publicação desta Lei”. Primeiro, parece duvidar-se da estrita aplicação da Lei; 
segundo, se isto deve ser feito, não deveria sê-lo desde o primeiro ano de vigência 
da Lei e anualmente? (SGUISSARDI, 2006, p. 1048). 

 

 Ora, a dúvida sobre a “estrita aplicação da Lei” é algo pertinente, do contrário, não 

haveria nenhum tipo de acompanhamento em nenhum caso, bastaria a existência da Lei para 

que ela fosse cumprida. E não somos ingênuos, a ponto de acreditarmos que vivemos numa 

sociedade de homens de bem. Mas, o que chama atenção são as reações frente às medidas de 

regulação direcionada às estatais. Nessa perspectiva, o discurso do autor traz um contexto 

mais amplo dando razão ao argumento de Castro e Schwartzman, acerca da fragilidade do 

Estado, diante do peso político das IFES. 

 
c) O Mercado e a função social da educação superior no Projeto de Lei n.º 7.200/2006 
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O aspecto relativo à função social da educação faz um contraponto com a relação 

estabelecida com o Mercado, isto é, a aproximação da concepção de educação superior como 

um bem social tende a negar justamente a contraconcepção da mesma como commodity. 

Nesse prisma, as análises se opõem. Para Carvalho e Schwartzman (2007, p. 2), o uso do 

termo  

 
“bem público” por parte do MEC é inapropriado e dá margem a confusões. Este 
termo é uma expressão consagrada na teoria econômica para denominar bens que 
não podem ser apropriados privadamente, como a qualidade do ar ou a segurança de 
um país, e que, por isto, precisam ser supridos pelo governo. Como o seu consumo 
não pode ser impedido, não há como cobrar de quem beneficia. Portanto, agentes 
privados não poderiam oferecê-lo, pois teriam custos sem ter receitas. A educação, 
ao contrário, pode ser, em grande parte, apropriada e trazer benefícios privados.  

 

E concluem: 
 

Em suma, ao confundir “bem público” – um termo rigorosamente definido pela 
teoria econômica - com interesse social, o projeto erradamente justifica a 
intromissão ilimitada do Estado, aproveitando-se da presunção de que bens públicos 
precisam ser financiados e controlados pelo governo. Mas como, pela definição 
estabelecida, educação não é “bem público”, é errado invocar uma intervenção 
automática do Estado, como tende a fazer a proposta do MEC. Há razões para a 
presença do Estado na educação, mas as justificativas são totalmente distintas 
(CASTRO e SCHWARTZMAN, 2007, p.3). 

 

 A crítica dos autores é coerente com sua concepção de Estado e da questão social. No 

primeiro caso, o Estado é compreendido como o que deve trabalhar em prol do Privado, de 

maneira que “um dos seus papeis relevantes é fazer com que o ensino público ocupe espaços 

onde o setor privado não opera espontaneamente” (CASTRO e SCHWARTZMAN, 2007p. 

9). Tal concepção de Estado é, facilmente, identificada com a tradição liberal que vem desde 

Locke (1994) e se faz presente no contexto das reformas neoliberais nos 80 e 90 do último 

Século: o papel do Estado seria não mais que garantir a liberdade do Mercado. Numa palavra: 

garantir os interesses privados. 

Assim, nada mais coerente do que criticarem a proposta do Governo Lula de ter na 

educação um instrumento de correção das desigualdades sociais, apontando como erro a 

proposição do MEC em “aumentar a inclusão social a todo custo, pela expansão das 

matrículas noturnas das universidades federais e promessa de financiamento para as 

universidades estaduais e comunitárias (embora tenha voltado atrás na tentativa de impor, 

imediatamente, um sistema de cotas raciais nas universidades federais)” (CASTRO e 

SCHWARTZMAN, 2007, p. 3). Além de incoerente do ponto de vista da compreensão do 

verdadeiro papel da educação superior, a proposta, para os autores, comprometerá a qualidade 
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da universidade no Brasil. A crítica revela que os autores acreditam na naturalização das 

desigualdades. Não há outro motivo para que, tendo em vista que a educação superior é, por 

sua dimensão social e histórica, causa e conseqüência de seu tempo e lugar, ela não pode 

deixar de ser considerada como fator de mudança social.  Por outro lado, os dados do último 

Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE) contradizem seus prognósticos 

acerca da queda de qualidade em função da entrada de estudantes da rede estatal de educação 

básica, justamente pelo seu excelente desempenho (BRASIL, 2007e).  

Carvalho (2006) se coloca de maneira oposta. Para ela uma das qualidades do PL n.º 

7.200 (BRASIL, 2006a) está justamente em garantir  “(...) a função social da educação 

superior, e, a partir da segunda versão a definição explícita de bem público, mantendo a 

gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais” (CARVALHO, 2006, p. 9), reforçada pela 

“(...) meta ambiciosa de 40% das vagas em instituições públicas, através de parceiras com 

Estados e Municípios” (CARVALHO, 2006, p. 10). 

Em relação ao favorecimento do Mercado, sobressai-se o dispositivo que limita a 30% 

o percentual de capital estrangeiro em IES privadas comerciais do País. Para Carvalho essa 

“(...) limitação em 30% do capital total e votante destinado a estrangeiros, explicitada, na 

última versão, [e] pela vedação de franquia, contrariando interesses estrangeiros e as 

recomendações da [Organização Mundial do Comércio] OMC” (CARVALHO, 2006, p. 10) 

são vistas como qualidades do PL n.º 7.200. 

 Sguissardi (2006) não é tão otimista. Para ele a continuidade das orientações 

fundamentais do Governo FHC estaria justamente na delimitação desse percentual possível de 

capital estrangeiro em instituições privadas de educação superior lucrativas: 

 

Dada a questão polêmica, já referida neste estudo, da proposta incluída na agenda 
do Acordo Geral de Comércio e Serviços (AGCS), da OMC, de regulamentação 
dos serviços educacionais, em relação à qual o Brasil ter-se-ia manifestado 
contrário, porque a educação é um bem público de interesse nacional, causa 
estranheza que, no § 4º do Artigo 7º, das Disposições Gerais, se reconheça e 
permita a participação do capital estrangeiro nas entidades mantenedoras de IES 
privadas comerciais. Isso está explícito no anteprojeto ao se estabelecer que “pelo 
menos 70% (setenta por cento) do capital votante das entidades mantenedoras de 
instituição de ensino superior, quando constituídas sob a forma de sociedade com 
finalidades lucrativas, deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos 
ou naturalizados”. Faz pequeno contrapeso a essa concessão às propostas da agenda 
do AGCS da OMC a proibição da franquia no sistema de educação superior no país, 
estabelecida pelo § 5º desse mesmo Artigo (SGUISSARDI, 2006, p. 1049). 

  

São duas questões complexas e importantes para nosso trabalho. A definição da 

educação como um bem público se depara com barreiras jurídicas (HORTAL, 2007), que 
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podem ser compreendidas como discussões formais que não atingem o âmago da questão. 

Contudo, os autores apresentam questões de ordem prática, trazem o tema para o campo do 

econômico e de sua epistemologia. Ora, nesse sentido, os autores pecam por dois motivos: 

primeiro porque sua definição para “bem público” não consegue se manter diante da 

realidade. Por exemplo, a segurança pública hoje é um “produto” privatizado oferecido em 

larga escala na sociedade, à medida em que avança a criminalidade; segundo porque o 

“conhecimento” é, na teoria econômica de Samuelson, considerado um “bem público”, 

conforme nos apresenta Stiglitz (2007), já comentado neste trabalho. Isso significa que a 

possibilidade de reificar-se um bem público em Mercadoria existe na medida das opções 

políticas que se tome e não, propriamente, por uma questão epistemológica.  Na verdade, 

essas opções indicam, no fundo, uma opção anterior pelo privado em detrimento do público. 

De maneira que a crítica dos autores nada mais é que uma explicitação dessa escolha.  

 Os autores se equivocam, outra vez, ao afirmarem que o atributo de “bem público” não 

justifica a intervenção do Estado. Como pudemos constatar na discussão sobre as categorias, a 

presença do Estado é condição necessária, ainda que não seja suficiente, para garantir o 

privilégio ou a identidade pública de uma ação. E se existem outras razões para a intervenção 

do Estado na educação, como afirmam os autores, elas devem se integrar somar a esta e não 

excluí-la. 

 Quanto à relação com o Mercado, ao tratamento dado à educação como objeto de troca 

e lucro, chamam a atenção as diferenças entre as considerações de Sguissardi (2006) e 

Carvalho (2006), com perspectivas críticas diferentes. Ao valorizar o texto da PL, Carvalho 

trabalha, muito provavelmente, com a perspectiva do possível, enquanto Sguissardi deve 

trabalhar na perspectiva do ideal.  

 A partir de nosso enfoque, notamos haver realmente concessões ao Mercado, ou seja, 

se apresenta a possibilidade de o capital internacional ocupar espaços no cenário da educação 

superior brasileira, com o óbvio objetivo de sua reprodução por meio de lucros. Nessa 

perspectiva, a medida privilegia o privado. 

Contudo, quando a análise é feita, tendo como parâmetro o cenário das discussões e os 

agentes envolvidos, o sentido dos dados trabalhados parece ser, claramente, o de uma 

negociação antecipada, num reconhecimento inequívoco que estamos diante da ambigüidade e 

contradição, na luta por se garantir o máximo da proposta original. Em outras palavras, não se 

podemos inferir da proposta do PL, como o faz Sguissardi, que se trata de uma demonstração 

de alinhamento do Governo Lula com a OMC. 
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4.3 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE O DEBATE 
 

Tomando nossos parâmetros iniciais, isto é, as categorias estabelecidas (Mercado, 

Estado, Sociedade Civil, educação pública, educação privada e educação superior) como 

manifestações para tratar a relação público-privado, diríamos que a análise sobre os dados 

apresentados referentes às PPES do Governo Lula podem ser interpretados pela chave 

interpretativa da ambigüidade e da contradição.  

A ambigüidade manifesta-se nas formulações e ações que tendem, seja para o limite 

do privado, seja para o limite do público, refletindo, provavelmente, a pluralidade interna das 

orientações do próprio governo, como tivemos oportunidade de ver nas orientações globais, 

em que se manifestam a manutenção do superávit primário e a decisão de investimento em 

políticas sociais de cunho compensatório. 

Contudo, a Governo Lula herda uma estrutura que reflete contradições do próprio 

sistema social em que vivemos, isto é, a presença de estruturas e interesses que se opõem, mas 

que dependem uns dos outros. É o que vemos, por exemplo, na função principal da educação, 

dividida entre a formação integral e a formação para o Mercado. Vejamos então como essa 

ambigüidade e essa contradição acabam se manifestando em relação a cada uma daquelas 

categorias, até chegarmos a identificá-las, na relação entre o Público e o Privado. 

 
a) O Mercado 

 
O Mercado está presente nesse cenário de maneira bastante explícita. Ele é 

reconhecido na PL n.º 7.200/2006, com a legitimação das IES com fins lucrativos, inclusive 

por serem tomadas como parte complementar e não suplementar do sistema. A mesma coisa  

podemos afirmar em relação ao percentual de limite de participação do capital estrangeiro em 

instituições nacionais, ou na Lei de Inovação Tecnológica, que não apenas legitima como 

estimula a dinamização do Mercado e sua lógica, ou ainda pela regulação, mais rígida, é 

verdade, da relação entre as IES estatais e o Mercado com o aparato normatizador das 

Fundações de Assistência Institucional (FAI). 

Por outro lado, ainda que existam formulações e ações que compreendem a educação 

superior como sendo de interesse social, de maneira que precisa ser considerada como sistema 

a ser sintonizado com projetos sociais mais amplos, como no caso do SINAES, temos, 

igualmente, outras formulações que propiciam liberdade às IES de criarem cursos, de maneira 

autônoma, seguindo orientações que, dificilmente, deixarão de serem regidas pelas demandas 

de Mercado. Enfim, o Mercado está presente, neste cenário, à medida em que encontramos 
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potencial e, efetivamente, a educação, tratada como serviço, portanto, reificada, a ponto de ser 

oferecida como commodity para o capital internacional. 

 

b) O Estado 
 
O Estado aparece como ente autônomo à medida em que age de maneira pró-ativa e 

responde às demandas da sociedade com propostas orientadas pelas referências do governo. 

As propostas e ações do Governo Lula em relação às IFES contrariam, efetivamente, as 

expectativas dos interesses daquela parte do setor privado que consolidou-se no Governo FHC 

e que esperam do Estado não mais que ordenação mínima do Mercado, com ampla liberdade 

para a ação dos empresários da educação (CASTRO e SCHWARTZMAN, 2007).  

Por outro lado, esta autonomia não é plena. As formulações e ações consideram a 

existência dos diferentes grupos e interesses. Isso é o que podemos observar na dinâmica para 

a construção das propostas. De maneira mais ou menos ampla, mais ou menos intensa, 

raramente não deixa de haver processos de diálogo do Poder Executivo com a sociedade. No 

caso do legislativo, esses processos tendem a ser mais amplos ainda. A construção do PL n.º 

7.200 é o melhor exemplo, mas também a construção da ordenação das Fundações não foi a 

revelia dos principais interessados, no caso a direção das IFES. E nessa dinâmica, 

conseguimos enxergar como os resultados traduzem os conflitos de interesse, implicando, as 

vezes, em incoerências internas das propostas, como no caso do próprio PL n.º 7.200 que 

privilegia a função pública da educação superior e, ao mesmo tempo, a reconhece como 

Mercadoria ao estabelecer percentuais de participação de capital estrangeiros em instituições 

nacionais. 

Algo importante que emerge deste quadro é a distinção do Estado daquilo que é 

público. A explicitação das diferenças entre o Sistema Nacional de Educação Superior e o 

Sistema Federal no PL n.º 7.200, nas metas estabelecidas e a importância dada à auto-

avaliação, inclusive para as IES não-estatais, parece-nos revelar essa característica. O mesmo 

se pode dizer na assunção do papel do Estado no sentido de condição necessária para garantir 

a identidade pública da educação, manifestada na decisão firme de chamar, para si, o papel de 

regulador do sistema e não, apenas, do tipo de concorrência presente no Mercado: a educação 

é um bem público e tal atributo deve ser garantido pelo Estado. Enfim, o reconhecimento de 

que deva haver um controle público (social) das IES, tanto privadas, com e sem fins 

lucrativos, quanto estatais, indica também esse reconhecimento que a regulação precisa de um 

referencial que, sendo público, não seja estatal. 
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c) Sociedade Civil 

 
Há relações políticas que não se vinculam diretamente ao Estado ou ao Mercado, ou 

espaço para sua manifestação, no quadro atual da educação superior do país? Sim, pelo menos 

naquilo que se refere à regulação do sistema por parte do Estado. 

A primeira delas diz respeito ao controle social das IES, ao estabelecer a exigência da 

participação da sociedade na gestão das IES, prevista no PL n.º. 7200 (BRASIL, 2006a). 

Mesmo com o caráter consultivo, tal exigência abre a perspectiva para o controle social e 

arranjos políticos “horizontais”. 

A segunda manifestação ou espaço se materializa na autonomia para a elaboração do 

PDI. Com efeito, as IES não estatais têm a possibilidade maior de estabelecerem sua própria 

identidade e missão e, por conseguinte, suas metas, podendo, assim, criar relações no âmbito 

da própria sociedade, formando parcerias e convênios com outros entes não estatais. 

 

d) A relação entre as três categorias 
 
Existe, em primeiro lugar, interdependência entre Estado, Sociedade Civil e Mercado 

em função da impossibilidade atual de termos um sistema homogêneo, seja ele estatal, 

privado mercantil ou comunitário. 

Pensemos, por exemplo, na dependência das IES não-estatais no tocante à formação de 

doutores possibilitada pelas IES estatais; ou na dependência do Estado da distribuição 

geográfica da oferta da educação superior. Por sua vez, as perspectivas de formação para o 

Mercado, no sentido de produção intensiva de mão-de-obra especializada, se põe em 

contradição à formação integral, mas não pode ser simplesmente excluída. Ao contrário, 

torna-se necessário buscarmos uma síntese para este conflito que não seja a pura negação de 

um ou de outro. 

Por último, é impossível de estimarmos qual será a resultante de um sistema tão 

diversificado, em que se põem em diálogo agentes tão distintos. Há, efetivamente, um enorme 

potencial, cuja formatação final pode resultar em um modelo de sistema que respeite as 

particularidades de nossa realidade. 

 

e) Educação Superior Pública e Privada 
 

Por fim, vamos encontrar manifestações que materializam as categorias educação 

superior, pública e privada.  
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O distintivo da educação superior manifesta-se naquelas formulações e ações que 

insistem tanto na produção de conhecimento interessado na manutenção e reprodução da 

humanidade, quanto na formação integral, envolvendo não apenas conhecimento técnico, mas 

também estímulo à formação ética. 

Ações como a transformação de faculdades federais em universidades revela a 

importância conferida à produção de conhecimento no âmbito do sistema federal de ensino 

superior. Por outro lado, os atributos exigidos de uma universidade e sua constante avaliação 

alcançam o mesmo objetivo para a totalidade do sistema. 

O caráter público da educação superior emerge na dinâmica da construção de 

formulações e ações, com processos públicos de discussão; nas exigências das IES no tocante 

à sua função social; e o plano de expansão das IFES, considerando além da criação de novas 

unidades, a retomada de seu orçamento e a abertura de vagas para a recomposição de seus 

quadros. 

Mas, existem, também, fortes manifestações em direção ao privado. Desde a 

legitimação no Sistema de Educação Superior do país de IES com fins lucrativos, até a Lei de 

Inovação Tecnológica e à manutenção das Fundações de Apoio, são dados que aproximam 

bastante as formulações e o interesse privado. 

Enfim, podemos afirmar que as PPES no Governo Lula, ainda que demonstrem sinais 

de ruptura com as do período anterior, atendendo a interesses públicos negligenciados ou 

secundados na história contemporânea, também apresentam sinais de continuidade, atendendo 

a interesses privados, confirmando nossa hipótese da impossibilidade de clivagens entre o 

Público e o Privado ou, dito de outra maneira, de interpenetração dessas esferas e de seus 

interesses.  

Resta-nos agora verificar essas mesmas tendências no Programa Universidade para 

Todos, que serão analisadas nos Capítulos seguintes. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISE DO PROUNI: A FORMULAÇÃO DO PROG RAMA 
 

O Programa Universidade para Todos (PROUNI) vem sendo construído quase que 

simultaneamente à sua aplicação. O Programa começa ainda na Campanha Presidencial de 

2002, sendo apresentado como uma das propostas da candidatura do PT para a educação 

superior. Em 2004 ele é apresentado como proposta do governo, primeiro como tema de 

discussão, depois como Projeto de Lei enviado ao Legislativo Federal. O PL n.º 3.582 

(BRASIL, 2004e), como então foi denominado, deu lugar a Medida Provisória n.º 213 

(BRASIL, 2004f), fruto da discussão acumulada no trâmite daquele Projeto de Lei e que dá 

início a efetiva execução do Programa. Como resultado do trâmite legislativo, o Congresso 

aprova à Lei n.º 11.096 (BRASIL, 2005a), sancionada, com um veto, pelo Presidente da 

República. Esse veto gera a MP n.º 235 (BRASIL, 2005b) sancionada como a Lei n.º 11.128 

(BRASIL, 2005c). Por fim, o projeto recebe uma emenda com a Lei n.º 11.509 (BRASIL, 

2007a). 

Posteriormente o Poder Executivo edita Decretos para regular o Programa: primeiro, a 

MP n.º. 213 é regulada pelo Decreto n.º 5.245, de 15 de 10 de 2004; segundo, a Lei n.º 11.096 

é regulada pelo Decreto n.º 5.493 de 18 de 07 de 2005 (BRASIL, 2005d). Além desses 

Decretos há diversas Portarias que vão aprimorando a relação com as IES e com os 

beneficiários. Vejamos, então, esse processo de discussão e definição na formulação legal do 

Programa. 

 

5.1 AS ORIGENS DO PROGRAMA 

 

O Documento “As propostas de Luiz Inácio Lula da Silva para o Ensino Superior 

brasileiro” (UNIVERSIA, 2007a) apresenta um diagnóstico da educação superior atribuindo-

lhe grave situação, em virtude dos dois mandatos presidenciais anteriores a 2002, apontando a 

reduzida parcela da população entre 18 e 24 anos matriculada na universidade, além da 

concentração das matrículas na rede privada (2/3): 

 

Aumento no número total de instituições nos últimos oito anos foi de 38%, mas o 
setor privado cresceu 51%. O número de universidades federais (IFES) permaneceu 
estável no período enquanto o das privadas cresceu 44%. Concluindo: as 
instituições de ensino superior (IES) privadas, que em 1994 correspondiam a 74% 
do total, em 2000 já correspondiam a 85%. (UNIVERSIA, 2007a, p. 39) 
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 No Documento é responsabilizado o Governo FHC, destacando a redução do 

orçamento das IFES em relação ao PIB: 

 
Os cortes orçamentários promovidos pelo atual governo federal ao longo dos 
últimos anos reduziram o financiamento para as 52 IFES a apenas 0,61% do PIB 
(ano 2001), um terço a menos do percentual de sete anos antes (1994) quando era 
de 0,91% do PIB. (UNIVERSIA, 2007a, p.41) 

 

O Programa é explícito no sentido de garantir educação superior aos estudantes de 

baixa renda por meio de um Programa de bolsas: 

 

De forma integrada a essas medidas centrais, há de se dar resposta às dificuldades 
financeiras das centenas de milhares de estudantes carentes que se vêem obrigados 
a freqüentar o ensino superior privado e não dispõem de meios para custear seus 
estudos. Para tanto, é indispensável promover a substituição do Programa de 
Financiamento ao Estudante (FIES) por um novo Programa Social de Apoio ao 
estudante, cujos recursos não estejam vinculados constitucionalmente à educação 
(Art. 212 da Constituição Federal) e obedeçam, na sua aplicação, a critérios de 
renda dos candidatos e de qualificação das IES e cursos envolvidos. Além disso, 
deve-se criar um Programa Nacional de Bolsas Universitárias (PNBU) -  também 
com recursos não vinculados constitucionalmente à educação e obedecendo aos 
mesmos critérios de aplicação do crédito educativo - para estudantes carentes que, 
em contrapartida, executarão atividades junto às suas comunidades. (UNIVERSIA, 
2007a, p. 50). 

 

O texto (UNIVERSIA, 2007a, p. 51) apresenta, ainda, quatro compromissos com a 

educação superior, nos quais destaca: 

 

� O compromisso com a autonomia universitária e a indissociabilidade ensino-pesquisa-

extensão; 

� Reconhecimento do papel estratégico da universidade (em especial a pública) para o 

desenvolvimento do país; 

� Consolidação das IES “Públicas” com referências para as IES do país; 

� Expansão das vagas e a ampliação do financiamento público ao setor público, revisão e 

incremento do crédito educativo e criação de programa de bolsas universitárias com 

recursos não vinculados, constitucionalmente, à educação. 

 

Em seguida, o texto apresenta vinte e cinco propostas que deveriam efetivar os 

compromissos, explicitando, mais uma vez, a criação de um programa de bolsas de estudo, na 

proposta 19: 
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Criar um Programa de Bolsas Universitárias, no âmbito do Programa Nacional de 
Renda Mínima, para beneficiar 180 mil estudantes carentes que estudem em cursos 
de qualidade comprovada e que, em contrapartida, realizem trabalho social 
comunitário. (UNIVERSIA, 2007a, p. 55) 

 

Entre as propostas e o que, efetivamente, foi realizado há diferenças, contudo, não 

podemos desconhecer o objetivo central, já presente, no Programa de Governo, relativo à 

ampliação de vagas na educação superior por meio de bolsas (portanto, não se refere à 

ampliação de vagas na rede estatal) e do uso de verbas não vinculadas constitucionalmente à 

educação.  Assim, podemos afirmar que o PROUNI tem suas origens presente no grupo que 

elaborou o Programa de Governo, tratando-se de uma decisão anterior a qualquer conjuntura 

pós-eleição.  

 

5.2 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO MARCO LEGAL 
 

Após a eleição, as primeiras notícias sobre PROUNI aconteceram no início de 2004. 

Em fevereiro daquele ano, o, então, Secretário Executivo do MEC, Fernando Haddad 

anunciava que: 

 

Para conseguir ocupar de 100 mil a 250 mil vagas ociosas no ensino superior 
privado, o Ministério da Educação (MEC) estuda isentar de impostos e 
contribuições federais as instituições que destinarem 25% de seus lugares ao 
programa "Universidade para Todos”. (HADDAD, 2007). 

 

Segundo a mesma fonte, as vagas deveriam ser oferecidas em todas as IES do setor 

privado, prevendo a entrada de um milhão de alunos em cinco anos, com o público 

proveniente do excedente das IFES que, por sua vez seriam responsáveis por “zelar pela 

qualidade pedagógica, técnica e científica das instituições de ensino superior parceiras” 

(idem). A proposta previa ainda a concessão de bolsas integrais e parciais. O ministério 

adiantava o prazo de sessenta dias para a discussão com os agentes do setor. 

A Exposição de Motivos n.º 026, de 28 de abril de 2004 (BRASIL, 2004g), encaminha 

ao presidente da República o PL 3.582/04 e é assinada pelos Ministros da Educação, Tarso 

Genro e Antônio Palocci, da Fazenda. O texto é composto de onze parágrafos e, por meio 

deles, é possível captarmos algo sobre a compreensão do tema, as motivações que levam a tal 

medida, assim como os temas de maior destaque. Vejamos os temas em cada parágrafo do 

texto.  
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Em relação às categorias, o texto apresenta, seja a linguagem usual que considera o 

sistema de ensino superior polarizado, (BRASIL, 2004g, § 2º), com a nomeação de setor 

público e setor privado; seja a linguagem que enxerga o setor privado como heterogêneo, 

nomeando a distinção entre privadas com fins e sem fins lucrativos, filantrópicas, 

comunitárias e confessionais (BRASIL, 2004g, § 6º). 

A educação superior é reconhecida como instrumento de desenvolvimento econômico 

(BRASIL, 2004g, § 5º), o que torna o propósito voltado para incrementar o desenvolvimento 

do Mercado, portanto correspondendo à esfera privada; mas, também, como instrumento de 

democratização das oportunidades, procurando corrigir distorções sociais do setor (BRASIL, 

2004g, § 1º), correspondendo aos interesses da esfera pública. 

Outro destaque é o procedimento descrito como sendo de estímulo (BRASIL, 2004g, § 

3º) e de indução (BRASIL, 2004g, § 5º), e não apenas com o sentido de regulação. O sentido 

de regulação aparece no parágrafo 8 quando se fala em correção da aplicação do conceito de 

filantropia, em decorrência da falta de controle sobre o mesmo. Isso dá a entender uma 

compreensão de Estado como coordenador do sistema e não como seu modelador 

(SAMPAIO, 2000). Contudo, acreditamos que a força da linguagem aqui não supera a força 

dos fatos. Com efeito, a ação reguladora do Estado é aplicada por meio do instrumento de 

política fiscal, disponibilizando, mesmo que de forma indireta, fundos públicos para a 

educação superior privada, como mediação para ter maior controle sobre ela – a educação 

superior privada. 

Sobre a política fiscal empregada é importante destacar o cuidado dos autores em 

esclarecer que o financiamento tem como origem verbas não vinculadas à educação 

(BRASIL, 2004g, § 8º). Com isso eles pretendem, ao mesmo tempo, superar o que seria uma 

crítica dos agentes vinculados ao setor estatal, relativas à aplicação dos fundos públicos da 

educação no setor privado, e aumentar o efetivo de verba para a educação no conjunto geral 

dos fundos públicos, constituído pela arrecadação fiscal. Importa aqui destacar que se trata de 

uma ação proposital e calculada, correspondendo ao que foi prometido em campanha. 

As motivações circunscritas no próprio setor de ensino superior, para a implantação do 

Programa, baseiam-se na limitação da oferta estatal (BRASIL, 2004g, § 1º), no aumento da 

demanda por educação superior, no aumento da oferta e ociosidade de vagas no setor privado 

(BRASIL, 2004g, § 2º). Aqui os autores reconhecem o papel de suplementaridade 

(SAMPAIO, 2000) e não o de complementaridade do setor privado. Quer dizer, busca-se 

ampliar a oferta de vagas no setor privado porque o Estado não está sendo capaz de atender à 

crescente demanda, enquanto aquele setor possui vagas ociosas. Ainda que não seja 
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explicitado, não pode ser desconhecido que tal ação colabora na difícil questão de ociosidade 

de vagas, causa de prejuízos financeiros ou diminuição de arrecadação das IES do setor, ainda 

que não possam deduzir, a partir das manifestações e circunstâncias, que esta seja o principal 

móvel da ação estatal. 

Por outro lado, existe no texto algo importante do ponto de vista da função pública do 

ensino superior à medida em que reconhece, como propósito, a oportunidade concedida aos 

estudantes vindos do ensino médio para que escolham sua carreira no ensino superior sem ter 

como condicionamento a questão financeira, isto é, o custo das anuidades (BRASIL, 2004g, § 

7º). Ora, isso traz repercussões tanto para a questão da qualidade do ensino, já que o fator 

principal deixa de ser o aspecto dos preços, obrigando ao setor privado procurar se destacar 

em função da qualidade dos cursos, quanto para a questão da relação entre sociedade, setor 

privado e Estado. Com a oferta de bolsas tornando-se política pública aberta, controlada, 

apenas, por meio de instrumentos legais, a relação entre o bolsista e a instituição deixa de ser 

pessoal. Isto é, não se trata mais de um favor concedido, diante do qual pode haver algum tipo 

de constrangimento, mas de direito adquirido, cujo cumprimento deverá ser respondido ao 

Estado. Parece-nos, portanto, termos aqui uma explícita superação do privado mercantil. 

Assim, pelo que pudemos observar, na Exposição de Motivos, não podemos afirmar 

nem que se trata de uma medida voltada apenas para beneficiar o setor privado, nem de 

caráter, exclusivamente, público. 

Por sua vez, o PL n.º 3582/200493 apresenta, de maneira clara, os objetivos do 

governo ao propor um programa com o objetivo de ampliar o acesso da população de baixa 

renda à educação superior, por meio das vagas no setor privado – com e sem fins lucrativos 

(Art. 1º), utilizando para isso o instrumento da renúncia fiscal (Art. 9º). Com esse 

instrumento, a iniciativa visa também a regulamentar a filantropia das IES no setor privado. 

Pelo que é disposto no PL, algumas características definem uma linha de motivação e 

do tipo de intervenção que o governo busca realizar. Dentre as quais destacamos: 

 

• Motivação e critérios de cunho social e acadêmico: é o que vemos na delimitação do 

público alvo (Art. 2º), com a definição de uma renda que alcança os setores mais 

empobrecidos da sociedade ou o segmento dos professores, cuja impossibilidade de 

formação, devido ao baixo poder aquisitivo, é publicamente reconhecida. Os critérios 

sociais e acadêmicos aparecem, também, quando se regula o cotidiano acadêmico dos 

                                                 
93 Em meio às manifestações de apoio e de críticas, o projeto foi anunciado em 13 de maio de 2004 pelo 
Presidente da Lula, para ser encaminhado na forma de Projeto de Lei, transformando-se no PL n.º 3.582/2004. 
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estudantes beneficiados, prevenindo contra qualquer tipo de discriminação (Art. 5º) e 

exigindo, em contrapartida, a qualidade acadêmica de seus estudos (Art. 2º Inciso II, 

Parágrafo Único); 

• Sintonia com outras políticas do setor: o Programa procura articular-se com outras 

iniciativas estatais, legitimando-as e indicando uma visão global e sistêmica do problema 

em foco. Assim ele o faz ao incluir os professores do ensino básico da rede pública no 

público alvo, vinculando claramente às exigências da LDB em relação à formação dos 

professores (Inciso II do Art. 2º); com o Programa de Financiamento Estudantil (FIES), 

sendo inclusive bastante rígido nas condições propostas, no Art. 8º, § I; com o Exame 

Nacional de Ensino Médio (ENEM), nos Artigos 3º, § 3º e 11º, § 3º; com as Políticas 

Afirmativas (Cotas), no Art. 7º, Inciso II; e, com o SINAES, no Art. 7º, §2º. 

• Atos de regulação: vários são os dispositivos ao longo do texto que apresentam uma ação 

forte do Estado no sentido da regulação do sistema. É verdade que reconhece – e assim 

legitima - a diversificação, incluindo as IES com fins lucrativos (Art.. 1º). Mas é verdade 

também que incide sobre a autonomia das IES ao prevê um processo seletivo (Parágrafo 

Único do Art. 3º) e prevê sanções para o não cumprimento do acordado. Nessa 

perspectiva, é importante destacar que o PL se antecipa prevenindo ações estratégicas de 

caráter mercantil, prejudiciais aos objetivos do Projeto, como a concentração das bolsas 

em cursos menos procurados, a exemplo do que é estabelecido no § 4º do Art. 5º e no Art. 

6º. Ademais, o Programa prevê sanções, inclusive financeiras, no caso do descumprimento 

dos acordos (Art. 10º). 

• Sobre o percentual das bolsas, todas integrais, refletindo o montante financeiro que incide 

no faturamento das IES, torna-se difícil avaliar se as vantagens são grandes ou não para as 

IES privadas, notadamente as de cunho lucrativo. Não obstante, é importante lembrarmos 

que se trata de uma política de incentivo, montada em ações de renúncia fiscal, o que nos 

leva a presumir vantagens para as IES (empresas) às quais se destina. Observamos, 

contudo, que o percentual no caso das entidades beneficentes, chega a 1/5 do total, ou uma 

bolsa para cada quatro alunos (Art. 11º). Talvez, aí encontremos uma das qualidades da 

iniciativa, menos pela alíquota e mais pela tomada de um instrumento que pode acabar 

com muitas celeumas acerca da identidade filantrópica de diversas IES. 

• Por fim, duas atitudes que nos parecem positivas: i) a consideração de se precaver contra o 

prejuízo do Estado em função da queda de arrecadação (Art. 10º) e ii) o caráter propositvo 
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do Programa (Art. 5º, § 2º e Art. 8º) ao se apresentar como estímulo e convite para a 

adesão e não como pura e total imposição da parte do Estado. 

Ao lado dessas questões é preciso indicarmos, pelo menos uma ausência: a previsão de 

manutenção dos estudantes ou de acompanhamento dos mesmos. É fundamental considerar 

que a entrada desse contingente na educação superior implica em custos adicionais que vão 

para além do custo da anuidade, como a compra de livros, transporte, alimentação, e etc. O PL 

é totalmente omisso quanto a essa questão. Além disso, existem ainda outros aspectos dessa 

manutenção que requerem cuidados. A entrada de estudantes de escolas públicas, sendo de 

uma população de baixa renda para conviver com estudantes de renda superior, pode provocar 

conflitos sociais e culturais. Seria fundamental prever ações nas IES para o acompanhamento 

especial desses alunos. 

Finalmente, é preciso considerar tudo aquilo que o PL traduz: 

a) Uma concepção de Estado forte, que age incisivamente na regulação do sistema: 

b) O Estado aparece como garantia do interesse público. Nesse sentido, é bastante 

perceptível a opção por critérios da justiça distributiva à medida em que trata parte da 

população como desigual, procurando distribuir bens para os que necessitam e não para os 

que merecem (critério de justiça comutativa); 

c) O interesse pelos critérios e objetivos sociais, relativizando os objetivos e interesses 

econômicos; é verdade que da parte das IES, notadamente as com fins lucrativos, a 

proposta é encarada a partir do critério econômico. Contudo, ao longo do texto, as várias 

referências ao social demonstram a efetividade de uma escolha do Estado pelo social e não 

pelo econômico. Afinal, se o caso fosse de responder-se às demandas econômicas do setor 

privado, notadamente aquele com fins lucrativos, insistimos, outras ações poderiam ser 

desencadeadas como já o foram num passado recente, como o repasse de verbas diretas do 

Estado ou a abertura de linha de crédito no Bando de Desenvolvimento Econômico e 

Social, para tal finalidade. 

d) Considerando que esta ação propositva está inserida num contexto de outras ações, 

referidas no Capítulo anterior, podemos perceber a compreensão da educação vinculada 

aos atributos da esfera pública. 

O processo legislativo trouxe bastante discussão, sendo apresentadas 292 emendas ao 

PL, com a principal discussão girando em torno do percentual de vagas a serem concedidas 

nas IES lucrativas e nas filantrópicas. A discussão não produziu consenso nem mesmo na 

Comissão Especial criada para tratar do tema, a ponto de o relator do Projeto afirmar que se 

havia chegado "(...) a uma situação em que o governo não concorda com meu relatório, os 
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Deputados não concordam... O relator não tem condição de resolver as querelas, sozinho." 

(FSP, 2007b) 

Segundo a mesma fonte, as principais mudanças estariam em torno da inclusão de 

bolsas parciais (o governo previa apenas bolsas integrais), da redução das vagas oferecidas 

pelas filantrópicas e instituições com fins lucrativos e da ampliação da renda per capita dos 

beneficiados (para um salário mínimo e meio). 

Tudo isso foi resultado dos trabalhos da Comissão Especial da Câmara, criada para 

analisar o Projeto, entre os dias 08 de junho e 11 de agosto, data em que foi discutido o 

relatório do Deputado Irineu Colombo (PT-PR). Nesse período houve audiências públicas 

com juristas, com representantes de diversas entidades, em Brasília e em outros Estados, a 

exemplo da ocorrida em São Paulo, no dia 02 de julho, com a presença do relator, do 

professor Hermes Figueiredo, vice-presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de 

Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (SEMESP), do presidente da União 

Nacional dos Estudantes (UNE) Gustavo Petta, e de representantes do MEC94. 

Em vista da urgência que as IES e Governo Lula demonstravam ter em função de se 

implantar o Programa já em 200595, o executivo solicitou a retirada do PL n.º 3.582 da pauta 

da Câmara e em seguida, no dia 10 de setembro de 2004, editou a MP n.º 213. Vejamos então 

as discussões em torno desta MP, anunciando desde já que ela foi editada, segundo a 

Exposição de Motivos que a encaminhou ao Presidente, acolhendo propostas do Substitutivo 

(COLOMBO, 2007) apresentado pelo Relator da Comissão Especial e da oposição. 

  
Comecemos pela análise da Exposição Interministerial n.º 061/2004/MEC/MF 

(BRASIL, 2004h) que acompanha a edição da Medida Provisória n.º 213, de setembro de 

2004, assinada por Fernando Haddad e Antônio Palocci, destacamos os seguintes aspectos: 

 

• Não são apresentadas as razões para a edição da MP, mas apenas para a retirada da 

urgência do PL (3.582)  

 
o pedido de Urgência Constitucional foi retirado pelo próprio Poder Executivo, em 
solicitação de 06 de julho de 2003, tendo em vista a necessidade de aprovar a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (Lei n.º 10.934, de 11 de agosto de 2004), indispensável 
para a formulação da Lei Orçamentária Anual de 2005 (BRASIL, 2004h, § 1º). 

                                                 
94Fonte: SEMESP participa de audiência pública sobre o PROUNI. 01/07/2004. Disponível em 
http://www.universia.com.br/html/noticia/noticia_dentrodocampus_bdfec.html. Consultado em julho de 2007.  
95 Esse foi o argumento do MEC corroborado pela ABMES para quem “A Medida Provisória n.º 213 se, do 
ponto de vista do processo legislativo, não é a melhor solução, tornou-se adequada em função dos processos 
seletivos que têm início normalmente em outubro. Assim, caso fosse aprovado o projeto de lei, somente no final 
do ano, milhares de alunos não teriam acesso ao ensino superior.” (ABMES, 2004. p. 11). 
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• A MP teria sido montada considerando as contribuições apresentadas pelas emendas, 

pelas propostas das mantenedoras e pelo próprio Substitutivo que estava em elaboração: 

“a presente Medida Provisória respeita o intenso trabalho realizado pelos parlamentares 

nesses últimos meses” (§ 4), sendo que “praticamente todas as emendas sugeridas foram 

parcial ou integralmente contempladas e incorporadas ao texto da presente proposta de 

Medida Provisória” (§ 5). E conclui:  

 

De fato, tanto o debate alimentado pelos parlamentares quanto as pretensões da 
Sociedade Civil encontram amplo respaldo na reformulação do PROUNI, 
evidenciando significativas alterações no teor do texto, se confrontado com o 
Projeto de Lei de maio de 2004 (BRASIL, 2004h, § 5º). 
 

• O Núcleo do PL que permanece: 

 

i. O objetivo: A concessão de bolsas integrais e parciais em cursos de graduação seqüenciais 

(BRASIL, 2004h, § 6º) e a de democratização do ensino superior (BRASIL, 2004h, § 8º); 

ii.  O público alvo: estudantes da escola pública; com necessidades especiais e professores da 

Rede Pública (BRASIL, 2004h, § 6º); 

iii.  O Programa reteve, sem exceção, todas as suas preocupações iniciais, no sentido de regular 

a educação superior ofertada por entidades beneficentes de assistência social e democratizar 

o acesso à universidade (BRASIL, 2004h, § 7º); 

iv. O tratamento equilibrado conferido às instituições de ensino superior sem fins lucrativos, 

que podem ser beneficentes ou não-beneficentes. (BRASIL, 2004h, § 8º); 

v. A principal base de calculo da renúncia fiscal é a quota patronal (20% sobre a folha de 

pagamento). 

 

• Os objetivos subjacentes falam em mudança de tratamento da educação, buscando evitar 

que ela seja considerada como Mercadoria, mudando, justamente, sua forma de tributação: 

não poderia se submeter ao regime tributário e fiscal indistintamente aplicável à atividade 

empresarial orientada pela Mercadoria e pelo consumo (BRASIL, 2004h, § 10º). Isso 

repercute no desembolso dos estudantes: 

 

O tratamento fiscal diferenciado conferido às atividades relativas ao ensino superior 
não visa simplesmente a desonerar as mantenedoras de instituições de ensino 
superior, mas sim e precisamente reduzir o custo da mensalidade de cursos de 
graduação e seqüenciais de formação específica, ou seja, tem como meta desonerar 
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o bolso do estudante, em especial, do estudante de baixa renda que, de outra forma, 
ficaria privado de formação educacional superior. (BRASIL, 2004h, § 11º). 
 

• A Exposição de Motivos Interministrial (EMI) ressalta o cuidado com o aspecto da 

arrecadação assegurando que tudo quanto disposto pela Medida Provisória, não aumenta o 

aporte de recursos públicos destinados ao financiamento do setor privado (BRASIL, 

2004h, § 14º). Para os Ministros: “com efeito, a renúncia de receita representada pelas 

isenções fiscais concedidas de acordo com o Artigo 8º da presente proposta de Medida 

Provisória será compensada pelo projetado aumento de arrecadação por parte das 

instituições de ensino superior hoje qualificadas como filantrópicas” (BRASIL, 2004h, § 

14). 

 

 Como podemos observar, a ênfase do discurso é a questão social e na obrigação do 

Estado para com a democratização da educação superior. Esse ardor, que confere ao projeto 

um cunho social, termina por não reconhecer que há também um cunho econômico naquilo 

que se refere á renúncia fiscal, isto é, seria importante que os Ministros não deixassem de citar 

que, ao proporem tais medidas, o Estado, mesmo que indiretamente, está repassando verbas 

públicas para o setor privado.  

  

5.3 A REAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS 
 

Paralelo ao processo legislativo em si, quer dizer, às audiências públicas e debates 

entre o MEC e os Deputados, houve uma intensa negociação entre o MEC e as principais 

entidades representativas dos setores privados como ABRUC, ABMES, SEMESP, ANUP, 

visivelmente divididas em dois grupos: o grupo das comunitárias representado pela ABRUC, 

e o grupo das empresariais, liderado pela presidência da ABMES. 

As negociações com o grupo, liderado pela ABMES (ABMES, 2004), parecem ter 

sido o locus principal de formulação do PROUNI, realizando um processo avaliado da 

seguinte forma pelo então Secretário Executivo do MEC e hoje Ministro da Educação,  

 

Acho que, em nosso país, é inédito um projeto de Lei dessa importância – agora 
Medida Provisória, mas enquanto era um projeto de Lei – ter sido submetido a 
assembléias praticamente em todas as entidades de classe representativas do setor, 
além de ter passado por exaustivas sabatinas na Câmara dos Deputados e ter sido 
aprovado na base do setor privado. (HADDAD, 2004, p. 122). 
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O contentamento com o resultado das negociações foi de ambas as partes, tanto para o 

MEC quanto para o setor privado com fins lucrativos, a ponto do então presidente da ABMES 

afirmar que:  

 
A ABMES espera que o processo de negociação instaurado pelo Prouni se fortaleça 
e se concretize na discussão de outros temas igualmente polêmicos quais sejam o da 
avaliação da educação superior e o da reforma universitária. (ABMES, 2004, p. 6). 

 

Se o processo de negociação foi inédito e satisfatório no dizer de seus participantes, os 

resultados parecem ter sido, igualmente, satisfatórios. Pelo lado da ABMES, são relatados os 

seguintes avanços: 

 

Com todo esforço do diálogo, chegou-se a um acordo, cujos avanços conseguidos 
foram os seguintes: a) inclusão de bolsas parciais; b) acesso ao Programa do aluno 
da rede privada que cursou o ensino médio na condição de bolsista integral; c) 
acesso dos professores da rede pública somente aos cursos de licenciatura e 
pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica; d) o 
beneficiário do Prouni responde legalmente pela veracidade e autenticidade das 
informações socioeconômicas por ele prestadas; e) restabelecimento do processo 
seletivo; f) ingresso no Programa a partir do processo seletivo; g) possibilidade de o 
aluno beneficiado pelo Programa realizar trabalho voluntário nos termos da Lei n.º 
9.608; h) possibilidade de transição de regime jurídico de associação beneficente de 
assistência social para sociedade com finalidade lucrativa, com pagamento gradual 
da quota patronal em cinco anos; i) exclusão do curso do Programa somente após 
três ciclos de avaliação insuficiente e não mais um ciclo como previsto no projeto 
original; j) restabelecimento do certificado de assistência social às entidades que 
aderirem ao Prouni; k) a não penalização da entidade mantenedora que ingressar no 
Programa e não conseguir número de alunos nas condições estabelecidas (ABMES, 
2004, p. 9). 

 

Da parte do MEC, a satisfação não pareceu menor, ainda que tenha havido, 

reconhecidamente, limitações. Para Haddad (2004, p. 125), o texto da MP n.º 213 é 

considerado “(...) uma redação que, conforme eu disse – é aquela coisa do copo meio cheio ou 

meio vazio – agrada, parcialmente, aos dois lados, sem, evidentemente, contemplar qualquer 

dos objetivos inicialmente propostos” (HADDAD, 2004, p. 125). 

Certamente que aí reside o fato de o Governo Lula não ter enfrentado resistências na 

edição de uma MP em substituição a um PL. O processo de negociação ultrapassou a 

formalidade institucional. 

É algo, deveras, surpreendente esse entrosamento das partes e de seus interesses, 

principalmente, por não encontrarmos a repetida reclamação do setor empresarial da 

educação pelo excesso de medidas de regulação da parte do Estado, ou a crítica contumaz 

de um governo à ênfase no aspecto mercantil dos empresários da educação.  
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5.3.1 A relação entre a MP e as propostas da ABMES 

 

Vejamos, então, o significado dessa negociação cotejando a MP n.º 213 com as 

propostas da ABMES. A ABMES apresentou trinta proposições (ABMES, 2004), tendo 

sido rejeitadas integralmente quatorze, acolhidas parcialmente dez e acolhidas 

integralmente seis. Do ponto de vista qualitativo é importante destacar como rejeições as 

seguintes proposições, segundo nos relata a ABMES (2004): 

• A proposição de converter em bolsas o valor de impostos e contribuições federais, 

lançados ou não, incluídos os valores que eram objetos de processos administrativos ou 

judiciais, indicando claramente que seria uma espécie de perdão para as dívidas, numa 

medida, claramente, de interesse privado. 

• A inclusão no público beneficiado dos estudantes já incluídos no FIES e nas bolas 

próprias das IES, o que reduziria, efetivamente, a alíquota estabelecida. 

• A variação do valor da bolsa parcial entre 20% e 80%. 

• A proporção fixada de uma bolsa integral para cada grupo de 19 (dezenove) alunos 

pagantes do valor total da mensalidade escolar ou a concessão de tantas bolsas parciais 

quantas fossem necessárias para atingir o equivalente a uma bolsa integral. 

• A condição da adesão ao PROUNI do desempenho suficiente nas avaliações realizadas 

pelo Ministério da Educação, o que restringiria o número de IES e, ao mesmo tempo, 

valorizaria o interesse público, ainda que a porposição, imeditamente, posterior falasse 

de exceções para esses casos. 

• A entrada no Programa de Refinanciamento de Débitos Fiscais (REFIS) das IES 

Privadas que possuíssem débitos junto à Secretaria da Receita Federal ou à 

Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional.  

Verificamos que são propostas que ilustram bem a compreensão do Mercado como 

coletivização do interesse privado, uma vez que os benefícios propostos contemplam 

apenas o fator de lucro de cada IES. 

Em relação às propostas acolhidas integralmente, destacamos, também segundo o que 

defende a ABMES (2004): 

• O pagamento da quota patronal para a Previdência Social de forma gradual, durante o 

prazo de cinco anos, na razão de vinte por cento do valor devido a cada ano, 

cumulativamente, até atingir o valor integral das contribuições devidas, para as IES que 
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optarem pela mudança de natureza jurídica, passando da natureza jurídica de IES sem 

fins para IES com fins lucrativos; 

• A mudança da faixa de renda para o público beneficiado, de um para um salário 

mínimo e meio, assim coma inclusão das bolsas parciais e de sua faixa de renda de até 

três salários mínimos e meio; 

• A especificação do curso no qual os professores da rede pública podem ingressar, 

restringindo-os àqueles diretamente vinculados à sua carreira docente; 

• A vinculação do percentual das cotas étnicas ao percentual da unidade da federação e 

não ao percentual nacional.  

Nesse caso, as propostas, ainda que possam beneficiar as IES, trazem consigo 

aspectos sociais relevantes. É o caso da situação especifica dos cursos nos quais possam 

ingressar os professores da rede pública. Com efeito, poderíamos ter uma demanda desse 

grupo por cursos que servissem de mediação justamente para que eles/elas migrassem de 

campo profissional. 

Em relação ao que foi, parcialmente, acolhido, destacam-se, segundo a ABMES 

(2004): 

• A prestação de serviços comunitários por parte do estudante beneficiado, sendo que na 

proposta original da ABMES a proposição indicava obrigatoriedade desse serviço, 

enquanto o MEC optou pela possibilidade, mas não obrigatoriedade96; 

• A punição as IES, em virtude do descumprimento do termo de adesão foi acolhida no 

sentido de abrandamento, retirando-se, por exemplo, a multa em dinheiro. Contudo, o 

MEC insistiu na multa de um percentual (1/5) sobre o número de vagas e em lugar de 

penalização após duas reincidências, como propunha a ABMES, optou pela 

reincidência com falta grave; 

• O Artigo 13 da PL 3582 vinculava obrigatoriamente FIES e PROUNI e a ABMES 

propõe sua supressão total. O MEC acatou parcialmente, vinculando ao modo de 

prioridade; 

• A ABMES propunha que os estudantes da rede privada tivessem como condição para a 

entrada no Programa apenas o recebimento de bolsas. O MEC demarcou que deveria 

                                                 
96 Para Haddad (2004, p. 145) “No que se refere à hipótese de o bolsista pagar seus estudos depois de formado, 
minha opinião pessoal é que, da mesma forma que o estudante da universidade pública não paga, seria estranho 
cobrar do bolsista de uma universidade privada”. 
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ser bolsas integrais, certamente para não haver o subterfúgio de bolsas parciais que não 

afetassem a receita da rede privada; 

• ABMES propôs a desvinculação do curso após dois ciclos de avaliação insuficiente, 

enquanto o MEC dispôs que deveria ser três avaliações.  

A não inclusão de propostas como a redução do número de avaliações insuficientes 

para que o curso fosse desvinculado, nos faz suspeitar da real liderança da ABMES, afinal, a 

proposta acolhida pelo MEC, favorece as IES em termos de diminuição do rigor com a 

qualidade da educação superior. 

Ao final desse confronto não podemos afirmar que tenha havido uma relação em que o 

Estado tenha se submetido aos interesses privados, ou que o diálogo não tenha procurado 

avançar sem imposições. Considerados os pressupostos do Programa, o governo parece ter 

conseguido manter uma parte significativa de seus interesses. 

 

5.3.2 A reação do ANDES-SN 
 

O ANDES-SN reagiu duramente à apresentação da MP n.º 213, criticando não apenas 

o procedimento de retirada do PL n.º 3.582/2004, como também as mudanças promovidas em 

seu texto. Na Circular n.º 340/2004 (ANDES-SN, 2004), enviado às Seções Sindicais, a 

Diretoria apresenta o texto da MP n.º 213 e considerações preliminares sobre a referida MP.  

O texto começa criticando a edição da MP n.º 213, afirmando que se trata de  

 

(...) uma demonstração de autoritarismo e do crescente isolamento político do MEC 
que, na falta de apoio social a sua política, faz uso de um instrumento que, 
conforme a manifestação da OAB, é abusivo (ANDES-SN, 2004, p. 1). 

 

Na verdade, se houve diálogo, segundo o ANDES-SN (2004. p. 1), esse diálogo teria 

sido totalmente seletivo, tendo incorporado “(...) apenas a opinião de quem realmente 

importa: ‘as reivindicações das mantenedoras de instituições de ensino superior’”. O sindicato 

continua, apresentando uma definição sintética do que seria o Programa: 

 

O PROUNI, além da volumosa isenção fiscal, garante uma “reserva de Mercado” 
para as instituições privadas de baixa qualidade que vêm perdendo espaço no 
Mercado. Desloca o acesso dos jovens de baixa renda da universidade pública para 
os escolões de 3º grau privados, notadamente por meio dos iníquos cursos 
seqüenciais de formação específica que fornecem um certificado de formação 
superior e não um diploma de graduação. (ANDES-SN, 2004. p. 1). 
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 A partir daí, o texto irá apresentar uma série de críticas pontuais, com destaque para: 

• O percentual de bolsas parciais que “(...) reduz a possibilidade de permanência do aluno 

de baixa renda no curso” (ANDES-SN, 2004. p. 2). A crítica segue a linha de raciocínio 

na qual se considera que os alunos de baixa renda não têm condições de assumir a metade 

das anuidades. Na verdade, trata-se da redução do universo em irtude da ampliação da 

renda, como veremos adiante ao confrontarmos o PL n.º 3582 e a MP n.º 213. 

• “Aos portadores de necessidades especiais, professores da educação básica, e jovens não 

incluídos entre negros, pardos e indígenas serão destinadas vagas remanescentes do 

Programa” (ANDES-SN, 2004, p. 2). Nesse caso, parece haver um equívoco na crítica. 

Ora, a existência das cotas étnicas prevê um percentual variável que depende de um 

número proporcional da população dessas etnias em cada unidade da federação, assim 

como afirma o § 1 do Art. 7º. O § 2º desse Artigo estabelece que se este percentual não for 

preenchido, as vagas remanescentes dessa cota deverão ser preenchidas por pessoas que 

atendam aos outros critérios, ao invés de ficarem desocupadas. Para ser, de acordo com o 

que descreve a crítica, todas as vagas deveriam ser previstas para as etnias e, no caso de 

não serem preenchidas, entrariam, como segundo critério, as necessidades especiais e a 

condição econômica. 

• “Muitas das instituições que já se credenciaram nesse programa foram apreciadas com o 

conceito C segundo os próprios critérios de avaliação do MEC” (ANDES-SN, 2004. p. 2). 

Este é um aspecto contraditório do Programa, à medida em que não conjuga acesso e 

qualidade. Nessa perspectiva, a proposta da ABMES, previa a impossibilidade de 

credenciamento dessas instituições como regra, admitindo, porém, exceções. Ou seja, 

existe uma aproximação de extremos nesse caso, em que coincidem posições 

historicamente opostas do ANDES-SN e da ABMES. 

• “Em relação aos estudantes, a MP estabelece a prestação de serviços comunitários para os 

beneficiários do PROUNI”. (ANDES-SN, 2004, p. 2). Mais uma vez, existe um exagero 

na interpretação do que é estabelecido. O Parágrafo Único do Art. 4º fala em possibilidade 

(“poderá prestar”) e não em obrigatoriedade, atendendo parcialmente à proposição da 

ABMES, como tivemos oportunidade de verificar anteriormente, incluindo o argumento 

do MEC para a não inclusão da proposta. 

• “Com a MP as IES isoladas privadas terão, em contrapartida à adesão ao PROUNI, a 

autorização automática para ampliar vagas em seus cursos” (ANDES-SN, 2004, p. 2). O § 

3º do Art. 7º estabelece que essa autorização refere-se a uma proporção no tocante às 
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bolsas e sob observância de regulação. Na forma como a crítica é apresentada, da a 

entender que se trata de concessão de um privilégio indiscriminado. 

• A Crítica mais contundente do texto se refere à possibilidade de mudança da natureza 

jurídica: 

 

Um dos pontos mais graves da MP pode ser encontrado em seu Art. 12. Este Artigo 
faculta às instituições de ensino superior sem fins lucrativos a possibilidade de 
optarem por transformar sua natureza jurídica em sociedade de fins lucrativos. Isso 
implicaria na transferência de patrimônio da filantrópica, adquirido por anos de 
subsídios públicos, em uma nova sociedade com fins lucrativos, ultrapassando as 
restrições constitucionais do Art. 213 da CF.:/88. De fato, conforme o disposto na 
CF.: os recursos públicos serão destinados às escolas públicas podendo ser dirigidos 
a escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas. A MP ainda promove grandes 
incentivos para que as não empresariais venham a se converter em empresariais. 
Conforme a MP, as instituições que optarem por se converter em empresarial 
“passarão a pagar a quota patronal para previdência social de forma gradual, 
durante o prazo de cinco anos, na razão de 20% do valor devido a cada ano, 
cumulativamente, até atingir o valor integral das contribuições devidas” (ANDES-
SN, 2004, p. 2). 

 

 A crítica parece-nos bastante procedente, pois, realmente, a mudança de natureza traz 

consigo, outras alterações em cascata, inclusive esta apontada pelo texto. Com feito, haverá 

mudanças também na relação entre Estado e IES referentes a outros aspectos da regulação e 

avaliação. Contudo, não houve nenhuma emenda em todo o tramite do PL n.º 3.582/2004 ou 

da MP n.º 213/2004 que fizesse menção ao fato.  

• “Sem assistência estudantil (não há previsão orçamentária para esta rubrica) quantos 

jovens poderão manter-se nos cursos?” (ANDES-SN, 2004, p. 3). Uma crítica também 

procedente que, apesar das iniciativas revelando a intenção do governo de enfrentar o 

problema. 

• A síntese da análise do ANDES-SN sobre o PROUNI pode ser vista na afirmação, de que 

o principal objetivo da MP n.º 213 é “estabelecer parcerias público-privadas como eixo da 

expansão da educação superior do país, robustecendo essas instituições de venda de 

serviços educacionais” (ANDES-SN, 2004, p. 1). 

Nesse sentido, talvez pelo contexto, talvez pela necessidade de demarcar uma posição, 

a entidade não considera os esforços do governo em ampliar também os investimentos nas 

IFES, inclusive reforçando seu – da IES - orçamento. Lembramos que, já no momento da 

publicação dessa nota, era conhecida a determinação de ampliação do orçamento para as IFES 

na LDO para 2005 (HADDAD, 2004). 
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5.3.3  A reação da ABRUC 
 

A relação entre o MEC, no Governo Lula, e as IES Comunitárias ganharam contornos 

de harmonia e diálogo, com a declaração de que tais IES precisariam ter um tratamento 

diferenciado por parte do Estado: 

 

O Ministro da Educação, Tarso Genro, assegurou hoje, 21, à direção da Associação 
Brasileira das Universidades Comunitárias (Abruc) que esse grupo de instituições 
será tratado como um segmento específico e diferenciado no anteprojeto da 
Reforma da Educação Superior que o MEC está preparando.  
Ao receber o pedido da Abruc, o Ministro destacou que o Artigo 69 do documento 
do MEC sinaliza a necessidade de tratamento específico às instituições de ensino 
superior comunitárias: “São instituições públicas de caráter não estatal que têm que 
ter uma regulação própria”.(UNIVERSIA, 2007b) 

 

 Nesse contexto, a reação das IES comunitárias não poderia ser diferente: 

A Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (Abruc) manifestou apoio 
ao termo de adesão do ministério, embora aguarde a aprovação do projeto de lei. ‘A 
adesão de cada instituição é individual, mas nós temos garantido a maioria das 
filiadas assinando o termo [condicionado à decisão do Congresso]. Negociamos 
vários dias com o ministério, nossas propostas foram incorporadas, de modo que 
hoje o projeto está satisfatório e esperamos que o Congresso aprove’, salientou 
Aldo Vannucchi, presidente da Abruc.(DIÁRIOON, 2007). 

 

Mesmo considerando que a adesão é de cada IES e não da Associação e considerando, 

ainda, que alguns pontos foram negociados97, a ABRUC explicitou sua adesão ao Projeto: 

 

A Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (Abruc) entregou, em 
março, um documento ao Ministro da Educação, registrando a sua intenção em 
participar do Prouni, mas apontou dificuldades que o projeto original apresentava 
para a adesão do segmento comunitário. "A Abruc tem algumas restrições ao PL do 
Prouni, mas adere ao programa. A restrição principal é o receio de que sejam 
desrespeitados, no futuro, direitos adquiridos das instituições a ela filiadas" diz 
Aldo Vannucchi, presidente da Abruc. Segundo ele, a associação não endossa o 
cancelamento do caráter filantrópico de suas filiadas. "A única vantagem dessa 
mudança de regime jurídico das filantrópicas [esperada pelo governo] é a melhoria 
de gestão", comenta o Deputado Colombo.(COMCIENCIA, 2007).  

 

Segundo o então presidente da ABRUC, Prof Aldo Vanucci, em entrevista concedida 

ao pesquisador, um dos problemas das Comunitárias estaria na relação com o Ministério da 

Previdência que, por meio de seus fiscais, tinham uma prática de perseguição a essas IES. 

Assim, a entrada do MEC como agente fiscalizador, inclusive do aspecto filantrópico, poderia 

                                                 
97 Lembrando que o Projeto original previa que o total dos 20% de gratuidade fosse empregados em bolsas.  
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estabelecer um processo de fiscalização que, nas palavras do professor Aldo, “sem abrir mão 

da coerência e da legitimidade, fosse implementada de maneira mais justa”.98 

 

5.4 RETOMANDO O PROCESSO DO MARCO LEGAL 

 

Vistas as reações dos agentes, retomemos o processo de construção do marco legal, 
procurando identificar como as várias versões do texto foram sendo construídas. 

 
 

5.4.1 A relação entre a MP e o Substitutivo  
 

Em relação ao Substitutivo verificamos que das cinqüenta e cinco proposições ao 

longo dos seus dezenove Artigos, trinta e uma foram acolhidas integralmente, quatorze foram 

acolhidas com modificações, dez foram rejeitadas e houve três acréscimos, ou seja, tivemos 

57% do seu teor acolhidos literalmente, 18% excluídos e 25% acolhidos com modificações. 

As principais exclusões se referiram ao processo de adequação das IES beneficentes, à 

dispensa de seu certificado de assistência social e à questão do refinanciamento das dividas 

com a Receita Federal para as IES. 

As principais modificações se referiram à regulamentação das normas acadêmicas, a 

qual ficou sob a responsabilidade do MEC, a exclusão da especificação das atividades 

extracurriculares de ensino e pesquisa para efeito de complementação da gratuidade nas IES 

beneficentes, o aumento da proporção do número de bolsas nas IES beneficentes, passando de 

1/3 proposto pelo Substitutivo para 1/2 na MP n.º 213 e a ampliação do número de avaliações 

insuficientes atestadas pelo SINAES para efeito de desvinculação, de duas para três. 

Os principais acréscimos foram relativos à tributação das IES beneficentes, havendo 

uma ampliação das receitas a serem tributadas, a especificação das IES com e sem fins 

lucrativos e dentre as últimas, a caracterização das beneficentes e não-beneficentes. 

 

 

 

 
                                                 
98 A entrevista foi concedida no dia 30 de julho de 2007, às 09:40. 
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5.4.2 A relação entre o PL 3582 e a MP 213 
 

Já observamos que muitas das propostas analisadas no âmbito da ABMES e de outras 

entidades foram incluídas. Não obstante, sentimos a necessidade de esclarecermos melhor as 

mudanças efetivas entre os dois documentos. 

Se no caso do Substitutivo identificamos sua predominância quantitativa no texto da 

MP 213, em relação ao PL vamos identificar essa predominância, porém, no caráter 

qualitativo, isto é, a MP 213 está qualitativamente mais próxima do PL que do Substitutivo 

Colombo. Senão vejamos a relação entre os diversos documentos.  

Em relação ao texto da PL 3.582, a MP 213 apresenta, ao longo dos dezesseis Artigos 

e sessenta e uma proposições, vinte e um acréscimos, dezenove modificações, sete exclusões 

e quatorze permanências, ou seja, em relação ao PL, tivemos 34% de acréscimos, 31% de 

modificação, 11% de exclusão e 14% de permanência. 

A MP trouxe mudanças significativas, a começar pelo seu objetivo que explicita a 

regulação das entidades beneficentes. Isso significa que a Lei cresce em seu teor de regulação. 

Além dessa modificação constatamos outras relativas à ampliação do universo beneficiado, à 

isonomia entre as IES com e sem fins lucrativos, à menor regulação e controle de qualidade, à 

redução da base de isenção fiscal e, finalmente, à distinção entre beneficentes e não 

beneficentes. Vejamos então cada um desses aspectos. 

No tocante à ampliação do universo dos beneficiários, os dois primeiros Artigos se 

referem ao tipo de bolsa e ao público destinatário. Nesse sentido, ocorrem mudanças e 

acréscimos significativos nas modalidades da bolsa e na direção de ampliação do público 

beneficiário em função de: 

a) Passam a ser considerados dois tipos de bolsas: integral e parcial (Art. 1º); 

b) Aumenta a renda para as bolsas integrais, de um, para um salário e meio (Art.1º, § 1º); 

c) A renda limite da bolsa parcial é fixada em três salários mínimos (Art. 1º, § 2º); 

d) São incluídos os alunos da rede privada com bolsas integrais no ensino médio (Art. 2º, 

Inciso I); 

e) São incluídos os alunos com necessidades especiais (Art. 2º, Inciso II); 

f) É excluído o limite de renda para os professores da rede pública. 

Exceto pela inclusão dos alunos com necessidades especiais, as outras modificações, 

ao mesmo tempo em que ampliam o universo potencial a ser atingido, reduzem as 

possibilidades dos estudantes localizados nas faixas mais baixas de renda, que terão de 
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concorrer com os de renda acima. Uma idéia do significado desse aumento nos é apresentado 

pela Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico 

(IBGE) (IBGES, 2007). Por estes dados vemos que o número de famílias com renda de até R$ 

600,00 que, potencialmente, significa o mínimo para se ter uma renda per capita de até um 

salário mínimo, no caso de uma família formada por duas pessoas, é de 14.796.772 (Tabela 

11). A ampliação da renda per capita para um salário mínimo e meio implica incluir, pelo 

menos, o grupo acima deste, ou seja, as famílias com renda de até R$ 1.000,00, ampliando o 

universo de possíveis beneficiados em mais 10.181.484. Além do quantitativo, existe um 

aumento qualitativo, considerando-se que um maior nível de renda implica na aquisição maior 

de bens culturais, como demonstra a tabela 12. 

 
Tabela 11: Número de famílias e Tamanho médio da família - 2003 

Rendimento monetário e não monetário mensal familiar (em Reais) Brasil 

Número de famílias  

Total 48.534.638 

Até 400 reais 7.949.351 

Mais de 400,00 a 600,00 reais 6.747.421 

Mais de 600,00 a 1.000,00 reais 10.181.484 

Mais de 1.000,00 a 1.200,00 reais 3.528.908 

Mais de 1.200,00 a 1.600.00 reais 5.086.643 
      Fonte: POF – IBGE, 2007. 

 
 

Tabela 12: Despesa monetária e não monetária média mensal familiar - (R$) - Brasil - 2003 
 Mais de 

400 a 600 
Mais de 

600 a 1000 
Mais de 

1600 a 2000 

Educação 6,83     
1,04 % 

12,15     
1,32 % 

51,55     
2,69 % 

Recreação e cultura 
7,00     
1,06 % 

12,41     
1,35 % 

38,67     
2,02 % 

   Fonte: POF – IBGE, 2007. 
 

Observe-se que as famílias com rendimentos per capita na faixa de até um salário 

mínimo e meio, aumentam suas despesas com educação e recreação e cultura em cerca de 

30%, em relação ao grupo que pode ter minimamente a renda per capita de 1 salário mínimo.  

As observações sobre ampliação do universo em função da ampliação de renda, 

acima indicadas, são válidas também para o universo dos professores. Qualquer que seja o 

sistema de seleção desse grupo, sendo em função de conhecimento, provocará vantagens aos 
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que têm uma renda maior. Tais modificações talvez tenham sido motivadas pela intenção de 

simplesmente ampliar o universo, mas também, podem conter a intenção de incluir um 

critério de seletividade cultural. 

 A ampliação para bolsas parciais é mais bem compreendida na sua relação com as 

bolsas integrais, no § 4º do Art. 5º. Nesse ponto, está indicado que a proporção é de duas 

bolsas parciais de 50% para uma bolsa integral. Isso amplia o universo de beneficiários em 

potencial, porque se amplia a renda para até três salários mínimos percapito, incluindo um 

universo de mais 3.349.073 famílias. Em relação às despesas com educação significa um 

aumento de mais de 160% e de mais de 100% com recreação, em relação ao grupo inicial. 

Assim, dificilmente, o grupo inicial ou os dois primeiros grupos iniciais, terão condições de 

concorrer com esse terceiro grupo, de modo que eles deverão se restringir aos 50% de bolsa 

integral. Em outras palavras, o grupo de menor poder aquisitivo tem suas expectativas 

reduzidas em 50%. 

 Relativamente ao universo dos beneficiários no Art. 7º existe uma modificação 

importante, no tratamento das políticas de cotas raciais: a base para o cálculo do percentual de 

cotas raciais passa a ser a unidade federativa e não o país. Isso dá mais realidade a esse 

parâmetro, uma vez que a média nacional pode distanciar-se da média estadual. Ainda sobre o 

mesmo tema, o parágrafo seguinte é um acréscimo que estabelece o procedimento para os 

casos em que não se atinja o percentual estabelecido. 

No tocante à regulação e controle da qualidade, no Art. 3º encontra-se uma 

modificação significativa ao se introduzir um segundo processo seletivo feito pela IES. Isso 

retoma a autonomia da IES em relação a esse aspecto, sem desconsiderar o resultado do 

PROUNI.  

 Por outro lado, inclui-se a necessidade de investigação das declarações acerca dos 

dados socioeconômicos, dando mais seriedade e transparência ao processo, e mais segurança 

para o resguardo da sua função social. 

Ainda no Art. 7º há três modificações sensíveis na relação entre acesso e qualidade: 

primeiro não se considera o status presente no momento da assinatura, mas apenas as 

avaliações subseqüentes; segundo, se altera de “dois anos” para “três avaliações” o limite para 

a desvinculação. Percebe-se, aqui, a diminuição no controle da qualidade, o que, a rigor, 

depõe contra os interesses públicos do Projeto.  

No § 1º do Art. 11º, existe um acréscimo para tornar a fiscalização exclusividade do 

MEC, saindo da alçada dos outros ministérios. Isso significa centralização e racionalização da 

regulação e, ao mesmo tempo, facilidades para as IES que estão sob a fiscalização de outras 
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esferas governamentais, considerando a capacidade técnica e de pessoal que o MEC possui 

para realizar tal procedimento. 

No Artigo 13 há mudanças na relação entre o PROUNI e o FIES, de maneira que é 

trocada obrigatoriedade de vinculação ao PROUNI por preferencialidade. Nesse sentido, 

aprofunda-se a perspectiva de diálogo ou da não imposição da Lei. 

A relação entre IES com e sem fins lucrativos é tratada no Art. 5º e neste sentido as 

IES com e sem fins lucrativos recebem o mesmo tratamento, sendo o diferencial a natureza 

beneficente para as segundas. Tal medida, articulada com a presente no Art. 12, que se refere 

especificamente a essa mudança de natureza jurídica – em que se flexibiliza o pagamento da 

quota patronal – poderá estimular a mudança de natureza jurídica de “sem” para “com” fins 

lucrativos, repercutindo na arrecadação de tributos e assim, materializando a intenção do 

Governo Lula de equilibrar renúncia fiscal com ampliação da base tributária.  

 Observe-se que no § 6º deste mesmo Art. 5º, é antevista a possibilidade para que as 

IES não-lucrativas ofereçam uma bolsa integral para cada dezenove pagantes, desde que seja 

oferecida um numero de bolsas parciais para se atingirem os 10% exigidos. Ora, a rigor, não 

há nenhuma modificação, ou seja, para atingir 10%, a IES deverá oferecer o equivalente a 

duas bolsas integrais para cada dezoito alunos, o que equivale a uma bolsa integral mais duas 

parciais (de 50%) para cada dezoito alunos. Isso confirma a observação sobre o tratamento 

equivalente entre as IES “com” e as IES “sem” fins lucrativos.  

Houve a exclusão total dos dispositivos referentes às regras de transição constantes no 

Art. 8º do PL. Isso significa menor flexibilidade e menor margem de adequação para as IES, 

refletindo aumento de controle. Esse tipo de exclusão parece ter sido compensada pela 

diminuição da rigidez na aplicação das penalidades. Com efeito, as mudanças abrandaram as 

penalidades com exclusão de penalidades fortes, de multa financeira, sendo substituído pelo 

acréscimo do número de bolsas em 1/5 da diferença constatada. Isso implica diminuição do 

poder de controle frente às IES, mas também reafirmação do sentido social da Lei. 

Ainda sobre as penalidades, no mesmo Art. 8º, encontra-se um acréscimo no § 3º, com 

reconhecimento das responsabilidades de outrem, como seria o caso de não se cumprir o 

acordado. Provavelmente com esse acréscimo é reconhecida a instabilidade do sistema. Ainda 

sobre o tema, foi retirado o “cumulativamente” constante no § 1º do Art. 10º do PL. 

Em relação à redução da base de isenção fiscal, o § 1º do Art. 8º traz uma modificação 

sensível ao restringir as fontes da receita, excluindo-se outras atividades que não sejam de 

ensino no caso das IES não beneficentes. Significa restringir a isenção em si, uma vez que as 

receitas com essas outras atividades continuarão a ser tributadas. 
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 Quanto à distinção das IES beneficentes, a MP passa a tratar a partir do Art. 10. Logo 

nesse Artigo, é introduzida uma mudança significativa: aumenta-se a renda de um para três 

salários mínimos no caso das bolsas parciais e diminui-se a alíquota de 1/4 para 1/9, no caso 

das bolsas integrais. A ampliação do limite de renda reduz as possibilidades daqueles que têm 

a renda de até um salário mínimo per capita, como já demonstramos. Por sua vez, a redução 

da proporcionalidade é considerável e se iguala às outras IES privadas.  

A diferenciação destas IES com as não beneficentes vem por meio da alíquota de 

aplicação em gratuidade sobre as receitas provenientes de outras fontes que não sejam o 

ensino, ou seja, no caso das IES não beneficentes essa tributação não é aplicada sobre tais 

receitas.  

Existe uma exclusão significativa do Parágrafo Único do Art. 12 do PL, referente à 

remuneração dos dirigentes. Pela nova redação (da MP) esse dispositivo é excluído, de 

maneira que continua proibida tal remuneração. A exclusão assina a rubrica do não–Mercado, 

uma vez que limita a contratação de dirigentes profissionais. 

A alínea “b” do Inciso II do Art. 11 apresenta um acréscimo significativo: a inclusão 

na cota das bolsas referentes aos acordos coletivos, o que significa conforto para as IES 

beneficentes do ponto de vista administrativo em relação às outras. Contudo, devemos 

considerar que tais bolsas destoam dos critérios sociais apresentados pela Lei, uma vez que, 

pelo menos no caso dos professores, seus limites poderão ser excedidos. Por usa vez, o § 2º 

desse mesmo Artigo acresce dispositivo que facilita a retomada do caráter beneficente, 

mantendo-se os impedimentos já constantes em Lei. 

A análise dessas mudanças aponta algumas tendências. A primeira delas é a busca de 

afirmação do sentido social da Lei ao se ampliar o universo dos beneficiários, ainda que tal 

medida signifique desvantagem para o grupo de renda mais baixa. Com efeito, podemos 

afirmar que essa ampliação alcança uma faixa social que enfrentaria dificuldades com os 

custos da educação superior. A segunda tendência é a flexibilização da regulação. Mesmo que 

se tenha excluído os dispositivos, referentes à transição, outros foram agregados, no sentido 

de diminuir a rigidez da ação do Estado, incluindo aquilo que se refere às penalidades. A 

terceira tendência percebida é a acentuação na política de aumentar a base de arrecadação, 

estimulando às IES sem fins lucrativos a mudarem sua natureza jurídica. Enfim, as mudanças 

ocorridas não chegam, ao nosso modo de ver, a alterarem o essencial da proposta do Governo 

Lula, confirmando aquilo que foi apresentado, na Exposição de Motivos desta MP. 
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5.4.3 O Decreto n.º 5.245/2004 
 

A MP 213 é imediatamente regulada pelo Decreto n.º 5.245 de 15 de outubro de 2004 

(BRASIL, 2004i) No referido processo de regulação, destacamos os seguintes dispositivos: 

• a regulação dos professores beneficiários, exigindo que estejam na efetividade de sua 

profissão, de maneira a não deixar dúvidas acerca dos objetivos sociais da MP, no Art.. 2º; 

• regula a base de cálculo para o n.º de bolsas a serem concedidas, no Art. 4º;  

• regula o que não está claro sobre a autonomia para a ampliação de vagas nos cursos, 

evitando procedimentos incorretos, no Art. 6º; 

• regula, no Art. 8º, o desempenho acadêmico assim como ficou estabelecido na MP, em 

termos de controle, mas não de critérios e parâmetros para se avaliar o desempenho, 

sendo, apenas, indicado no § 3º desse mesmo Artigo, a  necessidade de sua elaboração. A 

importância da regulação está em se garantir a efetiva aplicação do instrumento tanto por 

parte da IES quanto do beneficiado; 

• no § 2º do mesmo Art. 8º se faz a regulação das atividades extracurriculares, dando 

margem para a inclusão das atividades de extensão; 

• regula a definição de “Falta Grave”, do Inciso III do Art. 10 da MP 213. É importante, 

aqui, a classificação da discriminação contra estudantes como falta grave. 

 

5.4.4 A MP 213, a Lei 11.096 e seus respectivos Decretos 
 

Apesar da intensa negociação, citada anteriormente, e dos acordos vislumbrados, o 

trâmite da MP 213 na Câmara não foi dos mais fáceis. O volume e qualidade das emendas 

propostas, assim como o texto final da Lei, demonstram que nem todos os acordos estavam 

fechados, como foi dito quando da edição da MP, e que a força de determinados grupos no 

parlamento é bastante considerável99. 

                                                 
99 Foram propostas 193 emendas de caráter supressivo, aditivo, aglutinativo ou global (BRASIL, 2004m). 
Algumas propunham pequenas alterações que, a rigor, não provocariam mudanças significativas no texto. 
Outras, porém, propuseram mudanças estruturais. Um balanço das emendas propostas identifica em primeiro 
plano sua diversidade, ou seja, existem propostas que privilegiam tanto o privado, a ponto de o Programa incidir 
sobre o aumento da taxa de lucro, quanto o público, numa perspectiva de quase estatização do setor privado por 
meio de subsídios. Ora isso revela a própria diversidade das matizes ideológicas no Legislativo e do processo de 
discussão nele enfrentado para se formular a política pública. Porém, seja pelo resultado final do texto – como 
teremos oportunidade de verificar adiante - seja pelo desequilíbrio quantitativo entre os dois grupos de 
propostas/interesses, percebemos o desequilíbrio em favor do interesse privado. 
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Enviado à Câmara na forma da MP n.º 213, o texto teve mais uma vez como relator o 

Deputado Irineu Colombo (PT-PR). Em seu parecer, apresentado no dia 29 de 11 de 2005, ele 

faz uma circunstanciada análise de cada um dos Artigos da MP, uma síntese sobre as emendas 

apresentadas e analisa a exposição de motivos antes de apresentar suas considerações. 

 As considerações do relator começam pela questão de sua constitucionalidade. Para 

Colombo, a MP não apresentava problemas constitucionais, em relação ao instrumento usado, 

ou seja, por ter sido apresentado pela via de uma Medida Provisória, pois ela atendia “(...) aos 

requisitos de relevância e urgência (Constituição Federal, Art. 62º, caput), bem como se 

ocupa de matéria passível de regulamentação mediante instrumento da espécie (C.F., Art.. 

62º, § 1º).” (COLOMBO, 2004. p. 16). 

 Por sua vez, as demandas acerca da constitucionalidade da MP geradas pelos 

debates100 foram reconhecidas como improcedentes, sejam as relativas à impossibilidade de 

Lei Ordinária tratar do aspecto de isenção ou imunidade, sejam referente à discriminação 

étnica, que estaria infringindo a isonomia entre os cidadãos. Referente a este último tema, 

Colombo (2004, p. 22) afirma que “a lei, para realizar e concretizar o postulado da isonomia, 

discrimina, pois o critério da igualdade é tratar desigualmente os desiguais.” 

 O segundo aspecto tratado nas considerações do relator refere-se à adequação 

financeira das medidas, momento em que trata do tema da renúncia fiscal. Após apresentar os 

cálculos referentes ao montante da renúncia fiscal atual, em que 85% das IES do setor são 

contempladas, e ainda os cálculos sobre a previsão da renuncia a ser acrescida a esta, o autor 

conclui sobre a estimativa do custo das vagas do PROUNI que 

 

o custo médio do aluno PROUNI ficará em torno de R$970,00 por ano. (...). O 
ProUni constitui uma alternativa de custo reduzido para o acesso imediato de 
alunos carentes ao ensino superior (COLOMBO, 2004. p. 24).101 
 

 Finalmente o relator observa que o deferimento do termo de adesão será  

 

                                                 
100 Um dos debates mais importantes aconteceu na própria Câmara, envolvendo os juristas Ives Gandra - que 
criticou duramente, o fato de se regulamentar uma tributação em Lei ordinária, assim como a regulamentação da 
imunidade das entidades filantrópicas, afirmando sua inconstitucionalidade - e Dalmo de Abreu Dallari – que, ao 
contrário, afirmou a total constitucionalidade de tal procedimento. O debate aconteceu no dia 16 de junho de 
2004.  
101 Segundo o autor o montante da renúncia fiscal seria de R$ 869 milhões por ano, resultando, para os dados de 
2002, num subsídio indireto de R$ 300,00 vaga/ano, ou seja, cada matrícula custa a anuidade paga pelo estudante 
mais esse valor de R$ 300,00 por ano. Com a renúncia fiscal prevista no PROUNI, seriam acrescidos a este 
montante cerca de R$ 530 milhões. Como essas novas vagas não implicam em entradas para as 550 mil vagas 
originadas no momento de adaptação total do Programa, resultando em um custo de R$ 970,00 por vaga ano. 
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instruído com a estimativa da renúncia fiscal, no exercício do deferimento e nos 
dois subseqüentes, a ser usufruída pela respectiva instituição, na forma do Art.. 9º, 
bem assim como o demonstrativo de compensação das referidas renúncias, do 
crescimento da arrecadação de impostos e contribuições federais no mesmo 
segmento econômico ou da prévia redução de despesas de caráter continuado. 
(COLOMBO, 2004. p. 24). 

 

 Tal observação serve, certamente, para assegurar que a estimativa a ser construída com 

cada IES dará as informações mais precisas e servirá como controle dessa renúncia fiscal.  

Em relação ao mérito, isto é, sobre o objetivo de inclusão social e da conseqüente 

democratização do acesso à educação superior, o autor começa demonstrando a diferença 

entre o percentual de presença dos 40% mais pobres da educação superior (4%) e o percentual 

da presença dos 10% mais ricos (23,4%). Ou seja, são quase 600% a mais entre os mais ricos. 

O autor aplica o mesmo procedimento, em relação à etnia e à origem dos estudantes, se de 

escola pública ou privada na educação básica, para concluir que 

 

Para ampliar a participação dos alunos mais pobres é necessário estabelecer quotas 
para esses estudantes nas IES públicas, como no setor privado, por curso e por 
turno. [coisa que ] O Poder Executivo está apresentando projetos de Lei nesta 
direção. (COLOMBO, 2004, p. 26), 

 

 Afirma então o relator que, por meio da MP 213, “é possível aumentar de modo 

significativo o número de vagas gratuitas e destinadas a jovens de baixa renda, com o controle 

público sobre elas” (COLOMBO, 2004. p. 26), e conclui: 

 

Este projeto não representa a solução permanente que se dará pelo incremento da 
oferta de vagas públicas, mas é um passo importante no processo de inclusão, em 
curto prazo, de parcela importante de jovens que não têm sequer o anelo de cursar o 
ensino superior por estar excluído a priori. (COLOMBO, 2004. p. 26) 

 

  Por conseguinte, o relator passa a tratar do trâmite da MP 213, recordando o número 

de emendas apresentadas e o procedimento de acolhida dessas emendas, quando da tramitação 

do PL no 3.582, além de destacar quais as emendas acolhidas pelo seu parecer. Colombo 

(2004. p. 28) finaliza seu parecer afirmando: 

 

Nesses termos, nosso voto é pela admissibilidade, constitucionalidade, juridicidade 
e adequação orçamentária e financeira da Medida Provisória n.º 213 de 10 de 
setembro de 2.004 e, no mérito pela sua aprovação na forma do Projeto de Lei de 
Conversão, em anexo, sendo acatadas as emendas, parcial ou integralmente, 
conforme quadro que segue, rejeitando-se as demais, no mérito. 
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 O Relator assim incluiu diversas mudanças na MP 213102, garantindo, porém, ter 

mantido o essencial do texto. Contudo, acreditamos que algumas mudanças chegaram a mexer 

no espírito da Lei. A primeira delas é introduzida pela aceitação da Emenda Aditiva n.º 175 

que propôs a reabertura do prazo  

 

para as instituições privadas de ensino superior aderirem ao PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO FISCAL REFIS, e estabelece que os débitos para com a 
Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional e o INSS 
possam ser pagos com a concessão de bolsas integrais. (COLOMBO, 2004, p. 15) 

  

Com efeito, a proposição apresentada tinha toda as características de perdão de dívidas 

e impunidade pelo crime de sonegação. Outra modificação foi a sugestão de mudança na 

fiscalização do PROUNI. Diferente da MP, o parecer do relator indicou que a coordenação do 

programa pelo MEC fosse realizada com o apoio da Secretaria da Receita Federal e da 

Secretaria de Receita Previdenciária. 

O processo de tramitação da MP 213, após a leitura do parecer, não ocorreu com tanta 

tranqüilidade, nem mesmo em relação ao que parecia está acordado com o setor privado 

empresarial, como foi relatado no Seminário promovido pela ABMES no dia seguinte à 

edição da MP. Segundo informe da assessoria de imprensa da própria Câmara dos Deputados: 

 

O relator introduziu diversas modificações em seu projeto de Lei de conversão para 
viabilizar a aprovação do texto. É que a proposta recebeu críticas de Deputados que 
defendiam a aplicação dos recursos do Programa na abertura de novas vagas em 
faculdades públicas, em lugar da isenção de tributos para o setor privado (ADUPE, 
2007).  

 

O parecer foi, assim, aprovado com alterações no dia 01/12/2004 e seguiu para o 

Senado. Na compreensão de parlamentares da situação o governo saiu derrotado, pelo menos 

no que se referia à proporção do número de bolsas que, nas IES com fins lucrativos caiu de 

10% para 7%:103 

 

Muitos brasileiros pobres vão perder suas vagas", afirmou o relator da MP, Irineu 
Colombo (PT-PR). "O governo tem posição contrária, mas, para o andamento na 
Casa, acabamos aquiescendo com isso", afirmou o Deputado Professor Luizinho 
(PT-SP), líder do governo na Câmara. (FSP, 2007a) 

 

                                                 
102 O Relator acatou parcial ou integralmente cerca de 56 das 193 emendas apresentadas (COLOMBO, 2004). 
103 “Na votação anteontem à noite, os Deputados cederam às pressões das particulares e fecharam um acordo. 
Com isso, instituições com ou sem fins lucrativos terão de destinar ao Prouni 7% do faturamento em vagas. No 
texto do governo, elas teriam de ceder 10% das vagas a alunos carentes”. (FSP, 2007e) 
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Para o então Ministro da Educação, Tarso Genro, a responsabilidade por essas 

mudanças teria sido da Universidade Paulista, UNIP, na pessoa do empresário Carlos Di 

Gênio: 

 

Tínhamos um acordo assinado com as entidades representativas do setor. Contra ele 
só havia a Unip, que, de forma legítima, operou contra o projeto, mas representava 
a si e mais uma ou duas instituições. (FSP, 2007a) 

 

Tais acontecimentos levaram o Governo Lula a tentar fazer as correções na votação no 

Senado, onde foram aprovadas onze emendas, sob a disputa entre o Governo e o lobby das 

IES empresariais: 

 

Dois pareceres distintos ditaram as regras das discussões que culminaram com a 
votação, ontem, no Senado, do Prouni. O primeiro deles, encomendado por um 
diretor da Anup (Associação Nacional de Universidades Particulares), foi feito pela 
Trevisan Consultores e aponta que a isenção concedida pelo programa às 
instituições com ou sem fins lucrativos é de 7%, enquanto aquela concedida às 
filantrópicas - que devem contrapartida de 20% em bolsas e serviços - é de 20%. 
"Se a isenção é de 7%, a contrapartida deve ser de 7% também. Caso contrário, as 
instituições estariam subsidiando parte das bolsas e a isonomia entre filantrópicas e 
as demais estaria comprometida", diz Lúcio Bastos, diretor da área tributária da 
Trevisan. Segundo o Ministro da Educação, Tarso Genro, um outro parecer, da 
Fundação Getúlio Vargas, aponta falhas no estudo da Trevisan e defende a 
manutenção da concessão de 10% das vagas dessas instituições em bolsas e destaca 
que o programa do MEC foi baseado num sistema de adesão. 
O resultado acordado entre lideranças do Senado, no entanto, foi o meio-termo: um 
ajuste 1,5% para lá, outro 1,5% para cá, e chegou-se a 8,5% das vagas. (FSP, 
2007c) 

 

 O texto voltou para a Câmara e no dia 22/12/2004 foi aprovado, mantendo as 

alterações feitas no Senado, tendo sido sancionada pelo Presidente em 13/01/2004.  

Em todo esse processo, podemos observar uma intensa movimentação entre os grupos 

interessados, incluindo as discussões no Legislativo. Neste cenário, identificamos a força dos 

grupos vinculados aos empresários da educação, de seu poder, principalmente no âmbito do 

legislativo e, ao mesmo tempo, das limitações do Poder Executivo e, ainda mais, das 

entidades vinculadas aos docentes e funcionários das IES estatais. 

Para melhor conhecermos o resultado desse processo, façamos a analise comparativa 

do texto da MP 213, enviado pelo Poder Executivo, e do texto sancionado pelo Presidente, 

que se tornou a Lei n.º 11.096 de janeiro de 2005, procurando identificar as principais 

mudanças introduzidas pelo Poder Legislativo.: 

• Acréscimo no Art. 1º, incluindo a bolsa de 25%. Essa mudança implica em duas 

conseqüências, ambas aprofundando as mudanças realizadas pela bolsa parcial, ou seja, além 
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de reduzir as chances do grupo de beneficiário com menor renda, aumenta a receita da IES. É 

uma mudança mais do interesse do Mercado que de interesse social. 

• Acréscimo no § 2º do Art. 1º, relativizando o acréscimo das bolsas parciais ao atribuir ao 

MEC a definição dos critérios para a distribuição dessas bolsas, o que foi feito pelo Decreto 

n.º 5.493/2004. 

• Há a exclusão do Parágrafo Único do Art. 4º do dispositivo referente aos serviços 

comunitários a serem prestados pelo beneficiário do PROUNI. Tudo faz crer que prevaleceu o 

interesse do MEC defendido pelo próprio Ministro, afirmando-se a impossibilidade de 

cobrança de uma contrapartida dos beneficiários do PROUNI porque se trata de um serviço 

do Estado, oferecido também sem nenhuma contrapartida aos estudantes das IES estatais 

(HADDAD, 2004, p. 147). A rigor, significa ampliação das condições de estudos desses 

estudantes e, portanto, não corresponde aos interesses do Mercado. 

• Acréscimo no Art. 5º, com clara intervenção do setor privado empresarial, diminuindo a 

alíquota de bolsas do PROUNI em relação ao conjunto das matrículas, de 1 para 9, para um 1 

para 10,7. Neste caso, existe uma redução de 10% para 8,5% da alíquota, a ser distribuída em 

bolsas, em contrapartida da isenção fiscal. Trata-se de uma medida clara e, enfaticamente, 

favorável ao Mercado. 

• Mudança, incluindo no § 3º do Art. 5º o tema da saída da IES do PROUNI. A mudança 

está na localização, já que na MP este tema se encontrava no §5º desse mesmo Artigo, e no 

termo aplicado, ao invés de desvinculação como na MP 213, o termo aplicado agora é 

“denuncia”.  

• Acréscimo no § 4º do Art. 5º seguindo o acréscimo feito das bolsas de 25%. Constata-se 

aqui, a necessidade de regulação posterior, já que não se define a proporção entre as bolsas de 

50% e as de 25%, de maneira que, não havendo regulação, a IES poderá oferecer 1 para duas 

de 50% ou 1 para 4 de 25%. As bolsas de 25% podem favorecer as IES porque geram receita, 

além de trazer para seu interior uma população com maior poder aquisitivo.  

• Mudança no § 5º do Art. 7º, indicando que, em caso de desvinculação por avaliação 

negativa, será “facultada” a transferência. Não deixa de ser uma medida que relaxa a questão 

da qualidade ao propor a saída do aluno como ato facultativo sob sua decisão. Isso possibilita 

a continuidade de funcionamento do Curso, por força da decisão do aluno. Tende-se, desse 

modo, a favorecer o interesse privado, ao invés de o Estado tomar a iniciativa de desativar o 

curso e providenciar a mudança, responsabilizando, juridicamente, a IES, para recolocar o 

aluno num curso vinculado ao Programa. 
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• No Inciso I do Art. 9, existe uma mudança referente às penalidades. Saiu o “sobre a 

diferença apurada”, o que significa dizer que, invariavelmente, incidirá sobre o máximo de 

bolsas a serem disponibilizadas, tornando a pena mais rigorosa.  

• No § 2º do Art. 10 é mudada a formulação das atividades extracurriculares que podem ser 

incluídas como gratuidade no caso das IES beneficentes, especificando-se o ensino e a 

pesquisa. Ao nosso modo de ver isso significa que as ações de extensão são incluídas. Num 

contexto de escassez de verbas para a extensão, é uma medida de interesse social.No § 1º do 

Art. 11 está inserida a continuidade da permanência das competências da Recita Federal e da 

Previdência Social na fiscalização das IES. Diante das fortes críticas e dos indícios de 

limitações do MEC para tal fiscalização, trata-se de uma medida de interesse público. 

• No Art. 12 existe uma importante mudança, ao se fixar, como condição para a inclusão no 

PROUNI de bolsas, referentes aos acordos coletivos das IES beneficentes, os critérios 

socioeconômicos, limitando, ainda, o percentual em relação à cota do PROUNI. Trata-se de 

uma medida que favorece o interesse social. 

• É importante observar o veto presidencial ao Artigo 17 do dispositivo, o qual previa que a 

adesão sem a comprovada quitação com a Receita Federal, no dizer da Presidência: “uma 

medida sem precedente na legislação tributária, abrindo a possibilidade de outros setores 

reivindicarem tratamento isonômico.” (BRASIL, 2005f). Em substituição ao veto, o Poder 

Executivo editou a MP 235, na qual restabelece a determinação legal do cumprimento do 

disposto no Art. 60, da Lei n.º 9.069/95, em que é exigida a quitação de débitos para a 

obtenção de qualquer isenção tributária, abrindo, contudo, a possibilidade de que essa 

quitação pudesse ser feita até 31 de dezembro de 2005. A MP foi convertida na Lei 11.128 

(BRASIL, 2005c). Por sua vez, em seu tramite, o Legislativo agregou ao texto da Lei (em seu 

Art.. 2º) dispositivo que alterou a Lei 11.096, incluindo, como beneficiário do PROUNI, os 

estudantes que tivessem cursado com bolsa parcial o ensino médio da Rede Privada, tendo 

sido vetada pelo Poder Executivo, por considerar que: 

 

a referida alteração na redação acarreta desvirtuamento do enfoque do PROUNI, 
que é um programa de concessão de bolsas, visando garantir acesso ao ensino 
superior para um público bastante determinado: o estudante de baixa renda que, de 
outra forma, não chegaria a cursar o ensino superior. Esse é o foco do PROUNI. 
Presumir que o bolsista parcial do ensino médio faz parte desse mesmo público é 
absolutamente falacioso. (BRASIL, 2005f). 
 

• Uma última observação importante é sobre a permanência de, praticamente, todo o 

conjunto de dispositivos referentes às IES beneficentes. O que pode significar tanto que o 
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acordado com essas IES já era definitivo, não merecendo realmente alteração, quanto o 

indício do fraco poder desse conjunto de IES, em termos de influências, na formulação das 

políticas, por meio do Poder Legislativo, pelo menos em comparação com as IES 

empresariais. Para o então presidente da ABRUC, prof. Aldo Vanucci104, as duas hipóteses 

podem ser confirmadas: tanto teria havido uma negociação prévia, cujo tema principal foi o 

procedimento de fiscalização dessas IES, quanto a pouca influência no Congresso. E isso, 

continua o prof. Aldo, tem uma relação direta, com a compreensão de que o trabalho de lobby 

no Congresso não é o melhor caminho, do ponto de vista ético, para se influenciar na 

formulação das políticas públicas. 

 Vejamos, agora, como ficou a regulação da Lei, por meio do Decreto n.º 5.493, de 18 

de julho de 2005  

Em relação ao Decreto n.º 5.245 que regulou a MP 213, o Decreto n.º 5.493 traz 

acréscimos em função das mudanças ocorridas entre a MP e a Lei n.º 11.096 e aduz outros 

detalhes. A rigor, pode-se destacar: 

• No Art. 5 exclui da base de cálculo os alunos  inadimplentes, implicando na redução do 

número de bolsas a serem incluídas no PROUNI, beneficiando as IES; 

• No Art. 7, regula-se a relação entre as bolsas parciais de 50% e as bolsas parciais de 25%, 

reduzindo bastante o número das bolsas de 25%. Assim temos uma relação de uma bolsa 

integral para duas parciais, e uma parcial de 50% para cinco parciais de 25%. A regulação 

reduziu, bastante, a vantagem visada com as mudanças, introduzidas pelo Congresso ao 

incluir as bolsas parciais de 25%, tendendo a beneficiar o interesse público ou reduzir os 

benefícios do setor privado. 

• No Art. 11 regulamenta-se a autorização para abertura de vagas, vinculando-a estritamente 

ao processo de adesão ao PROUNI. Reduzem-se, desse modo, as possibilidades de uma 

autonomia inexistente em outros instrumentos regulatórios. 

• No Art. 15 são reguladas as bolsas do acordo coletivo sem nenhum acréscimo de mérito 

ao já estabelecido. 

• No Art. 16 se regula a mudança de natureza jurídica, enfatizando apenas a necessidade de 

manutenção do acordo estabelecido segundo a natureza jurídica original. 

                                                 
104 Dados apresentados a este pesquisador por entrevista telefônica.  



 

 

 

232 

• A regulação proposta no Art. 17 é, ao que parece, a mais importante deste Decreto, ao 

determinar a existência da Comissão Nacional e das Comissões Locais de 

Acompanhamento e Controle Social do PROUNI. Permanece obscuro, contudo, o 

contexto dessas Comissões Locais, se são por IES, por municípios ou por unidades da 

Federação. Por sua vez, a Portarianº 301, de janeiro de 2006, constitui a Comissão 

Nacional105, dando-lhe a competência de propor as diretrizes das Comissões Locais. Sobre 

a Comissão Nacional, chamam a atenção dois aspectos: i) a exclusão da ABRUC, 

legitimando apenas a ABMES e o CRUB; ii) o não custeio das passagens que termina por 

inviabilizar, a não ser pela benevolência das IES, a participação dos membros que não 

estejam em Brasília. 

A leitura do Decreto n.º 5.493 deixa a impressão de ambigüidade, no balanço entre o 

Público e o Privado. Enquanto se minoram as vantagens alcançadas pelo interesse privado 

empresarial ao se estabelecer a relação entre as bolsas parciais de 50% e de 25% como sendo 

de 1 para 10, constata-se a exclusão dos inadimplentes da base de cálculo para a quantificação 

das bolsas a serem disponibilizadas. Como sabemos a inadimplência é algo bastante 

dinâmico, tendendo a ser corrigida no inicio de cada semestre, ou seja, o aluno inadimplente, 

no final do primeiro semestre, tenderá a saldar suas dívidas para retomar o segundo semestre, 

podendo cair nessa rotina de pagar o semestre, invariavelmente, na matricula posterior, 

Seguindo essa dinâmica, ele será, via de regra, incluído na cota dos inadimplentes, sendo que 

se trata, apenas, de atraso de pagamento. 

 

5.4.5 A Lei º 11.509/2007 
 

A Lei é de autoria do Senador Valdir Raupp [Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB-RO)] e propõe a redução de três para duas de avaliações insuficientes 

como condição para o desligamento do Curso do PROUNI. No seu argumento, o Senador 

afirma: 

 

Conforme o § 4º do Art. 7º da Lei n.º 11.096, de 2005, o Ministério da Educação 
deve desvincular do Prouni, sem prejuízo para o estudante, o curso com 
desempenho insuficiente, segundo os critérios do Sistema Nacional de Avaliação da 

                                                 
105 Instalada em 14/03/2006, um ano meio depois de criado o Programa, segundo a Assessoria de Comunicação 
do MEC. Disponível em  http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=5775. 
Consultado em julho de 2007. 
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Educação Superior (SINAES), por três avaliações consecutivas. Uma vez que o 
Sinaes é de criação recente, cursos reprovados nas avaliações do extinto Exame 
Nacional de Cursos (conhecido como Provão), bem como na primeira edição do 
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), um dos componentes 
do Sinaes, foram beneficiados por bolsas do Prouni. Segundo denúncia de O 
Globo, de 8 de janeiro de 2006, 87 cursos sempre reprovados no Provão e no 
ENADE participam do Prouni, com um total de 1.110 bolsas. Pressionado pelas 
denúncias, o MEC dispôs se a acelerar a avaliação dos cursos participantes do 
Prouni. Ocorre, todavia, que se for considerada a exigência de três reprovações 
consecutivas no Sinaes para a desvinculação de cursos de baixa qualidade do 
Prouni, muitos deles continuarão a ser beneficiados pelo programa nos próximos 
anos, particularmente se considerarmos um dos critérios mais objetivos do Sinaes, 
que vem a ser o Enade, avalia as áreas de conhecimento a cada três anos. Para 
evitar que isso aconteça, sugiro, mediante o presente projeto, a exigência de duas 
reprovações consecutivas segundo os critérios de desempenho na avaliação do 
Sinaes. Desse modo, as instituições de ensino sentir-se-ão estimuladas a recuperar-
se, caso algum de seus cursos obtenha reprovação nas avaliações do MEC. A 
presente proposta mantém a oportunidade de acesso educacional para os estudantes 
de baixa renda, por meio do Prouni, porém, com a garantia de padrão de qualidade 
dos cursos que dele participam. (RAUPP, 2007). 

 

 Observamos, então, que a proposta do dispositivo está em harmonia com o Poder 

Executivo e parece não ter enfrentado nenhuma oposição pelo que indica sua tramitação. No 

parecer do relator, o Senador Leonel Pavan (Partido da Social Democracia do Brasil (PSDB-

SC),  

 

A medida parece-nos adequada, pois o sinal emitido pela primeira avaliação 
negativa deve ser respondido, pela instituição de ensino, por medidas adequadas 
para a recuperação do curso, sem a necessidade de uma terceira chance, no caso de 
segunda avaliação insuficiente. Por fim, avaliamos que o PLS em exame não 
contém vício de constitucionalidade e de juridicidade. Ademais, foi redigido 
conforme a boa técnica legislativa. Desse modo, julgamos que a proposição merece 
ser transformada em Lei (SENADO FEDEAL, 2007).  
 

 Assim, o Relator se manifesta favorável à aprovação. O Projeto de Lei do Senado é 

aprovado e sancionado pelo Presidente, sem vetos, em 20 de julho de 2007, tornado-se a Lei 

n.º 11.509 que altera § 4o do Art. 7o da Lei no 11.096. 

 

5.4.6 Portarias e Decretos 
 

A moldura legal do PROUNI vai sendo regulamentada por portarias diversas, sendo 

que destas, cinqüenta e quatro tratam de adiamentos de inscrições e adesões, cinco tratam da 

Bolsa Permanência, duas tratam do Termo de Adesão e três tratam da adesão ao FIES. Assim, 

a grande maioria refere-se a temas da gestão cotidiana do Programa, revelando a tendência de 
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aperfeiçoá-lo, num procedimento de respostas às demandas que as IES e o público em geral 

vão apresentando à medida em que ele vai se consolidando. 

 

5.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO MARCO 

LEGAL  

 

No processo de formulação do PROUNI alguns aspectos ganham relevância quando 

analisado sob o enfoque de nosso trabalho.  

O processo de formulação e os resultados alcançados nos deixam entrever a 

materialização de duas características da concepção de Estado: a autonomia em relação aos 

interesses do capital e o espaço de discussão e confronto de interesses entre diversos grupos – 

agentes, diretamente, envolvidos no tema. 

A autonomia pode ser identificada nas origens e motivações do Programa, à medida 

em que se trata de iniciativa própria da candidatura, não correspondendo à reivindicação de 

um grupo em particular. Aliás, isso, apenas poderia ter existido caso os grupos mercantis da 

educação superior tivessem participação na candidatura, pelo menos por meio de 

financiamento, o que não aconteceu106. 

Assim, é possível identificarmos as motivações do PROUN como sendo, prioritária e, 

fundamentalmente, de interesse pelo público, traduzida pelo objetivo ulterior de democratizar 

o acesso à educação superior para camadas empobrecidas da sociedade, sem prejuízos para o 

orçamento vinculado, constitucionalmente, à educação. 

Finalmente, essa autonomia é indicada pelo fato de a educação ou de o investimento 

na educação superior, não ser justificado em função do desenvolvimento econômico, 

vinculando-o aos processos de inserção de mão-de-obra no Mercado de trabalho.  

Por sua vez, o Estado como espaço de discussão e confronto de interesses pode ser 

encontrado nos relatos sobre as negociações entre o MEC e a ABMES, o MEC e a ABRUC, e 

MEC e Deputados e senadores, ou ainda pelas posições diversas em relação ao Projeto, a 

exemplo da manifestação do ANDES-SN. 

Nessa perspectiva, o processo tem a marca da negociação em detrimento da 

imposição. Ainda que haja pertinência na crítica sobre o peso de cada interlocutor, ou que a 

edição de uma MP tenha possibilitado acusações de postura antidemocrática do Executivo, as 

diversas formas que o Programa foi tomando, as idas e vindas de determinados dispositivos, a 

                                                 
106 Sobre o assunto ver http://www.tse.gov.br/internet/index.html. Consultado em julho de 2007. 
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alteração nas taxas percentuais e a inclusão de novos aspectos a cada passo que vai se dando, 

é uma prova inconteste de que o PROUNI não nasceu pronto e que não é fruto apenas de uma 

fonte, mas que foi incorporando elementos diversos, fruto de negociações. 

Na verdade, mesmo o espírito de estímulo, de incentivo para se ganhar adesão, em vez 

de algo imposto, de submissão a dispositivos legais, traz essa marca. Nenhuma IES está 

obrigada a aderir ao PROUNI. Claro, se pode questionar até que ponto o oferecimento de 

opções limitadas (poderia se perguntar, por exemplo, qual a opção em relação ao PROUNI?) 

e, tendo em vista o ideal de organização e participação política na sociedade, fazer a crítica de 

que ainda estamos aquém do processo ideal de negociação. Contudo, não podemos 

desconhecer que, nesse caso, subjaz à iniciativa do Governo a tentativa de tornar o Programa 

uma ação que depende, desde o início, de agentes diversos na sociedade e não apenas do 

próprio Estado. 

Nesse contexto, chama atenção o destaque dado à relação entre MEC e o subgrupo dos 

empresários da educação. Em torno da discussão sobre o percentual a ser disponibilizado em 

bolsas nas IES com fins lucrativos, a interlocução foi, ao que parece, reduzida a um só 

empresário, no caso, o dono da UNIP, João Carlos Di Gênio, o que corrobora a observação do 

ANDES-SN quanto a privilégios, dados pelo MEC, a determinados setores no processo de 

negociação.107 

Ainda em relação ao tema, as fontes pesquisadas e o relato das discussões, no 

Congresso Nacional, quase que ignoram tanto a representação dos setores vinculados às IES e 

entidades de classe, quanto a ABRUC. Aliás, o fato de que a Lei n.º 11.096 tem praticamente 

repetido a MP 213 no que se refere às IES filantrópicas, é um indicador de que, ou a 

negociação anterior ao envio da MP foi totalmente aceita, ou esse subsetor tem pouca 

influência no Legislativo, como já foi comentado.   

Em síntese, a trajetória percorrida pelo Programa nos ajuda a compreender que uma 

Política Pública, num campo com tanta diversidade de interesses como o da educação 

superior, tende a ser resultante da conjunção e do confronto de forças diversas, não podendo 

ser creditada a único agente, quer seja ele do Estado, da sociedade ou do Mercado. Por isso 

mesmo, do ponto de vista da relação entre o publico e o privado, ela tenderá a ser ambígua e 

contraditória. 

                                                 
107 Não obstante, o então Secretário Executivo do MEC, Fernando Haddad identifica os setores das IFES como 
sendo interlocutores críticos ao Programa, fazendo o seguinte comentário: “Há uma reação forte das 
universidades públicas contra o projeto - vocês sabem disto, está nos jornais. É uma reação que temos de 
respeitar numa democracia, embora nos pareça incompreensível, inclusive do ponto de vista lógico.” 
(HADDAD, 2004. p. 131). 
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Ambígua porque se revela como tendendo a privilegiar o interesse público e o 

interesse privado ao mesmo tempo, assumindo tanto o critério da justiça distributiva, quanto a 

cessão de privilégios ao setor empresarial da educação; contraditória porque traz em sua 

constituição elementos que se negam mutuamente, mas que não conseguem existir 

separadamente, no caso, a dimensão econômica revelada justamente no eixo tributário da 

proposta, e a dimensão social, revelada no sentido ulterior do Programa, compreendida como 

a democratização do acesso ao ensino superior. 

 

5.5.1 A concepção de educação superior que emerge no processo 
 

Uma das concepções propulsoras do Programa é apresentada por HADDAD (2004, p. 

131) “A afirmação de que a educação não é uma Mercadoria deveria nos levar à conclusão de 

que ela não deve ser, portanto, tributada”.  Trata-se de uma concepção que se confronta com a 

acusação de que a educação se torna Mercadoria no momento em que se reconhece a 

legitimidade de empresas com fins lucrativos poderem oferecê-la na qualidade de serviço. Ou 

seja, a inversão, retomando a educação como bem social, está justamente em trocar a 

tributação pelo controle, pela regulação forte do Estado, como se fosse algo do tipo: nós 

(Estado) não tributamos vocês (IES empresariais), mas teremos todo o controle sobre a oferta 

do serviço. Assim, o Estado como condição necessária para que predomine o interesse público 

teria mais força de ação. 

 Por outro lado, a educação ao ser considerada como serviço que deve ser ofertado, sem 

levar em conta, a capacidade econômica dos beneficiados, ou melhor, considerando o critério 

inverso ao do Mercado (quem menos pode pagar pela educação superior, também terá direito 

a ela), nega qualquer perspectiva de vê-la reificada, com o caráter de Mercadoria.  

 Por último, a discussão envolvendo interesses privados e públicos, ocorre, 

preponderantemente em torno das origens da oferta, isto é, sobre como dar-se-á a oferta de 

bolsas. Com exceção da tentativa de inserir dispositivo exigindo contrapartida dos 

beneficiários pelo recebimento da bolsa, e, nesse caso, prontamente rechaçada pelo MEC com 

o argumento de que, assim como o Estado não cobra dos estudantes das IFES, não poderá 

cobrar dos estudantes do PROUNI, não se vê argumentos ou proposições que vinculem o 

PROUNI às demandas do, por exemplo, do Mercado consumidor de mão-de-obra. 

 Ao contrário, ao garantir a distribuição das vagas com isonomia para todos as 

carreiras, ou ainda ao incluir os professores da Rede Pública da educação básica como 
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beneficiários, emerge uma concepção de educação que, de um lado, se não atende aos 

requisitos totais para ser consideradas plenamente de interesse social (veja-se a questão da 

qualidade em função da avaliação), não procede a sua – do interesse social - negação.  

 

5.5.2 A relação entre o Público e o Privado  
 

Num balanço geral entre os interesses sociais e públicos e os interesses mercantis e 

privados, identificamos certo equilíbrio qualitativo e perceptível predominância dos interesses 

mercantis e privados do ponto de vista quantitativo.  

Do ponto de vista qualitativo há ganhos efetivos dos interesses sociais, a começar pelo 

Programa em si, isto é, trata-se de uma iniciativa que fundamentada no critério de justiça 

distributiva, leva o Estado a tratar, desigualmente, os que se apresentam inferiormente 

desiguais na sociedade no que se refere a oportunidades para a realização da vida.  

O mesmo podemos verificar em nuances da Lei que procuram conservar privilégios 

aos desiguais e desigualmente tratados, ao garantir, por exemplo, que não aconteça a 

discriminação dos estudantes do PROUNI dentro da IES, assim como que não haja 

manipulação das vagas que poderiam, ao concentrar sua oferta em determinadas áreas ou 

cursos, repetir a velha fórmula do dualismo social e econômico na educação superior. O fato é 

que, com a isonomia dos cursos e turnos para a distribuição das vagas, procura-se evitar 

aquilo que acontece na educação superior brasileira, com a variação da categoria social e 

econômica em função dos cursos e dos turnos, numa clara tendência de que os de maior poder 

aquisitivo estudam durante o dia e em curso como medicina, arquitetura; enquanto os de 

menor poder aquisitivo se concentram no turno da noite, em cursos como os das licenciaturas. 

Deve ser citada ainda a capacidade de resistência do interesse público em se vetar 

algumas proposições como uma espécie de perdão da dívida tributária para as IES que 

aderirem ao Programa, ou a inclusão de estudantes com bolsas parciais no ensino médio da 

Rede Privada. 

Por sua vez, o interesse privado emerge quando trata do percentual a ser 

disponibilizado em bolsas, ou na fragmentação de suas modalidades. O mesmo se pode dizer 

em relação às penalidades, que terminam sendo brandas, se tivermos como referência que os 

casos previstos, tratam de quebra de acordo, numa palavra, de má fé, cabendo ação do Estado 

naquilo que lhe é mais peculiar: o monopólio legitimado da força da para coibir atos 

criminosos. 
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Analisando o que estava posto nas origens da proposta e do que efetivamente se 

conseguiu, acreditamos que houve maior avanço dos interesses privados que dos interesses 

públicos: o quantitativo de bolsas no primeiro ano reduziu-se de 180 mil para 112 mil, a 

alíquota de desconto caiu, no caso das IES com fins lucrativos, de 25% para 10,7%, a questão 

da qualidade ficou comprometida, mesmo na última versão dada pela Lei n.º 11.509, afinal 

duas avaliações consecutivas podem significar até duas turmas completas sendo formadas em 

IES de baixa qualidade, enquanto o direito do beneficiário de se transferir do curso avaliado 

como insuficiente não pode ser considerado exceção, mas regra. Enfim, a enumeração dos 

ganhos da ABMES já citadas, relaciona bem esses ganhos do interesse privado.  

Nesse sentido, o resultado final do Programa nesse confronto entre o Público e o 

Privado talvez esteja em função da execução do Programa. À medida em que ele se torne algo 

institucionalizado, socialmente reconhecido, poderá avançar na perspectiva pública, ou, do 

contrário, o avanço será na direção do interesse privado.  

 Enfim, a leitura feita sobre o processo de formulação da Lei nos ajuda a ver de perto 

como a relação entre o Público e o Privado na educação superior carrega, em si, ambigüidades 

e contradições, permitindo-nos ver apenas em nuances o que é uma e outro em estado, 

digamos, puro. Em outras palavras, a clivagem tão pronunciada, “de perto” revela-se como 

dinâmica, processo que segue tendendo para ambos os lados. 
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CAPÍTULO 6: O PROUNI: A EXECUÇÃO DO PROGRAMA  
 

 A análise da formulação da Lei nos apresentou manifestações da relação Público e 

Privado, com suas possibilidades e tendências que, agora, serão verificadas ao analisarmos 

como se apresenta o PROUNI ao público, como ele tem sido operado e quais os resultados até 

aqui produzidos. 

 Procederemos, primeiramente, à análise dos dados aos quais tivemos acesso, por meio 

da imprensa e, principalmente, pelo próprio MEC (MELLO, 2007). Em seguida, trataremos 

das críticas que têm sido apresentadas ao Programa por pesquisadores da área da educação 

superior, detendo-nos nas publicações que se referem exclusivamente ao PROUNI. 

Finalmente, apresentaremos nossas conclusões sobre o tema. 

 

6.1 O PROGRAMA NO PORTAL DO MEC 
 

No período de inscrição o PROUNI possui um portal próprio, isto é, quando acessamos o 

sítio do MEC na internet temos uma opção de acesso direto à página própria do Programa, no 

endereço "http://PROUNI-inscricao.mec.gov.br/PROUNI/". Consultado no dia 08 de agosto 

de 2007, encontramos links para os seguintes temas: “O Programa”; “Informações aos 

Candidatos”; “informações aos Bolsistas”; “Bolsa Permanência”; “Legislação”; “Certificação 

Digital”; “Sistema PROUNI”; “Parceiros do PROUNI”; “Dados e Estatísticas”; 

“Publicações”; e, “Fale Conosco”. Além desses existem links para “Destaques” do Programa; 

“Notícias”; “Resultados da Pré-seleção”; “Cursos e Bolsas Disponíveis” e para o “Endereço 

das Instituições participantes do PROUNI”. 

 Dentre esses links alguns são puramente funcionais, isto é, servem para que o processo 

de inscrição de candidatos ou de filiação das IES tenha possibilidade de realizar-se, sendo 

cabível apenas a análise funcional, que não é nosso foco108. Os que apresentam informações 

sobre o Programa e podem revelar algo de sua execução, serão alvo de nossa análise. 

 

                                                 
108 Não obstante, é significativo destacarmos que, segundo Mello (2007), o período 1/2006, que concentrou o 
maior número de inscrições no Programa, registrou um tempo médio de dez minutos e cinqüenta e três segundos 
para cada processo de inscrição, denotando sua facilidade de operacionalização. 
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a) “O que é o programa” 

 

  O texto apresentado é simples e objetivo indicando as finalidades do Programa 

referentes à concessão das bolsas e à renúncia fiscal. Apresenta ainda dados sobre sua 

execução, informando que “No seu primeiro processo seletivo, O PROUNI ofereceu 112 mil 

bolsas em 1.142 instituições de ensino superior de todo o país. Nos próximos quatro anos, o 

programa deverá oferecer 400 mil novas bolsas de estudos.” (BRASIL, 2007b). Chama 

atenção o fato de o texto apresentar dados sobre a expansão universitária, a ampliação de 

vagas na educação superior e sua interiorização, vinculando tais ações às metas do Plano 

Nacional de Educação, com o propósito, ao que nos parece, de esclarecer que o PROUNI não 

é a única ação de expansão das vagas no ensino superior. 

 

b) “Informações aos candidatos” 

 

  O texto traz, de uma forma bastante didática, informações que podem ser classificadas 

em dois grupos. No primeiro as respostas que vão sendo dadas às perguntas formuladas como 

que traduzem a própria n.º Lei 11.096, naquilo que se refere a: 

 

• Os cursos que podem ser realizados; 

• As modalidades de bolsas; 

• A relação PROUNI e ENEN; 

• As condições para que alguém tenha possibilidade de se candidatar às bolsas, incluindo os 

requisitos da natureza jurídica da instituição do ensino médio, a condição física, a etnia e a 

vinculação à carreira docente de ensino médio;  

• O processo de seleção nas IES; 

• As cotas étnicas e para portadores de deficiência física; 

• As modalidades de bolsas oferecidas e sua vinculação com renda familiar per capita, 

demonstrando também como se calcular essa renda; e, 

• O procedimento de vinculação ao FIES para financiar a parcela da anuidade não 

contemplada pela bolsa parcial; 

 

  O segundo grupo de informações trata do processo de inscrição no Programa, 

informando sobre as instituições participantes; o procedimento para efetuar a inscrição com a 
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possibilidade de se escolher “até sete opções de instituições de ensino superior, cursos e 

turnos, dentre as disponíveis conforme sua renda familiar por pessoa e seu perfil 

socioeconômico” (BRASIL, 2007b) e as instruções de acesso à Rede em instituições 

parceiras; como saber do resultado e como proceder após ter sido selecionado. 

           Ao fazer sua inscrição, o candidato escolhe até sete opções de curso, em instituições 

diferentes ou na mesma instituição. O estudante é pré-selecionado para sua opção de maior 

prioridade, onde ainda existam vagas disponíveis. “Portanto, o estudante que tiver obtido o 

melhor resultado no ENEM é o primeiro a ser pré-selecionado em sua primeira opção, e assim 

por diante. Dessa maneira, o PROUNI reconhece e valoriza o mérito dos melhores 

estudantes.Todo o sistema de seleção do PROUNI é informatizado e impessoal, o que confere 

transparência ao processo.”(BRASIL, 2007b).  

  

c) “Informações aos bolsistas” 

 

  Os bolsistas recebem as informações sobre as condições referentes ao aproveitamento 

acadêmico; em relação aos casos em que, referentes aos processos seletivos, ocorridos, a 

partir de 2006, mesmo sendo selecionado, não havendo formação de turma, o bolsista não 

poderá estudar; sobre os casos em que se aplica o encerramento da bolsa, com destaque para 

as condições referentes ao aproveitamento acadêmico (há possibilidade de haver mais de uma 

reprovação, sob o juízo do coordenador do Programa na IES e do professor responsável, e não 

há possibilidade de dilatação do prazo de conclusão do curso); sobre a renovação da bolsa, 

determinando que esta será semestral; referentes à suspensão da bolsa, considerando que no 

caso de ser procedimento de iniciativa do bolsista, o período em que a bolsa estiver suspensa 

não será excluído da contagem do prazo para a conclusão do curso; relativos às possibilidades 

de transferências; e, finalmente, sobre o FIES, indicando os casos em que é vetada a 

participação do bolsista. 

 É importante destacarmos que todas essas informações são acompanhadas pelo link para a 

Portaria que regula as regras indicadas, dando acesso ao usuário a seu fundamento legal. 

 

d) Informações sobre a bolsa permanência 

 

  Sobre a Bolsa Permanência, são informadas: o valor; as condições para sua oferta; o 

período em que se realiza a seleção; os procedimentos para o início do recebimento efetivo da 

bolsa, que inclui o Termo de Concessão, renovado a cada semestre e respalda nas informações 
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mensais da coordenação do PROUNI nas IES; a sua irretroatividade, sendo válida apenas a 

partir da assinatura do termo; sobre a duração da Bolsa, informando que elas se destinam aos 

beneficiados com a bolsa integral; e, finalmente, sobre os casos em que a bolsa é encerrada. 

  Nesse item chama a atenção que é comunicado por duas vezes que o efetivo 

pagamento da Bolsa está condicionado à “disponibilidade orçamentária e financeira do 

Ministério da Educação” (BRASIL, 2007e). Por outro lado, no dia 06 de agosto, a página 

referente ao tema ("http://PROUNI-inscricao.mec.gov.br/PROUNI/bolsa_permanencia.shtm") 

trazia um link para apresentar quais os estudantes que estavam aptos à bolsa: Clique aqui para 

consultar se você está apto a receber a Bolsa Permanência. Este link não estava disponível 

no dia 09 de agosto. 

  Esses dados nos levam a inferir que do ponto de vista da acessibilidade e, portanto, do 

favorecimento ao interesse público do Programa sua apresentação na internet traz as 

informações necessárias, facilitando a participação. Por outro lado, para o tema da Bolsa 

Permanência, o que mais interessaria aos estudantes beneficiados, necessita de maior clareza, 

como por exemplo, o que significa exatamente o aviso de que haverá, apenas, bolsa se houver 

disponibilidade orçamentária do MEC. Compreendida por nós, ela significa que o Programa 

não tem destinação orçamentária segura, ficando condicionada às decisões posteriores à sua 

constituição. 

   A Bolsa Permanência foi instituída pela Lei n.º 11.080, de 23 de setembro de 2005, 

cujo objetivo principal é o Projeto Escola Fábrica. Em seu Art. 11 dispõe: 

 

Fica autorizada a concessão de bolsa-permanência, no valor de até R$ 300,00 
(trezentos reais) mensais, exclusivamente para custeio das despesas educacionais, a 
estudante beneficiário de bolsa integral do Programa Universidade para Todos - 
PROUNI, instituído pela Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, matriculado em 
curso de turno integral, conforme critérios de concessão, distribuição, manutenção e 
cancelamento de bolsas a serem estabelecidos em regulamento, inclusive quanto ao 
aproveitamento e à freqüência mínima a ser exigida do estudante. (BRASIL, 2005e) 
 

 Posteriormente, a Lei sofre regulação pela Portaria n.º 1.900, de 5 de dezembro de 

2006 para corrigir problemas de operacionalização do sistema virtual. Não há, portanto, na 

moldura legal que trata o tema, nenhuma referência a essa condição de disponibilidade 

orçamentária. Em fevereiro de 2007 o MEC informava que havia disponíveis R$ 10 milhões 

de reais para o Programa, beneficiando 2.148 bolsistas.  

 A maior deficiência da Bolsa Permanência - além do baixo orçamento, evidentemente, 

que reduz o universo dos beneficiados – parece-nos estar na restrição dos cursos que alcança, 

em função do critério da carga horária diária média. Com efeito, também os bolsistas cujos 
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cursos não se enquadram naqueles critérios, necessitam de apoio para a permanência e 

efetividade no curso superior. Na verdade, o problema é bem mais amplo e mais grave que o 

demonstrado na análise restrita ao PROUNI. O tema será retomado quando tratarmos dos 

temas que emergem da análise e das críticas ao Programa. 

 Se a apresentação parece apropriada para os candidatos, para os que querem analisar o 

PROUNI elas deixam a desejar. Por exemplo, é quase impossível se ter a relação total e 

categorizada das IES pertencentes ao Programa. A consulta é feita localizando-se as 

Instituições por Estado, Cidade e Campus, de maneira que deve se consultar cada caso para se 

ter o total. Mais difícil ainda é o acesso categorizado, por exemplo, por natureza jurídica, já 

que se deve proceder o cruzamento de várias informações. Essas e outras informações 

existem, mas não são disponibilizadas diretamente pelo MEC. Retomaremos o tema quando 

tratarmos da transparência na execução do Programa. 

 Por último, ressaltamos a ausência de uma perspectiva mais cidadã na apresentação do 

PROUNI. Apesar de ser bastante didática, ainda permanece nela o tom de programa 

assistencialista em que o aluno recebe uma ajuda do Governo. Seria importante e, perceba-se, 

é uma questão mais de linguagem que de dado oferecido, que se explicitasse os direitos dos 

estudantes, como por exemplo o disposto no Art. 4º da Lei n.º 11.096 que afirma: “Todos os 

alunos da instituição, inclusive os beneficiários do PROUNI, estarão igualmente regidos pelas 

mesmas normas e regulamentos internos da instituição.” (BRASIL, 2005a). Com efeito, 

diante das condições subjetivas desses alunos, é importante que eles tenham muita clareza 

sobre sua condição de isonomia em relação aos seus colegas. 

 

e) “A operacionalização do PROUNI” 

 

A gestão do PROUNI é feita pelo Departamento de Modernização e Programas da 

Educação Superior, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. 

  O Programa conta com dois processos de operacionalização. Por um lado, são as IES 

que devem aderir, assinando o termo de adesão e os termos aditivos. Por outro, são os 

candidatos que devem fazer o processo seletivo e a comprovação dos dados sociais. 

No caso das Instituições, o Termo exige uma série de dados, variáveis segundo sua 

natureza jurídica, sobre cursos e vagas oferecidos, assim como sobre as opções de 

modalidades de bolsas a serem oferecidas e se haverá a inclusão das bolsas referente aos 

acordos coletivos com os funcionários e professores. 
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No caso dos estudantes o processo começa com a inscrição no ENEN. Após a 

realização do exame e publicação das notas, começa o processo de inscrição no PROUNI, 

pelo correio ou pela Internet. Na Internet o candidato tem as informações referentes às bolsas 

disponíveis em suas diferentes modalidades, incluindo aquelas para as cotas étnicas e de 

pessoas com deficiências, em cada Instituição, campus curso e turno.  

O candidato deve se inscrever no PROUNI do ano seguinte, submetendo-se à pré-

seleção, na qual conta sua nota naquele exame. Sendo aprovado na pré-seleção, então o 

candidato se apresenta na IES, para comprovação dos dados relativos aos critérios 

estabelecidos que tenha declarado e, em sendo habilitado, submeter-se à seleção própria da 

IES, quando for o caso.  

Após sua efetivação na IES, o estudante será acompanhado a cada semestre em seu 

rendimento acadêmico, que deve ser continuamente informado ao MEC. 

 

6.2 Os dados do PROUNI 
 

 Como já informado, os dados considerados são os que conseguimos acessar, Significa 

que não existe por parte do Ministério a divulgação contínua e ampla dos referidos dados.  

 Apresentamos a seguir os dados referentes ao processo de seleção e as inscrições no 

Programa, incluindo dentre eles os relativos ao ENEM; à utilização das bolsas no PROUNI; à 

Bolsa Permanência; e à renúncia fiscal. Em cada item analisamos os dados disponíveis. 

 

6.2.1 O processo de seleção: o ENEM e as inscrições no Programa  

 

 Como vimos na análise da formulação do Programa, a seleção dos bolsistas está 

diretamente vinculada ao Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. O exame foi instituído 

pela Portaria n.º 438 de 28 de Maio de 1998. Trata-se de avaliação 

 

com ênfase na aferição das estruturas mentais com as quais construímos 
continuamente o conhecimento e não apenas na memória(...). Diferentemente dos 
modelos e processos avaliativos tradicionais, a prova do Enem é interdisciplinar e 
contextualizada. Enquanto os vestibulares promovem uma excessiva valorização da 
memória e dos conteúdos em si, o Enem coloca o estudante diante de situações-
problemas e pede que mais do que saber conceitos, ele saiba aplicá-los109. 
 

                                                 
109Disponível em http://www.enem.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=34. 
Consultado em agosto de 2007. 
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 A vinculação entre PROUNI e ENEM provocou um crescimento considerável na 

procura pelo Exame, como podemos observar na tabela abaixo. 

 

Tabela 13: Evolução histórica do número de inscritos no ENEM - 1998 a 2006 

Ano Número de inscritos 
2007 3.568.592 
2006 3.742.827 
2005 3.004.491 
2004 1.552.316 
2003 1.882.393 
2002 1.829.170 
2001 1.624.131 
2000 390.180 
1999 346.953 
1998 157.221 

      Fonte: INEP, 2007 

 

 Entre 2004 e 2005 o número de inscritos dobrou, justamente, por ocasião em que o 

PROUNI foi instituído. Um dado significativo, nessa evolução refere-se à forma de inscrição 

no ENEM. Para a edição de 2007, apenas 907.094 confirmaram a inscrição pela internet 

(INEP, 2007)110, o que reflete a camada social, segundo o extrato de renda que tem feito tal 

procedimento, ou seja, aqueles que fizeram a inscrição por meio do correio não têm acesso à 

internet, pelo menos com a facilidade de realizar tal procedimento, acesso este que está 

diretamente vinculado ao nível de renda e ocupação111. Doravante, podemos vincular: busca 

pelo ENEM com a procura pelo PROUNI e com a parcela da população que o faz. Em síntese, 

os dados confirmam que o Programa evoluiu, satisfatoriamente, em termos de atingir sua 

população alvo.  

 Outra inferência possível a partir desses números refere-se à estimativa do grupo 

potencial ou a demanda efetiva do PROUNI. Nessa perspectiva, podemos observar que esse 

Grupo está muito além da oferta de 400 mil vagas, como previsto quando o Programa atingir 

seu ápice.112  

                                                 
110 Disponível http://www.enem.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=105. 
Consultado em agosto de 2007. 
111 Sobre o tema ver a pesquisa do IBGE sobre a utilização da Internet. Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/acessoainternet/defaulttab_hist.shtm. Consultado em agosto 
de 2007. 
112 Informação do MEC disponível em http://PROUNI-inscricao.mec.gov.br/PROUNI/Oprograma.shtm. 
Consultado em agosto de 2007. Outra informação indica 500 mil estudantes 
(http://noticias.uol.com.br/educacao/especiais/ult1812u90.jhtm)  
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 Talvez a questão mais importante que o ENEM apresente seja o fato de que a 

distribuição de bolsas de estudo pelo Estado ocorre segundo critérios meritóricos articulados 

com critérios sociais. Além disso, trata-se de um processo com bastante transparência. Com 

efeito, todo o processo do ENEM, desde a inscrição, até o número efetivo de inscritos que 

realizam as provas e o resultado final, está expostos na internet.  

 A evolução dos dados do ENEM refletem nas inscrições do PROUNI, segundo os 

dados abaixo: 

Tabela 14: Total de Inscritos por Processo Seletivo 

Processo Seletivo Inscritos 
1º/2007  517.748
2º/2006 200.969
1º/2006 797.840
1º/2005 343.812
Total 1.860.369

        Fonte: MELLO, 2007 

  

 Os inscritos em 2005 são resultantes do ENEM 2004 enquanto os inscritos em 2006, 

no 1º e no 2º semestre são resultantes do ENEN 2005. Observemos que o número de inscritos 

praticamente triplicou, saltando de 343.812 em 2005 para 997.809 em 2006. 

 Por outro lado, os dados oferecem também uma disparidade com os dados do ENEM, 

isto é, apresentam uma tendência de queda de 1/2006 para 1/2007. Considerando os resultados 

de 2/2007, 153.000, até a tarde do penúltimo dia de inscrição113, temos uma queda, 

respectivamente 35,11% (1/2006 para 1/2007) e 23,17% (2/2006 para 2/2007), enquanto o 

ENEM apresenta de 2006 e 2007, um aumento de 24,57% no número de inscritos (de 

3.004.491 para 3.742.827). Seria importante identificar as causas da referida discrepância. 

Para tanto, seria necessário termos outros dados e confirmar a tendência com os dados de 

2008.  

 Aprovados no quesito condições sociais e econômicas, esses inscritos foram 

selecionados em função da própria média do ENEM e/ou da nota nos exames próprios. Sobre 

a média do ENEM, os dados indicam processo evolutivo, quando comparamos a média dos 

inscritos com média dos selecionados: 

 

 

                                                 
113O dado foi fornecido pelo Portal do MEC 
(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&interna=1&id=8403) e refere-se ao 
número de inscritos até a tarde do dia 08/08, sendo que as inscrições se encerrariam as 21h do dia 09, 
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Tabela15: Média ENEM Candidatos PROUNI 1º/2007 

  Média 
Inscritos  54,77 
Pré-selecionados  62,73 

             Fonte - MELLO, 2007 

 

 Ou seja, os candidatos do PROUIN correspondem aos que obtiveram melhores médias 

no ENEM. Aliás, o desempenho dos alunos do PROUNI é comprovado também pelo ENADE 

2006, como mostra a tabela abaixo: 

Tabela 16: Desempenho dos alunos do PROUNI no ENADE  
Área PROUNI PROUNI 

Integral 
PROUNI 
Parcial 

Não PROUNI 

Administração 42,3 43,9 37,6 34,4 
Biblioteconomia 38,5 44,1 34,5 38,4 
Biomedicina 45,7 47 41,8 36,7 
Ciências Contábeis 37,8 38,6 35,8 32,4 
Ciências Econômicas 34,4 35,9 31,1 31,1 
Comunicação Social 44,3 45,7 39,7 37,1 
Design 48,9 50,1 45,4 42,4 
Direito 43,5 45 38,9 38,4 
Formação de Professores 
(Normal Superior) 

48,7 50 48,2 41,4 

Música 43,2 45 33,5 39,7 
Psicologia 48,8 50,3 45,2 42,4 
Secretariado Executivo 41,7 42,3 40 36,8 

Teatro 45,4 45,1 45,5 41,6 
Fonte - MELLO, 2007. 
 

Os dados mostram um desempenho melhor dos alunos do PROUNI, superando a 

média dos demais em 11 das 14 áreas. Chama a atenção o fato de o desempenho dos alunos 

com bolsas integrais ser, em todas as áreas, melhor que o desempenho dos alunos com bolsas 

parciais. À primeira vista, podemos interpretar este dado como sendo reflexo da dedicação, 

uma vez que aqueles com bolsas parciais teriam que trabalhar, já que o FIES não cobre todas 

as demandas. Contudo, é preciso considerarmos, também, que este é o grupo de menor renda, 

numa diferença que, no extremo, é de dois salários mínimos percapito (bolsa integral = renda 

de 1,5 salários mínimo e bolsa parcial = renda de até 3,5 salários mínimos). Ou seja, os dados 

falam de um desempenho, inversamente, proporcional à renda. 
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6.2.2 Os inscritos e as bolsas ofertadas  
 

 A oferta de bolsas do Programa está vinculada diretamente ao número de instituições 

aderentes e as modalidades dessas bolsas.  

 Em relação às IES que aderiram ao Programa temos a seguinte evolução: 

 

Tabela 17: IES pertencentes ao PROUNI 

PROC. SELETIVO TOTAL  
1º/2007 1.424
2º/2006 1.283
1º/2006 1.233
2005 1.142

       Fonte: MELO, 2007 

 

 A taxa de incremento é de 7,9% de 2005 para 1º/2006, 4,0% de 1º/2006 para 2º/2006, 

e de 10,99% de 2º/2006 para 1º/2007. Esse total atingido em 1º/2007 significa 73,63% do 

total de 1934 IES do setor privado, segundo o Censo de 2005. Isto pode significar que se 

aproxima o esgotamento do número de IES do setor disponíveis para aderirem ao PROUNI, 

ou algo próximo a isso.  

 Infelizmente não obtivemos a lista nominal de todas as IES, categorizada por natureza 

jurídica. Com esse dados poderíamos identificar quais IES ou grupos estão de fora, 

procurando identificar as causas dessa auto-exclusão114. O conjunto de Instituições 

ofereceu ao longo dos três últimos anos o seguinte quantitativo de bolsas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 É o caso das Universidades do Sistema ACAFE, composto por universidades comunitárias, são dezesseis 
Instituições e 135.747 estudantes matriculados em 2006. Informações disponíveis em 
http://www.acafe.org.br/newpage/index.php?endereco=boletim/tela_relatorio_agregado.php. Consultado em 
agosto de 2007. 
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Tabela 18: Evolução da Oferta de Vagas no PROUNI 
Ano Integral  % Parcial % Total 

2005 71.905 64,04 40.370 35,96 112.275 
2006.1 63.536 69,35 28.073 30,65 91.609 
2006.2 35.162 74,72 11.897 25,28 47.059 
2006 98.698 71,18 39.970 28,82 138.668 
2007.1 65.276 60,08 43.366 39,02 108.642 
2007.2 32.268 58,87 22.548 41,13 54.816 
2007 97.544 59,67 65.914 40,33 163.458 
Total Geral 268.147 64,70 146.254 34,30 414.401 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponíveis em MEC-PROUNI - http://PROUNI-
inscricao.mec.gov.br/PROUNI/estatistica.shtm 

 
 Essas bolsas possuem a seguinte distribuição115: 

 

Tabela 19: Bolsas Ofertadas por Cota 

Processo Seletivo Cotas Ampla Concorrência 

1º/2007 29.098 79.544 

2º/2006 13.898 33.161 

1º/2006 0 0 

2005 38.413 73862 
   Fonte: MELO, 2007 

 

 Para 2005 temos 52,0%; para 2/2006 encontramos 41.91% e para 1/2007 35,58% de 

bolsas reservadas para as cotas étnicas e para pessoas com deficiência. Com exceção da 

primeira edição do Programa, temos um percentual de bolsas menor que a proporção proposta 

de 50%, já aprovadas por algumas. Observe-se, ainda, a tendência de decréscimo.  

 Melo (2007) nos oferece, também, a distribuição das bolsas no período 1/2007 por 

áreas de conhecimentos, destacando as que não foram preenchidas (remanescentes): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
115 Os dados a seguir não consideram o período 2/2007. 
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Tabela 20: Distribuição de Bolsas por Áreas de Conhecimento 

Área 

Vagas 
Ofertadas 

- 
PROUNI 

Vagas 
Remanescentes 

- PROUNI % 

Vagas 
Remanescentes 
Brasil (2005)116 

(%) 
Ciências Sociais, Negócios e Direito 53.267 22.214 41,70 43,12 
Educação 20.211 9.519 47,10 44,51 
Saúde, Bem-estar social 13.146 3.917 29,80 35,71 
Ciências, Matemática, Computação 7.837 2.585 32,98 42,75 
Serviços 3.782 2.288 60,50 61,81 
Humanidades e Artes 3.512 1.736 49,43 44,18 
Engenharia, Produção e Construção 5.871 1.630 27,76 40,85 
Agricultura e Veterinária 1.016 363 35,73 22,42 
Total 108.642 44.252 40,73 42,65 
Fonte: Elaboração própria a partir de MELO, 2007  
 

O número de bolsas remanescentes, para o período em foco, parece-nos alto, chegando 

a 60,5% no caso da área de Serviços, mas estando sempre acima dos 25%, e tendo uma média 

de 40%, ou seja, de cada dez bolsas, quatro não são ocupadas. Em vista da distribuição pelas 

áreas, parece-nos que as razões são múltiplas, não podendo, por exemplo, serem concentradas 

na questão do custo. Para inferências e conclusões, precisaríamos de dados que conformassem 

uma série histórica e mais detalhes acerca das próprias bolsas, por exemplo, como elas se 

distribuem entre integrais e parciais.  

Por outro lado, comparado ao percentual de remanescência do Sistema como um todo, 

isto é, envolvendo o total de vagas oferecidas por todas as IES do país, em comparação ao 

total de ingressos em 2005, constatamos que o PROUNI está inserido no contexto, tendo 

remanescência inferior em seis das oito áreas e sendo inferior, também, na média geral, como 

demonstra a tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 As taxas foram calculadas considerando-se o número de vagas oferecidas e o número de ingressos. 
Subtraindo a taxa de ingressos de 100, obtivemos a taxa de vagas remanescentes. 
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Tabela 21: Relação entre bolsas ofertadas do PROUNI e vagas disponibilizadas nas IES do 
Brasil por área de conhecimento 

Áreas  % vagas áreas PROUNI % vagas áreas Brasil  
Ciências Sociais, Negócios e Direito 49,02 41,95 
Educação 18,60 20,66 
Saúde, Bem-estar social 12,10 12,81 
Ciências, Matemática, Computação 7,21 9,31 
Serviços 3,48 3,45 
Humanidades e Artes 3,23 3,53 
Engenharia, Produção e Construção 5,40 6,80 
Agricultura e Veterinária 0,93 1,43 
Total 100 100 
Fonte: MELLO, 2007/INEP. Elaboração própria. 

 

 Nesse caso observamos que a maior diferença está em relação às áreas de Agricultura 

e Veterinária e Ciências Sociais, Negócios e Direito, com uma diferença de 53,36% de vagas 

a mais e 15,43% de vagas a menos respectivamente. A maior concentração de vagas nas áreas 

que não envolvem tecnologia e saúde é explicável pela constituição predominante da oferta do 

setor privada. Com feito, a maioria das IES do referido setor tende a oferecer cursos nas áreas 

não tecnológicas. 

 Se, por um lado, podemos afirmar que a disponibilidade de vagas respeita o preceito 

de não discriminação, ou melhor dizendo, não concentra vagas em cursos de baixa 

concorrência, por outro lado, não se pode deixar de afirmar que a concentração no setor 

privado, tende a oferecer menor possibilidades de formação em algumas áreas, no caso, as 

tecnológicas. 

   

6.2.3 A utilização das bolsas no PROUNI 
 

 Entre a oferta das bolsas e a sua ocupação efetiva há defasagem, isto é, o número de bolsas 

efetivamente ocupadas, até o primeiro semestre de 2007, é diferente das bolsas ofertadas. Segundo 

Mello (2007) os dados são os seguintes: 

 

 Tabela 22: Bolsas do PROUNI efetivadas 
  Integral  Parcial Total 
Bolsas 203.397 73.788 277.185
Percentual 73,40% 26,60% 100,00%

                                        Fonte: MELLO, 2007 
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 Comparando com o quantitativo de bolsas ofertadas, temos a seguinte relação: 

 
 Tabela 23: Relação entre bolsas ofertadas e bolsas efetivadas 

 Ofertadas (A) Efetivadas (B) (A)-(B) = (%) 

Integral 235.879 203.397 13,73 

Parcial 123.706 73.788 40,35 

Total 359.585 277.185 23,82 

       Fonte: MELLO, 2007 com elaboração própria. 

  

 Ou seja, por motivos não explicitados pela autora, nem encontrados por nossa pesquisa, 

podendo ser desde evasão por falta de capacidade financeira para complementar a bolsa parcial, até 

falecimento (GAIOSO, 2005), temos uma defasagem de 23,82% do total, sendo que esse percentual 

se divide desproporcionalmente entre bolsas integrais e bolsas parciais, numa razão de uma evasão 

de bolsa integral, para três evasões de bolsas parciais, o que reforça as suspeitas de que a 

dificuldade financeira é o motivo mais forte para essa concentração. 

 Considerando o total de bolsas, temos uma evasão de 23,82%. Comparando esse percentual 

com as taxas de evasão do conjunto de matrículas no sistema, poderemos ter uma idéia melhor do 

que essa taxa significa. 

 A evasão, no ensino superior, apresenta os seguintes dados: no período de 1994 a 2003, o 

índice de evasão nos cursos de graduação variou entre 36,8 e 41,2 no total, 27,5 e 57,5 nas IES 

estatais e 38,9 a 46,0% nas privadas (GAIOSO, 2005). Ou seja, em relação às bolsas parciais, os 

índices do PROUNI estão muito aquém dos índices gerais, de maneira que mesmo se dobrarem ao 

final do período de quatro anos – tempo médio de integralização dos cursos - ainda assim, ficarão 

abaixo da menor média de evasão das IES privadas. Quanto à evasão das bolsas parciais, a taxa 

corresponde à media da evasão global. Finalmente, no tocante à evasão global, a taxa ainda é menor 

que aquela observada nas IES estatais.  

  Nos dados das bolsas efetivamente ocupadas, destaca-se também o percentual de cada uma 

das modalidades. Como podemos observar são três bolsas integrais para uma parcial ou pouco 

menos que isso (26,60% de bolsas parciais). Isso é a metade do que prevê a Lei n.º 11.096 (uma 

integral para duas parciais de 50% e 10% dessas transformadas em parciais de 25%). 

 As bolsas efetivadas têm a seguinte distribuição por IES segundo a categoria jurídica: 
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 Tabela 24: Distribuição das bolsas por natureza jurídica das IES 
Natureza Jurídica Bolsas % 

Com Fins Lucrativos 129.137 46,6
Entidade Beneficentes de Assistência Social 89.281 32,2
Sem Fins Lucrativos não Beneficentes 58.767 21,2
Total 277.185 100,0%

     Fonte: MELLO, 2007 

 

 Para uma melhor avaliação seria funcional termos a quantificação dessas IES no conjunto das 

IES pertencentes ao Programa.  

 

Tabela 25: Distribuição das bolsas por turno 
  Integral  Matutino  Vespertino Noturno Total 

Bolsas 11.001 51.622 10.722 185.786 259.131
   Fonte: MELLO, 2007 

 

 A concentração no turno da noite reflete duas tendências que se complementam: o total de 

vagas, incluindo as não pertencentes ao PROUNI, nas IES não estatais, se concentram no turno 

noturno, com 68.59%117 e os estudantes com baixa renda tendem a escolher esse turno para 

poderem trabalhar durante o dia.    

 Sobre a distribuição das bolsas ocupadas em função da raça e da origem escolar no ensino 

médio. Mello (2007) apresenta os seguintes dados em relação à raça: 

 

Tabela.26: Distribuição das bolsas por raça 
Percentual Bolsas Ocupadas por Raça 

Raça/Ano 1º/2006 2º/2006 1º/2007 
Amarelos 1,79% 2,26% 1,86% 
Brancos 46,70% 45,78% 51,47% 
Negros* 51,28% 51,86% 46,60% 
* Negros = Pretos + Pardos   

     Fonte: MELLO, 2007 

 

 Os dados revelam uma tendência de decréscimo do percentual de negros e pardos e 

crescimento do percentual de brancos nas três séries, com a relação entre 1/2006 e 1/2007 na razão 

de 10,21% para o crescimento de brancos e de 9,13% para o decréscimo de negros. É um tendência 

acentuada que, em caso de continuidade e constância pode reduzir, rapidamente, esses valores. 

                                                 
117 Fonte: INEP. Censo da Educação Superior 2006. 
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 Para compreendermos melhor esses dados comparemos com a distribuição racial no conjunto 

da educação superior brasileira, considerando os dados para 2005: 

 

Tabela 27: Distribuição das vagas por raça no conjunto das IES do Brasil 
Raça Na Educação Superior (%) Ingressantes (%) Concluintes (%) 
Brancos 72,9 70,2 76,4 
Pardos 20,5 22,3 17,5 
Negros 3,6 4,6 2,8 

        Fonte: BRASIL, 2007f com elaboração própria.  

 

 Considerando o conjunto de negros e pardos temos uma relação de 24,1% de presença 

de negros na educação superior, contra 51,28% no Programa, considerando os ingressantes de 

1/2006, ou seja, o PROUNI possibilita a duplicação de acesso de negros e pardos na educação 

superior. 

 Em relação à origem dos estudantes referentes ao ensino médio os dados do PROUNI 

são: 

Tabela 28: Percentual de Bolsas Ocupadas por Egressos do Ensino Médio da Rede Pública 
1º/2006 2º/2006 1º/2007 
94,12% 94,29% 93,45% 

            Fonte: MELLO, 2007 

 

 Já o conjunto das IES brasileiras apresenta os seguintes dados: 

 

Tabela 29: Percentual de vagas ocupadas por egressos do Ensino Médio da Rede Pública 

Categoria Administrativa  % de estudantes originários 
da escola pública  

% de estudantes originários 
da escola privada  

IFES 42,2 42,5 

ESTADUAIS 53,3 31,4 

MUNICIPAIS 59,8 23,5 

PRIVADAS 45,9 34,9 
Fonte: BRASIL, 2007f. 

 

 Vamos encontrar, mais uma vez, a duplicação dos indicadores, constatando que o 

Programa possibilita duas vezes mais a entrada dos estudantes da Rede Estatal de ensino de 

nível médio. Esses dados ganham mais significância quando observamos que “segundo os 

dados do Censo Escolar da educação básica, 87,9% dos alunos matriculados no ensino médio 

brasileiro pertencem a escolas públicas.” (BRASIL, 2007 f). Ou seja, a relação que no ensino 
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médio é de 1/9 (um estudante da rede privada para nove da rede estatal), na educação superior 

chega a 1/1 nas IFES e no PROUNI se inverte para 9/1.  

 Em relação à presença de professores da educação básica, temos: 

 

Tabela 30: Percentual de Bolsas Ocupadas por  
Professores da Educação Básica da Rede Pública 

1º/2006 2º/2006 1º/2007 
1,73% 1,45% 1,27% 

            Fonte: MELLO, 2007 

 

 Isso significa que, se em 1/2007 tínhamos cerca de  203.397 bolsistas integrais, 

tínhamos cerca de 2583 professores vinculados ao PROUNI. Não temos acesso aos dados que 

indiquem o número de professores da rede estatal de educação básica sem o curso superior. 

Podemos, apenas, fazer uma aproximação: dos 2.647.414118 desses professores, 527.491 estão 

na rede privada e 2.119.923 estão na rede estatal e que 443.525 não possuíam educação 

superior completa. Daí, podemos inferir que o número de professores da rede estatal sem 

educação superior completa, portanto constituintes do conjunto de potenciais beneficiários do 

Programa, está muito além do número atual de beneficiados.  

 Em relação às pessoas com deficiência os dados também não são animadores. Segundo 

Mello, 2007, para o período 1/2007 tínhamos 0,46% das vagas ocupadas, ou cerca de 935 

pessoas. Por sua vez, dados de 2003 indicavam que apenas 2% dos 17 milhões de pessoas 

com deficiência no Brasil eram atendidas pela rede escolar, estatal e privada, em seus diversos 

níveis119. Ou seja, por esses dados, também em relação às pessoas com deficiências, o 

Programa precisa ampliar bastante suas vagas. 

 

6.2.4 A Bolsa Permanência  
 

 Como já foi apresentado, a Bolsa Permanência tem o objetivo de apoiar os estudantes 

do PROUNI que freqüentam cursos com carga horária mais ampla, exigindo a presença de, 

pelo menos seis horas diárias na Instituição. 

 

 

                                                 
118 Fonte: INEP. Censo da Educação Básica, em 29/03/2006. 
119 “Maior parte das pessoas com deficiência no Brasil está fora da escola”. Disponível em 
http://www3.bireme.br/bvs/adolec/P/news/2002/04/0105/educacao/003.htm. Consultado em agosto de 2007. 
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Tabela 31: Evolução da Bolsa Permanência 
1º 2006 1.326
2º 2006 1.577
1º 2007 2.314

             Fonte: MELLO, 2007 

 

 Essas bolsas estão distribuídas pelos seguintes cursos: 

 

Tabela 32: Distribuição da Bolsa Permanência por curso em 1/2007 

Nome do Curso Quantidade de 
Cursos 

Percentual Quantidade de 
Bolsistas 

Percentual 

 Medicina 79 30,74 1420 61,37 

 Farmácia 27 10,51 178 7,69 
 Odontologia 18 7,00 150 6,48 

 Engenharia 24 9,34 101 4,36 
 Direito 6 2,33 65 2,81 

 Medicina Veterinária 5 1,95 51 2,20 
 Normal Superior 14 5,45 45 1,94 

 Enfermagem 5 1,95 44 1,90 

 Pedagogia 30 11,67 37 1,60 
 Biomedicina 5 1,95 36 1,56 

 Administração 4 1,56 34 1,47 
 Fisioterapia 9 3,50 28 1,21 

 Letras 6 2,33 22 0,95 
 Relações Internacionais 1 0,39 22 0,95 

 Comunicação Social 3 1,17 13 0,56 

 Psicologia 6 2,33 12 0,52 
 Arquitetura E Urbanismo 2 0,78 8 0,35 

 Matemática 1 0,39 8 0,35 
 Ciências Biológicas 1 0,39 7 0,30 

 Design 2 0,78 7 0,30 
 Nutrição 2 0,78 6 0,26 

 Ciências Econômicas 3 1,17 5 0,22 

 História 1 0,39 5 0,22 
 Biotecnologia 1 0,39 4 0,17 

 Terapia Ocupacional 1 0,39 4 0,17 
 Física 1 0,39 2 0,09 

Total 257 100 2314 100 
Fonte: MELLO, 2007 
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 As bolsas permanência estão muito aquém das reais necessidades, principalmente 

quando consideramos o percentual de bolsas integrais que refletem o grupo de menor renda. 

No tocante à sua distribuição, a escolha concentrada no curso de medicina nos parece 

exagerada, afinal, outros cursos também apresentam necessidades análogas, exigindo 

dedicação integral e tendo um alto custo com livros e material.  

 Na verdade, essa distribuição não segue, ao que parece, critérios estratégicos, isto é, 

poderia ser uma distribuição que servisse de estímulo para alguns cursos cujos profissionais 

são necessários no cenário nacional. É o caso das licenciaturas nas áreas das ciências naturais, 

física, biologia e química, principalmente. É, praticamente, de domínio público que existe 

carência de profissionais nessas áreas. 

 

6.2.5 Renúncia Fiscal 
 

  Mello (2007) nos apresenta dados acerca da renúncia fiscal do Programa: 

Tabela 33: Renúncia Fiscal 
Ano 2005 2006 2007 

Valor (em milhões de reais) 106,7 114,7* 126,0* 
         Fonte: MELLO, 2007. (*) Valores estimados 
 
 Quando relacionados às vagas oferecidas a cada ano, os valores nos possibilitam 

calcular o custo de cada estudante. Considerando que no primeiro semestre de 2007 tínhamos 

203.397 bolsas integrais e 73.788 bolsas parciais, podemos realizar um cálculo aproximado do 

custo dessas bolsas. Nesse caso precisamos considerar que 73,40% são de bolsas integrais e 

26,60% são de bolsas parciais. Não temos a distribuição das bolsas parciais, quantas são de 

50% e quantas são de 25%. Assim, não podemos fazer o cálculo com precisão para as bolsas 

parciais. Para as bolsas integrais podemos considerar que, tomando o valor estimado para 

2007, o seu custo será de 73,40% dos R$ 126 milhões, ou seja, R$ 92.484.000. Assim, cada 

bolsa integral saiu a um custo de R$ 457,7 ao ano. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

258 

CAPÍTULO 7: O PROUNI: TEMAS E CRÍTICAS  
 

O PROUNI é um Programa que promove a cidadania ou é mais um assistencialismo 

caritativo? Ele favorece às camadas mais empobrecidas da sociedade ou não passa de mais 

uma forma disfarçada de privilégios aos interesses privados e mercantis? Ao invés da 

renúncia fiscal não seria mais pertinente, do ponto vista social, aplicar os recursos na 

ampliação das vagas nas IFES? Há transparência em sua gestão? Estas e outras perguntas são 

postas pelos críticos do Programa ao apresentarem suas análises. Dentre estes críticos estão 

Afrânio Catani e Cristina Carvalho, autores e co-autores de quatro trabalhos120 apresentados 

nos dois últimos anos nos círculos da ANPED. Como já foi citado, temos nesta referida 

Associação como lugar da reflexão crítica sobre as Políticas Públicas para a educação no país, 

incluindo a educação superior. 

A existência dessas críticas nos levou a optarmos pela análise dos resultados do 

Programa em diálogo com os autores citados121. Nos textos considerados, a polarização entre 

Público e Privado torna-se clara tanto no que é dito, quanto no que não é dito, como na 

ausência da análise da ABRUC dos meios de negociação no Congresso Nacional. 

 

7.1 O PROUNI E A RENÚNCIA FISCAL 

 

Comecemos pelo tema da renúncia fiscal122 como incentivo ao setor privado, que 

Carvalho e Lopreato (2005) e Carvalho (2006) analisam na perspectiva histórica da política 

econômica. Tomemos o texto de Carvalho (2006) como base já que os dois textos quase se 

repetem integralmente. A autora faz um excelente resgate da história da tributação e da 

renúncia fiscal no âmbito da educação superior, como já houvera feito em Carvalho e 

                                                 
120 Os trabalhos são: CARVALHO e LOPREATO, F.L. C. 2005; CATANI.; HEY e GILIOLI, 2006; CATANI e 
GILIOLI, 2005; CARVALHO, 2006. 
121 São textos que trazem críticas duríssimas, muitas vezes exageradas. É o caso de Carvalho (2006, p. 995) que 
afirma: “Coerente com a nova lógica das finanças públicas, o  diagnóstico do aumento de vagas ociosas – no 
segmento privado –, combinado à procura por ensino superior das camadas de baixa renda, fundamentou a 
proposta do MEC de estatização de vagas nas instituições particulares em troca da renúncia fiscal. Este trabalho 
sugere que o Programa Universidade para Todos deve operar, à semelhança do PROER para o sistema 
bancário,20 em benefício da recuperação financeira das instituições particulares endividadas e com alto grau de 
desistência e de inadimplência.” Ora, o PROER tem outra lógica, outro objetivo e os seus custos são 
incomparáveis com os do PROUNI. 
122 A bem da verdade, é importante dizermos que o cálculo da tributação efetiva precisa considerar uma série de 
variáveis: além das diferenças de alíquotas e da variação do montante sobre o qual incidem as alíquotas, o valor 
definitivo ainda depende da fiscalização para avaliar a evasão fiscal. A forma como é trabalhado o tema precisa, 
por isso, ser vista mais como noção do montante , que como certeza absoluta do valor apresentado. 
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Lopreato (2005). Ela procura demonstrar dois argumentos: i) a renúncia fiscal é uma política 

de estímulo à expansão do setor privado; ii) a renúncia fiscal é uma política educacional 

resultante da política econômica que prioriza o superavit primário. 

 No primeiro caso, Carvalho (2006. p. 983) afirma que “Os impactos microeconômicos 

da renúncia fiscal repercutiram no processo de expansão a partir dos anos de 1970” e explica 

como cada um dos impostos implica numa vantagem específica para as IES privadas. Nos 

parece, contudo, que, mesmo sendo um estímulo, não podemos creditar, apenas, à renuncia, e 

talvez nem principalmente a ela, a ampliação das vagas no setor não-estatal. Ou seja, deve ser 

considerada a simples lógica do capital: para ele avançar é preciso contar com demanda. E a 

demanda é criada por outros motivos.  

Aliás, considerando que a mudança do marco legal a partir da LDB, em 1996, como 

reconhece a própria autora,  

 

permitiu ampliar a arrecadação da União e dos municípios, mas 
reduziu, de forma significativa, a rentabilidade de grande parte dos 
estabelecimentos privados de ensino superior, que deixaram de se 
beneficiar diretamente de recursos públicos e indiretamente da 
renúncia fiscal, como previa o Artigo 213 da Constituição Federal de 
1988. (CARVALHO, 2006. p. 984),  
 

encontramos mais que suspeitas, sobre a não implicação direta dessa renúncia fiscal sobre a 

expansão do setor, pois o período coincide com ampla expansão das vagas. De 1981 a 1996 a 

variação foi de 850.982 para 1.133.102, ou seja, da ordem de 33,15%, enquanto que de 1996 a 

2004, a variação foi de 1.133.102 para 2.985.405, ou seja, da ordem de 163,47%. Dito de 

outra forma, justamente quando se reduz a isenção fiscal, existe um incremento cinco vezes 

maior. E esse período coincide com a desregulamentação, a flexibilização, ou se quiser, a 

diminuição do controle sobre o setor privado e com a redução de investimentos no setor 

estatal.  

No tocante ao segundo argumento, sobre a articulação entre renúncia fiscal e superávit 

primário, Carvalho (2005, p. 982) afirma: 

 

No Governo Lula, a elevação do superávit primário se deu por meio de duas 
medidas. Em primeiro lugar, houve o aumento da carga tributária (30% do PIB, em 
1998, para 35% em 2003). Em segundo lugar, ocorreram importantes cortes nos 
gastos públicos.  
 

E ela correta em sua afirmação, mas não totalmente. Quer dizer, no mesmo período, os 

dados indicam crescimento nos gastos sociais, em alguns casos, como na educação, com 



 

 

 

260 

incremento superior ao PIB. Segundo os dados do Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE) os gastos com educação foram na ordem de 10,2 bilhões 

de reais em 2002 e de 19,6 bilhões em 2006 (DIEESE, 2007). Considerando os gastos apenas 

com as IFES vamos encontrar também variação positiva, como já tivemos oportunidade de 

apresentar. De maneira que a lógica empregada pela autora pode estar correta, mas os fatos a 

desmentem, instalando um cenário de ambigüidades mais do que de certezas quanto ao caráter 

da relação entre política econômica e política para a educação superior. 

Por outro lado, percebamos que, no primeiro momento da renúncia fiscal, isto é, no 

contexto da Década de 60, não podemos fazer a mesma articulação, nem sequer com os 

motivos que levaram ao setor não-estatal a reivindicá-la. Como demonstramos anteriormente, 

naquele contexto não tínhamos o setor empresarial com a mesma força que temos atualmente 

na educação superior, sendo a relação entre o Estado e privado mediada também por 

interesses de outras ordens, como a questão da liberdade do ensino religioso. 

Ainda sobre a renúncia fiscal, a autora procura relaciona-la às possibilidades de 

criação de vagas na educação estatal: 

 

No entanto, é importante ponderar que não permitir o acréscimo da isenção fiscal às 
IES privadas possibilitaria um maior bolo de recursos constitucionalmente 
garantidos ao ensino público; em outras palavras, reduzindo o financiamento 
indireto via renúncia fiscal em troca do acréscimo no financiamento ao segmento 
federal. (CARVALHO, 2006, p. 994) 
 

Ora, basta apresentarmos os cálculos para ver quanto do montante da receita 

renunciada em 2005 iria para as IFEs. Consideremos para isso que a União deve aplicar 18% 

de sua receita com educação, significa que para o ano de 2005, ela deveria aplicar com 

educação 18% dos 105 milhões da renúncia123, equivalendo, portanto, a 18,9 milhões. 

Considerando que, segundo o DIEESE (2007. p. 90) os gastos com educação  superior 

significaram 13,1% do total dos gastos públicos com educação, a educação superior receberia 

R$ 2.475.900,00, ou 13,1% do total da renúncia. Ou, em outra proporção, 0,02% dos R$ 

9.970.293.285,00 equivalentes ao orçamento das IFES em 2006. 

                                                 
123 Na verdade, essas estimativas estão considerando, para efeito didático, o conjunto dos tributos sobre os quais 
recai a isenção fiscal. Contudo, um cálculo mais apurado deveria considerar que “os tributos que seriam pagos – 
COFINS, PIS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e Cota Patronal – não viriam para a educação, pois 
não são impostos, são contribuições sociais que vão para o Caixa Geral da Previdência, vão para o Tesouro 
Nacional. Não entram na contabilidade do MEC, não fazem parte da cesta de tributos com vinculação para a 
educação.” (HADDAD apud JANINE, 2007) 
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Mesmo que nossos cálculos tragam erros e que essa estimativa seja muitas vezes maior, é 

preciso considerarmos a forma da distribuição dessas vagas que seriam criadas nas IFES. 

Qual a possibilidade delas atenderem aos estudantes oriundos da rede estatal de educação 

básica na mesma proporção que o PROUNI atendeu? Qual a possibilidade de incluir o mesmo 

percentual de cotas étnicas? Ou seja, a autora  - e no mesmo sentido vão os autores dos outros 

textos citados – deixa transparecer que reverter a renúncia fiscal para vagas nas IFES seria 

como apenas mudar o fluxo de capital. E não é bem assim. A questão é mais complexa e em 

nenhum cenário poderia ser compreendida como tendo um caráter tão-somente aritmético. 

 

7.2 PROUNI: ASSISTENCIALISMO OU CIDADANIA? 

 

O tema é apresentado por Catani e seus parceiros de trabalho, em ambos os textos 

citados. Para os autores, o Programa tem um caráter assistencialista, pois “Orienta-se pela 

concepção de assistência social, oferecendo benefícios e não direitos aos bolsistas” (Catani, 

Hey e Gilioli, 2006. p. 126). A crítica é fundamentada em dois aspectos: as bolsas parciais 

que dificultam a complementação das anuidades por parte dos beneficiados e a falta de 

assistência estudantil.  

Em relação ao primeiro aspecto da crítica os dados acerca da evasão indicam 

pertinência do argumento. Com efeito, existe uma relação de quase uma não efetivação para 

as bolsas integrais (13,73%) para quatro não efetivações para bolsas parciais (40,35%), sendo 

que este percentual é quase o dobro da não efetivação do conjunto (23,82%). Mesmo a atitude 

de ampliar o FIES parece não resolver o problema. O fato é que o processo, pelo FIES, exige 

uma série de condições que nem sempre podem ser satisfeitas, como por exemplo, a 

apresentação de avalistas. 

Contudo, a proporção entre bolsas parciais e bolsas integrais, 73,40% e 26,60% 

respectivamente, indica que o Programa está montado, atualmente, nas bolsas integrais, de 

maneira que classifica-lo de assistencialista ou de não garantir a permanência em função da 

bolsa parcial torna-se exagero. Ou seja, existe um conjunto de características do Programa 

que, sem se desconhecer o problema apontado pelos autores, nos leva a enxergá-lo como ação 

de promoção da cidadania. 

 Já em relação à falta de assistência estudantil, os autores recuperam uma fala do 

Secretário de Ensino Superior da época: 
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Uma resposta a problemas dessa natureza poderia estar no projeto do MEC de 
conceder bolsas-permanência a esses estudantes. Em matéria de 31.08.2004 da 
Folha de S. Paulo, o Ministro Tarso Genro disse que encaminharia proposta de MP 
para estabelecer loteria federal destinada a “programas de assistência estudantil” 
que contemplassem “de 60 mil a 80 mil bolsas-permanência – bolsa de um salário 
mínimo destinada a estudantes de baixa renda” (STACHUK, 2004). Mas em 
dezembro, quando as bolsas-permanência seriam implementadas (conforme a 
promessa do Ministro), o próprio Secretário de Educação Superior do MEC não se 
“lembrou” do Programa: “a secretaria está discutindo com as instituições privadas 
maneiras de assegurar a permanência desses alunos, mas (…) essa iniciativa deve 
partir também das universidades” (GOIS, 2004b). (CATANI, HEY e GILIOLI, 
2006, 135.) 
 

Para mais adiante concluírem que: 

 

Em suma, um fator essencial da política de educação superior – as condições de 
permanência no curso para os estudantes de baixa renda – foi simplesmente 
delegado à iniciativa privada. A proposta da bolsa-permanência seria incluída no 
texto da Reforma Universitária, mas o MEC ainda não sabia se destinaria tais 
benefícios a estudantes vinculados ao PROUNI. Na melhor das hipóteses, esse é um 
sinal da falta de articulação na política de educação superior do governo. Também é 
preciso salientar que o financiamento proposto para essa modalidade de assistência 
estudantil ainda segue os moldes de financiamento público herdados do Império: as 
loterias. (CATANI, HEY e GILIOLI, 2006, p. 126). 
 

A crítica dos autores é, de fato, pertinente: a permanência na universidade requer 

muito mais que o simples acesso. É uma conclusão que podemos chegar conhecendo a 

realidade de qualquer curso noturno, independente da natureza jurídica da Instituição, de 

modo que, também nas IFES, os estudantes que precisam trabalhar para se manterem, tendo 

que estudar à noite, são carentes de apoio. Não obstante, o modo como a crítica é apresentada 

dá a entender que se trata de decisões já tomadas (entregar a assistência às IES privadas ou 

implementar uma loteria) quando, pelo próprio relato apresentado no texto, não havia, à 

época, nenhuma  decisão tomada. Aliás, é o que a criação da Bolsa Permanência irá 

comprovar como assinalam os autores no texto de 2006: 

 

Em junho de 2005, o governo anunciava um “pacote de bondades”  para a área 
educacional, que incluiria a criação, por meio de Medida Provisória, da bolsa-
permanência do PROUNI. Previa-se que apenas 4.000 estudantes com bolsas 
integrais seriam beneficiados (CONSTANTINO, 2005b). A Lei 11.180, Art. 11 
(23.09.2005), criou a bolsa-permanência de R$ 300,00 para bolsistas integrais do 
PROUNI e matriculados em cursos em tempo integral. Os critérios e a fiscalização 
das bolsas foram regulamentados cinco meses depois – a Portaria n.º 569 do MEC 
estabeleceu os cursos nos quais poderia haver beneficiários: Agronomia, Ciência da 
Computação, Enfermagem, Engenharias, Farmácia, Fisioterapia, Informática, 
Medicina, Odontologia e Veterinária, contanto que tivessem ao menos 6 semestres 
de duração e média mínima de 6 ou mais horas de aulas diárias. (CATANI, HEY e 
GILIOLI, 2006. p. 135) 
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A Bolsa Permanência se, de um lado indica, indica um caminho, de outro, não consegue 

resolver efetivamente o problema. É o que vai constar Carvalho (2005) ao tratar da questão da 

permanência, insistindo na sua relação com a assistência aos estudantes. Nessa perspectiva, 

ela faz duas afirmações. Primeiro que 

 

Diante do quadro social e educacional deletérios, cabe questionar a efetividade de 
tal programa, uma vez que as camadas de baixa renda não necessitam apenas de 
gratuidade integral ou parcial para estudar, mas de condições que apenas as 
instituições públicas, ainda, podem oferecer, como: transporte, moradia estudantil, 
alimentação subsidiada, assistência médica disponível nos hospitais universitários e 
bolsas de trabalho e pesquisa. (CARVALHO, 2006. p. 994) 
 

Em seguida crítica a alternativa da bolsa permanência criada para atender essa demanda 

junto aos alunos do PROUNI: 

 

Nesse sentido, o MEC concede, a partir de 2006, bolsa de permanência de R$ 
300,00 para as despesas de transporte, alimentação e material didático aos 
beneficiários que estudam em tempo integral. A iniciativa é importante, mas 
insuficiente, não apenas em termos monetários, mas por seu grau de abrangência, 
uma vez que pretenderia atingir 4.500 alunos, cerca de 2% do total de bolsistas de 
203.516, nos anos de 2005 e 2006. (CARVALHO, 2006. p. 994)  
 

A pertinência do problema é indiscutível. Devemos se pensar efetivamente no apoio e 

não apenas no acesso aos estudantes. Mas isso vale também para os estudantes das IFES, 

perfeitamente incorporados nesse universo de demandas. E aqui está o problema: os 

estudantes, das IFES também estão desamparados ou, dito de outra forma, nada garante que 

apenas as IFES possam oferecer-lhes à assistência devida. 

Segundo pesquisa do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis (FONAPRACE) (FONAPRACE, 2007, p. 10), em 2004: “42,8% dos estudantes 

encontram-se nas classes C,D,E, cuja renda média familiar mensal atinge no máximo R$ 

927,00, e apresentam uma situação de vulnerabilidade social.  Em algumas regiões vê-se o 

agravamento desta situação, como o Norte com 64,3% e o Nordeste com 47,8% dos 

estudantes, que são de baixa renda e representam uma demanda potencial por assistência 

estudantil.” Incluindo a classe “B2”, cujo rendimento é de R$ 1.669,00, familiar e não a renda 

per capita familiar, essa proporção, no Brasil, chega a  63%. Consideremos agora que “Do 

universo de estudantes apenas 2,6% residem em moradia estudantil; que apenas 5,0% da 

classe B2 e 11,2% das classes C,D,E fazem as três refeições nos restaurante universitários e 

que 47,6% e 44,3% não os utilizam.” (FONAPRACE, 2007), temos um dado que revela 

carência de políticas de assistência estudantil para a permanência dos estudantes nas IFES, 
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levando os autores da pesquisa  a concluírem: “Portanto, este estudo reforça a necessidade de 

inclusão da assistência na matriz de alocação de recursos orçamentários das IFES para 

viabilizar a implementação de um Plano Nacional da Assistência Estudantil. (FONAPRACE, 

2007, p. 54)”. Será que isso autoriza a alguém afirmar que a oferta de estudos superiores nas 

IFES é uma política assistencialista?  

Assim, a questão da falta de assistência estudantil não é, apenas, do PROUNI, mas de 

uma política mais ampla de amparo a esse grupo de cidadãos.  

E essa política, se tem no recente Plano de Assistência Estudantil124 para os alunos das 

IFES, uma perspectiva positiva, não se pode dizer a mesma coisa acerca da Bolsa 

Permanência. Dois anos após seu início, ela, se quer, atingiu a meta de 4.000 alunos. Nesse 

sentido, a crítica dos autores tem toda a pertinência, principalmente quando consideramos: i) 

que existem hoje mais 11.000 estudantes em cursos com horário integral; e, ii) que a 

distribuição da bolsa não aplica outros critérios que poderiam balizar políticas públicas como, 

por exemplo, o desenvolvimento da educação básica125. 

Por outro lado, a crítica que qualifica o PROUNI como assistência social precisaria ser 

melhor explicitada. No contexto, parece que busca identificar assistência social com 

assistencialismo, com esmola. Ora, a falta de uma política que garanta a permanência dos 

estudantes no ensino superior, não pode implicar nessa qualificação do PROUNI, ou então 

teremos que qualificar todas as ações de oferta estatal de ensino como tal, pelo menos para 

aqueles estudantes que não são alcançados pelo apoio da assistência estudantil, incluindo os 

das IFES.  

Agora, se a qualificação refere-se à atual política de assistência social implementada a 

partir da Lei n. 8.742, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), então a observação é, ao 

que parece pertinente. Com efeito, o paradigma da assistência social muda a partir de 1993, 

considerando-a não um favor do Estado à pessoas carentes, mas como uma ação que visa 

atender cidadãos em vista de sua dignidade, como aponta o Inciso III do Art. 4º da LOAS: 

 

respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 
serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 
qualquer comprovação vexatória de necessidade; (BRASIL, 1993) 

                                                 
124 Sobre o tema ver: “Assistência estudantil terá R$ 120 milhões”.  Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/sesu/index.php?option=com_content&task=view&id=8772&interna=6. Consultado em 
agosto de 2007. 
125 Relatório da Câmara de Educação Básica do CNE estima em 235 mil o número de professores necessários à 
educação básica no país, hoje, principalmente nas áreas de química, física, biologia e matemática, cogitando-se 
um “apagão” do ensino médio no país. (“Relatório prevê "apagão" do ensino médio no país.” Folha de São 
Paulo, 03/07/2007. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0307200728.htm. Consultado em 
agosto de 2008.  
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 Assim, ao atender, de maneira privilegiada, a cidadãos que têm no acesso ao ensino 

superior uma oportunidade de superação dos riscos sociais, sim, o PROUNI é um programa 

de assistência social efetivado como direito de cidadania. 

 Aliás, algumas exigências levam os cidadãos atendidos pelo Programa a um tipo de 

relação muito mais rígida com o Estado. Consideremos que, a rigor, não existe diferença entre 

o cidadão que tem seu direito de acesso ao ensino superior atendido pelas IES estatais e 

aquele que é favorecido com a bolsa para estudar na rede não-estatal, em ambos os casos o 

custeio se dá pelo fundo público. Acontece que o aluno do PROUNI pode, apenas, ter uma, ou 

em caso de exceção, duas reprovações ao longo de seu curso, enquanto o aluno de uma IFES 

não tem limite, desde que cumpra o período máximo de um curso. Na verdade, isso recai na 

questão do jubilamento, procedimento raro naquelas IES.  

Alertamos que, aqui, não está em discussão a pertinência ou não da rigidez quanto à 

reprovação ser o motivo para o desligamento do aluno. O que nos parece importante tratarmos 

é sobre essa diferença de parâmetros, entre um e outro cidadão.  

  

7.3 A EVASÃO NO PROUNI 

 

O tema da evasão pode ser ligado ao tema da falta de assistência estudantil ou da 

impossibilidade de o aluno arcar com os custos ou o empréstimo da complementação no caso 

das bolsas parciais, mas não se pode perder de vista que se trata de algo mais complexo. Para 

Carvalho (2006, p. 995) 

 

Segundo informações obtidas no site do MEC, das 112 mil matrículas efetuadas em 
2005, cerca de 95 mil estudantes permanecem, cuja taxa de evasão é de 15%, que 
pode estar associada tanto às dificuldades financeiras do aluno como à insatisfação 
com a instituição e/ou curso freqüentado. Torna-se importante comparar este 
indicador com a taxa de evasão dos estudantes das IES privadas que não fazem 
parte do PROUNI no período.  

 

Na verdade como vimos, a relação entre bolsas ofertadas e bolsas efetivadas ultrapassa 

os 20%, mesmo que não possamos classificar o conjunto dessa defasagem como evasão, isto 

é, como desistência do aluno após o início do curso, uma vez que nesse montante estão 

incluídos os casos em que o aluno desiste antes de fazer a matrícula.  

Não obstante, o tema tem sua pertinência e, como já tivemos oportunidade de 

apresentar, o problema está longe de ser exclusivo do Programa. Na verdade, “A evasão 



 

 

 

266 

escolar no ensino superior brasileiro é um fenômeno grave que acontece tanto nas instituições 

públicas quanto nas privadas e requer medidas eficazes de combate.” (GAIOSO, 2005. p. 11)  

 

7.4 A RELAÇÃO ENTRE ESTADO E O SETOR PRIVADO  

 

Os textos apresentados são permeados pela crítica de que o PROUNI é na verdade 

uma forma velada de ajuda ao setor privado, servindo também como efetivação da redução de 

gastos com a educação superior, efetivando a política de prioridade ao superávit primário e 

assim, cumprindo as orientações do Banco Mundial (CARVALHO E LOPREATO, 2005). A 

crítica ganha uma forma sintética nas palavras de Catani e Gilioli (2005): 

 

Quanto à alegação do governo (ver HADDAD e BACHUR, 2004) de que a 
concessão de bolsas em IES privadas e filantrópicas é complementar – e não 
antagônica – à universidade pública, cabe lembrar que o Programa “(…) contribui 
para o aumento da oferta privada nesse campo. Assim, o que está em jogo não é o 
‘afastamento’ da ação estatal, senão sua reconfiguração quanto à oferta do ensino 
superior” (MANCEBO, 2004, p. 85). (CATANI e GILIOLI, 2005) 
 

A observação de Mancebo, assumida aqui por Catani e Gilioli (2005) parece-nos 

pertinente, mas não na direção que os autores dão a entender, isto é, como uma reafirmação da 

opção por um Sistema de Educação Superior que dá prioridade para o setor privado. O 

PROUNI é apenas uma das ações que o atual Governo implementa no campo da educação 

superior e nesse conjunto de ações há sinais efetivos de investimento no sistema federal, com 

ampliação de recursos, de vagas e de IES.  

Grosso modo, a comparação entre o incremento sofrido pelo orçamento das IFES e o 

montante que constitui a renúncia fiscal, isto é, aquilo que poderia se considerar como 

“investimento” no setor privado, é escandalosamente desproporcional. 

Por outro lado, as críticas, ao que parece, não consideram que a configuração atual do 

Sistema de Educação Superior do país não é fruto de iniciativas do atual Governo, mas de um 

processo histórico, com um ponto de inflexão em sua curva de crescimento no Governo 

passado. Ora, que reação se poderia ter diante da predominância absoluta do setor privado no 

Sistema? Vejamos algumas alternativas. 

A primeira delas seria a redução drástica ou mesmo extinção do setor privado, ação 

esta que não poderia ser desencadeada sem se pensar a solução para os 75% das matrículas 

que compõem o setor. Nesse sentido, a única saída seria “federalizar” parte, ou todo o setor. 

Qual seria a reação desses mesmos críticos diante de tal procedimento? 
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Mesmo considerando que isso pudesse significar a multiplicação dos custos estatais 

com a educação superior, a ponto de inviabilizá-la, a possibilidade de sua execução iria gerar 

um outro tipo de discussão, relacionando não a questão financeira e o interesse mercantil, mas 

o direito de existir educação superior não-estatal.  

A segunda alternativa é aumentar o controle do Estado sobre o setor, tanto no que se 

refere à qualidade, quanto à retomada da função social da educação. Nessa perspectiva, 

mesmo os críticos do SINAES reconhecem, como já foi apresentado, que o sistema de 

avaliação retoma a direção oposta àquela implementada com o procedimento da avaliação no 

Governo FHC, isto é, substitui o poder do Mercado pelo poder da própria comunidade 

acadêmica (no processo de auto-avaliação) e do Estado.  

Com a implantação do PROUNI, o Estado passa a ter maior controle sobre a oferta das 

vagas do sistema privado, articulando esta oferta ao processo de avaliação, ainda que tal 

articulação, pudesse ser mais rígida. Com efeito, a possibilidade e a efetiva presença de IES 

reprovadas no ENADE - uma das etapas da avaliação - no PROUNI, depõe contra esse 

controle. O que não invalida o processo, mas só reafirma sua necessidade de aperfeiçoamento. 

Assim, a pertinência da crítica dos autores citados, se coloca em contrário, isto é, 

realmente o PROUNI colabora com a reconfiguração do sistema, aumentando a rigidez de seu 

controle, como afirma Santos (2007), ao comentar a reforma universitária:  

 

O fato de o processo da reforma ter começado com as vagas nas universidade 
privadas foi interpretado, por muitos, como um balão de oxigênio ao sistema 
privado. Acontece que é, também, uma forma de controle sobre elas. No meu 
entender, sendo o Estado – o Ministério da Educação – que vai decidir como as 
vagas vão ser preenchidas, é um princípio de regulação e, como tal, é positivo. 
Logo, até mesmo com essas ambigüidades todas, o PROUNI é um bom sistema, 
que deve ser aprofundado. 
 

Devemos lembrar que, de 1988 a 2004, 85% das IES do setor privado gozaram da 

isenção fiscal126 sem nenhuma contrapartida, um setor que chega a gerar um lucro liquido de 

até 26,8%, e que, de fato, considera a educação como comodity, inclusive com a oferta de 

ações distribuídas na Bolsa de Valores Enfim, já constituem Fundos de Investimento para 

compra de participações e transformações de escolas criadas por famílias em empresas cuja 

gestão não pode ser emocional e se constitui “num dos setores mais lucrativos da economia 

                                                 
126Até a implantação do PROUNI, “Em número de matrículas nas Instituições de Ensino Superior (IES) 
privadas, 50% do total são das filantrópicas, que não pagam qualquer tipo de tributo, nem a cota patronal; 35% 
são de entidades não-filantrópicas, mas sem fins lucrativos, que não pagam a Contribuição Social Sobre Lucro 
Líquido, mas pagam outros tributos; e 15% das matrículas são de instituições com declarada finalidade lucrativa, 
que pagam todos os tributos” (HADDAD apud JANINE, 2007). 
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brasileira” (VALORECONOMICO, 2007), com um faturamento em torno de R$ 

15.000.000.000,00 ao ano. 

 

7.5 TRANSPARÊNCIA: A FISCALIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO  

 

Catani, Hey e Gilioli (2006) e Catanti e Gilioli (2005) referem-se à debilidade de 

fiscalização do Programa, tanto no que concerne ao sistema de sua implantação quanto no que 

diz respeito ao controle da qualidade dos cursos. 

 

Enquanto cedia às IES e era elogiado pelas mantenedoras, o MEC restringia-se a 
“esclarecer dúvidas sobre a Medida Provisória” e a “discutir o que pode vir a ser 
um sistema de controle do programa” com o Movimento dos Sem Universidade – 
MSU (FOLHA DE S. PAULO, 2004a). A fiscalização foi prevista para começar 
apenas quando o SINAES estiver totalmente implementado, o que o MEC estima 
para 2008. Antes disso, a idéia era “realizar convênios entre o Ministério e as 
universidades federais e estaduais para que elas possam verificar as condições das 
instituições privadas e enviar essas informações para análise do MEC” (FOLHA 
ONLINE, 2004b). Entretanto, tal solução não foi adotada. Ao contrário: em 
30.01.2006, o MEC criou, tardiamente, a Comissão Nacional de Acompanhamento 
e Controle do Programa Universidade para Todos (CONAP), “órgão colegiado com 
atribuições consultivas, vinculado à Secretaria de Educação Superior” (BRASIL. 
MEC, 2006). O órgão é controlado, predominantemente, pela iniciativa privada: 
dois estudantes do ensino médio e dois do superior privado (indicados pela UNE e 
UBES), dois professores do ensino superior privado (apontados por sindicatos 
docentes), além de dois representantes das mantenedoras (designados pela ABMES 
e pelo Conselho de Reitores de Universidades Brasileiras, CRUB), dois da 
“Sociedade Civil” e dois do MEC (BRASIL. MEC, 2006). As universidades 
públicas não foram representadas, favorecendo o lobby das IES privadas e 
dificultando o controle da qualidade dos cursos oferecidos. A falta de controle 
sobre o PROUNI é tanta que muitos bolsistas perderam o ano: suas turmas foram 
fechadas pelas IES. Embora tenham a obrigação de destinar esses alunos a outras 
IES, para que eles não percam o semestre, o ano ou mesmo o curso, a fiscalização 
tem sido débil. Chega-se ao ponto de os bolsistas terem de se reinscrever em nova 
seleção do PROUNI. (CATANI, HEI e GILIOLI, 2006, p. 132) 
 

 A crítica é pertinente. Uma Política Pública com o alcance e a visibilidade do 

PROUNI necessita de mecanismos eficazes de controle, principalmente por que, um de seus 

objetivos é, justamente, o de aumentar a rigidez da regulação do setor não estatal. 

 Em termos nacionais, por exemplo, a instalação da CONAP parece não ter sido mais 

que uma atitude simbólica. Um ano e meio após a edição da Portaria n.º 301, de 30 de janeiro 

de 2006, cuja instalação se deu em 14 de março, não encontramos, no sítio do MEC, nenhum 

notícia sobre seus trabalhos, dados, ou documentos, exceto as notícias de sua criação e 

instalação.  

 Na verdade, em 11 de janeiro de 2006, o sítio do MEC anunciava: 
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Em fevereiro, começa o trabalho das comissões de avaliação, designadas pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC) para visitar, 
primeiramente, instituições cujos cursos não atendam aos padrões de qualidade 
necessários à boa formação acadêmica. As outras decisões são instituir a Comissão 
Nacional de Acompanhamento e Controle Social do PROUNI (Conap) e acelerar o 
processo de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes).(BRASIL, 2007g). 

 

 Por sua vez, a CONAP (BRASIL, 2006d) tem, dentre suas atribuições, constantes do 

Parágrafo Único de seu Art. 1º: 

 

Parágrafo único. Compete à CONAP: 
I - exercer o acompanhamento e o controle social dos procedimentos operacionais 
de concessão de bolsas do PROUNI, visando ao seu aperfeiçoamento e à sua 
consolidação; 
II - interagir com a Sociedade Civil, recebendo queixas, denúncias, críticas e 
sugestões para apresentação à SESu; 
III - propor diretrizes para organização de comissões de acompanhamento local; 
(BRASIL, 2006d). 
 

 Apesar de não haver uma atribuição expressa, a Comissão deve e necessita ter um 

canal em que possa dar publicidade de seu trabalho, com ampla repercussão, sendo essa a 

possibilidade de uma efetiva comunicação com a sociedade. Isso não está existindo. 

Consideremos, ainda , que a referida Portaria dispõe sobre a criação das Comissões Locais de 

Acompanhamento, sem esclarecer se esse local seria municipal ou institucional. Também não 

se tem notícias sobre tais Comissões, nem na imprensa, nem por meio eletrônico. 

 Quando relacionamos esse quadro com o fato de que a exclusão de um curso, em 

função da avaliação do SINAES, só poderá ocorrer após duas avaliações negativas, constata-

se a existência de fragilidades no controle da qualidade do Programa, comprometendo o seu 

desempenho. Para efeito ilustrativo, mesmo considerando-se que o ENADE não traduz todo o 

processo de avaliação - o que não retira sua validade como parâmetro relativo da avaliação - 

“Cruzamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo mostrou que 462 dos 923 cursos com as 

notas mais baixas do exame estão oferecendo bolsas via PROUNI para o próximo semestre 

letivo.” (AGENCIAESTADO, 2007). Certamente, que 462 cursos representam um percentual 

mínimo do total de cursos (HADDAD, 2007) inseridos no Programa. Mesmo assim, não deixa 

de ter importância. 

A falta de transparência é sentida, também, no que se refere aos dados disponíveis 

sobre a evolução do Programa. Sobre isso, Catani e Gilioli (2006, p. 137) concluem: 
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Por fim lamentamos, na qualidade de pesquisadores e analistas de políticas 
públicas, a pouca transparência do MEC no que se refere às informações fornecidas 
a respeito do PROUNI. Não encontramos razão para que não seja disponibilizado o 
total de bolsas contratadas por IES; uma tipologia das IES que aderiram ao 
Programa; as modalidades das bolsas (integrais e parciais); o detalhamento dos 
cursos “disponíveis” e/ou “escolhidos”; os perfis os alunos, aí englobando dados 
econômicos e sociais; as taxas de evasão; o desempenho escolar dos beneficiários 
etc. Com essas informações básicas e após análises de algumas séries históricas, 
poderíamos verificar se nos encontramos diante de um efetivo instrumento (que 
pode vir a se constituir no futuro) de democratização da educação superior no 
Brasil ou de uma equação eficaz que desprestigia a esfera pública, valoriza IES 
privadas de qualidade duvidosa e alavanca índices estatísticos capazes de acobertar 
um déficit educacional que não se resolve com malabarismos fiscais. 

 

 Como já comentamos, os dados aqui apresentados foram conseguidos de forma 

indireta. Na verdade, fizemos por meio eletrônico e telefônico, oito contatos entre 25 de julho 

e 11 de agosto de 2007, com a Coordenação do PROUNI para, no final, conseguirmos uma 

mensagem por correio virtual da Coordenadora do PROUNI, com os dados apresentados por 

ela, num evento acadêmico. Ora, esses dados são fundamentais para o acompanhamento da 

execução do Programa e seu controle público, devendo, por isso, serem consolidados e 

apresentados o mais rápido possível. 

 

7.6 A RELAÇÃO ENTRE BOLSAS INTEGRAIS E BOLSAS PARCIAIS  

 

A reação dos analistas sobre a inserção de bolsas parciais no Programa foi de crítica. 

Para Carvalho e Lopreato (2005, p. 96), “A possibilidade de bolsas parciais permite, aos 

estabelecimentos particulares, maior flexibilidade para compor a receita comprometida com o 

programa.”. Por sua vez, Catani e Gilioli (2005), analisam o processo de incorporação dessa 

possibilidade: 

 

A MP estabelecia que as IES não-beneficentes poderiam oferecer um mínimo de 
5% de bolsas integrais e converter as 5% restantes em meias-bolsas. Para 2005, a 
Lei do PROUNI manteve essa regra. A partir de 2006, prevê mecanismo parecido, 
segundo o qual deve haver um mínimo de apenas 1 bolsista integral para cada 22 
alunos pagantes (4,34%). Os 4,16% restantes poderão ser “fragmentados” em 
bolsas parciais de 50% e 25% (Art 5º, § 4º). O efeito estatístico dessa redação é 
claro: a proporção continuaria em 8,5%, mas a quantidade de beneficiários 
aumentará significativamente. Entretanto, se considerarmos a faixa de renda 
familiar per capita (até 3 salários mínimos), a probabilidade de evasão dos bolsistas 
parciais aumenta ainda mais com benefícios de 25%.  
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As duas hipóteses levantadas pelos autores têm, ao que parece, pertinência. 

Verificando o percentual de evasão por modalidade, constatamos que o percentual quase 

triplica, quando comparamos as bolsas integrais com as bolsas parciais.  

Contudo em relação à quantidade de bolsas parciais, os dados indicam um quadro com 

pequena oferta de bolsas parciais, como foi referido anteriormente, ficando na casa dos 26%, 

ou, de um quarto do total de bolsas efetivadas. A explicação talvez esteja no fato de que, a 

ampliação do número de bolsistas amplia a demanda por serviços, com o aumento do número 

de turmas e, conseqüentemente, o aumento dos custos para as IES.  

 

7.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROUNI 

 

Qual o perfil do Estado que emerge, a partir do PROUNI? Como se apresentam a 

sociedade e o Mercado? Que características emergem da educação superior que se delineia 

nessa execução? Enfim, Como e em que se manifesta o primado do interesse público ou do 

interesse privado nesse processo de execução do Programa? Essas são as questões que 

procuraremos responder, à guisa de conclusão da análise sobre os resultados do PROUNI. 

 

7.7.1 O Estado 

 

À medida em que o Estado usa o instrumento da isenção fiscal para aumentar o 

controle  sobre as IES privadas empresariais e comunitárias, ele se configura como regulador. 

Porém, a Bolsa Permanência se torna ato de manutenção da educação superior, menos pelo 

montante que aporta e mais pela caracterização de seu ato. Em ambos os procedimentos, o 

Estado assume seu papel de garantidor do interesse público, favorecendo o acesso à educação 

a partir da sua – da educação - necessidade social. 

Por outro lado, o Programa é executado a partir da adesão, ou seja, não se trata de 

imposição do Estado. Nessa perspectiva, o processo é de diálogo, não equacionamento de  

interesses diversos, fazendo com que o Estado apareça como espaço de negociação entre 

grupos. 

Por sua vez, a fragilidade na fiscalização do Programa, cujos instrumentos foram 

construídos no âmbito do Legislativo, denota privilégios a interesses privados mercantis.  
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Finalmente, a falta de transparência na gestão do Programa indica, claramente, 

estratégias governamentais para o controle de informações e, nessa perspectiva, se percebe 

com clareza que o Estado age sob o interesse do Governo. Eis um exemplo evidente em que a 

ação estatal não traduz, apenas, o interesse público. 

 

7.7.2 Os interesses Sociais 

 

Os interesses sociais e, portanto, a manifestação do público, aparece em diversos 

aspectos da execução do Programa. A primeira delas é a transparência de procedimentos e 

critérios que os procedimentos eletrônicos possibilitam. Com efeito, tanto para o ENEM, 

quanto para a seleção do PROUNI, os critérios são pré-estabelecidos e envolvem os aspectos 

meritórios e de necessidade social.  

As conseqüências são de caráter, plenamente, social, dentre as quais se destacam: a 

quase totalidade dos bolsistas terem origem na rede estatal de ensino médio, e a duplicação do 

percentual de negros e pardos em relação àqueles que, fora do PROUNI, têm acesso à 

universidade.  

Além disso, é preciso considerar que, apesar de quantitativamente ser, ainda, muito 

pouco, qualitativamente, o acesso de estudantes, economicamente empobrecidos e 

socialmente desprestigiados, a cursos de elite, como medicina, traduz o caráter de interesse do 

todo em detrimento das partes, isto é, visa o interesse público ao promover à inclusão social. 

Contradizendo as expectativas iniciais diante do que foi o processo de formulação da 

lei, onde, claramente, constatamos vantagens para os grupos empresariais da educação, a 

proporção entre bolsas integrais e bolsas parciais indica que o grupo de bolsistas se concentra 

na menor faixa de renda prevista, isto é, de até um salário mínimo e meio. Nesse caso 

específico, então, apenas na execução do Programa tivemos a manifestação de vantagens para 

o interesse social. 

É ainda merecedora de destaque a relação entre o montante da renúncia fiscal e o 

número de bolsas disponibilizadas. Numa palavra, poderíamos dizer que a ação do Estado 

garante um menor custo para ações de efetivas repercussões sociais.   

A concepção de educação que emerge da execução do Programa é, 

predominantemente, de interesse público, com indicadores sociais que o fazem superar o 

conjunto do sistema não vinculado ao PROUNI. É o caso da menor taxa de evasão, da maior 

distribuição dos estudantes de baixa renda pelas áreas de estudo, ou, das notas no ENADE. 
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São características que indicam uma compreensão da educação que articula: acesso a um 

direito social - acesso à educação superior - com o dever da dedicação aos estudos. 

Finalmente, a articulação entre o PROUNI e outras políticas públicas da educação, 

como o ENEM e o SINAES, a Formação de Professores ou as Políticas de Inclusão de 

pessoas com deficiência, indicam a concepção de educação como componente de um sistema 

global, no qual, a articulação de políticas traduz seu grau de organicidade. 

 

7.7.3 Os interesses privados 

 

Imediatamente compreendemos que a execução do PROUNI trouxe benefícios para as 

IES que se constituem empresas, do contrário não haveria uma curva crescente de adesão ao 

Programa, após dois anos de sua execução.  

Além desse fato, existem características que, mesmo não privilegiando explicitamente 

o interesse privado, depõe contra o interesse público. A primeira delas é o baixo orçamento da 

Bolsa Permanência e a sua caracterização como política de Governo e não como política de 

Estado, em virtude de, por exemplo, depender diretamente da disponibilidade orçamentária, 

não havendo garantia de atendimento contínuo e crescente. 

A segunda, que parece, à primeira vista, de pouca importância, é a questão da 

linguagem cidadã ou a falta de uma estratégia que faça o Programa ser assumido como 

conquista da sociedade e não, como condescendência do Governo.  Com efeito, a 

apresentação do PROUNI no sítio do MEC poderia e até deveria, ter essa conotação. 

A terceira característica é a falta de transparência, anteriormente referida, porém, com 

outra conotação. A falta de transparência pode dar margem para manobras de bastidores ou 

incorreção de erros que estejam sendo cometidos, ou ainda, evitar que a sociedade saiba 

quem, no conjunto do setor não estatal, é ou não participante do Programa. Saber se uma IES 

aderiu ou não ao PROUNI e a razão pela qual assim decidiu agir, pode ser um indicador de 

sua identidade. Uma IES pode não aderir ao PROUNI por não ver vantagens financeiras, ou, 

para não abrir mão do controle sobre a distribuição de bolsas, por exemplo. 

Finalmente, a falta de articulação entre o Programa e estratégias mais amplas de 

desenvolvimento do país termina comprometendo seu caráter social, indicando uma 

concepção de educação que depende da capacidade e das opções dos projetos individuais dos 

estudantes. É o caso dos critérios para a oferta da Bolsa Permanência. Insistimos que essa 

ação poderia e deveria estar articulada com projetos mais amplos, insistindo, ainda, na sua 
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possível e necessária relação com a formação de professores. Senão adenda o caráter privado, 

essa ausência subtrai algo do caráter público do Programa. 

 

7.7.4 O Interesse público X Interesse privado 

 

A execução do PROUNI efetiva a aplicação do critério distributivo de justiça: há, 

claramente, o privilégio a um grupo social que tem maior necessidade que outros, sendo 

tratado pelo Estado de maneira desigual: negros e pardos, estudantes oriundos da rede estatal 

do ensino médio, pessoas com deficiência e com renda per capita familiar inferior a um 

salário mínimo e meio. Sem a ação do PROUNI, talvez, apenas a performance pessoal, como 

insiste Zago (2006), seria capaz de propiciar o acesso dessas pessoas ao ensino superior. 

Isso não significa, contudo, que a difícil equação Público X Privado esteja resolvida. 

Pelo contrário. A execução do Programa mostra como interesses privados mercantis, sociais e 

estatais continuam imbricados, explicitando a quase impossibilidade de uma separação plena.  

Enfim, no balanço entre perdas e ganhos do interesse público e do interesse privado, 

ao que parece, o PROUNI segue a lógica do possível sem render-se, diretamente, à lógica do 

capital. É certo que o interesse público dominaria caso tivéssemos uma ação estatal capaz de 

isolar a educação superior de qualquer conotação mercantil. Contudo, isso tende a ser, cada 

vez mais, distante, no contexto societário hodierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
] 
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CAPÍTULO 8: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do texto fomos construindo sínteses parciais que procuraram responder a 

problematização proposta, alcançar os objetivos determinados e verificar a pertinência da 

hipótese indicada.  

Essa construção parcial, contudo, não retira a necessidade de apresentarmos uma 

síntese conclusiva, não como resultado final da pesquisa, mas como pontos que merecem 

destaques em virtude da mediação que podem fazer com a continuidade da pesquisa sobre o 

tema e, em especial, coma continuidade de seu debate. 

Retomaremos esses pontos a partir da hipótese apresentada, segundo a qual, no 

contexto atual, se torna difícil a realização de ações que escapem ao duplo sentido em termos 

de atendimento aos interesses das duas esferas, sendo a ambigüidade sua marca. Assim, entre 

as duas esferas as relações são de mútuas implicações e não de exclusão polarizada, sendo 

impossível existir uma clivagem das ações, caracterizando-as como sendo puramente públicas 

ou puramente privadas.  

 

1) A clivagem do ponto de vista teórico 

 

Para verificarmos a possibilidade ou não da clivagem das ações, manifestações e 

interesses em relação às duas esferas procuramos, em primeiro lugar, delimitar as duas 

categorias, apresentando a compreensão do que vem a ser Público e Privado no contexto 

atual, em especial no campo da educação superior. 

 Na literatura analisada, sobre o tema, encontramos essa clivagem, contudo, de 

maneira fragilizada. Há realmente a tendência para a clivagem, porém, essa tendência se dá 

menos como fruto de uma fundamentação teórica -, com o devido aprofundamento das 

categorias em questão - e mais por um discurso marcado pela necessidade de fortalecimento 

de identidades discursivas. Indicadores desse procedimento são: o desconhecimento da 

heterogeneidade dos setores nomeados como Público e Privado, e a identidade pressuposta 

entre o estatal e o público, por um lado, e mercantil e privado, por outro. 

Constamos, inicialmente, que há heterogeneidade nos setores nomeados. Nas IES que 

conformam o grupo nomeado como público, encontramos manifestações e ações identificadas 

com o primado do privado; nas IES que conformam o setor privado, encontramos 

manifestações e ações identificadas com o primado do público. Nessa perspectiva, é 
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importante destacarmos o reconhecimento da legitimidade do setor comunitário, na qualidade 

de manifestação de uma identidade e não, apenas, como diferenciação de natureza jurídica. 

Esse foi o ponto de partida para a delimitação das categorias, que teve com primeiro 

resultado, a constatação que, a definição do que é público e do que é privado se orienta por 

diversos critérios articulados entre si. 

O primado do público se caracteriza pelo primado do todo em detrimento das 

partes. Subjacente a essa constatação, apresenta-se a compreensão que o todo, compreendido 

como sistema conformado pelas partes em interação, difere do simples somatório das partes. 

Portanto, é preciso considerar que o nomeado como Público não seja confundido com a 

coletivização de interesses privados. Nessa perspectiva, a distinção entre a compreensão de 

Locke (1994) e Rousseau (1987) são chaves explicativas pertinentes: enquanto o critério da 

“vontade geral”, tal como apresenta Rousseau (1994), caracteriza o primado do público, a 

manutenção da propriedade privada, priorizada por Locke (1987), como critério das ações, 

mesmo sendo fruto de um interesse coletivo, caracteriza o primado do Privado. Isso nos 

permite estabelecer um critério para diferenciarmos o Público e o Privado: ações públicas, ao 

modo de políticas públicas ou de produção de conhecimento científico, ou ainda, de objetivos 

determinados para o processo de formação discente, por exemplo, serão aquelas que primam 

pelos interesses do todo, definido em termos globais, como é o caso da primazia dada ao 

desenvolvimento humano global da sociedade, em detrimento ao desenvolvimento de setores 

particulares. 

Relativo à educação superior, o critério de distinção entre o Público e o Privado está no 

tipo de pesquisa a que se dedica a IES ou os seus pesquisadores, tendo no seu método e objeto 

um critério definidor; está nos objetivos e métodos assumidos em seu Projeto Pedagógico, 

cujo grau de vinculação com empresas ou com grupos sociais, por exemplo, pode constituir 

um critério de definição; está, finalmente, na forma como é construída sua relação com a 

sociedade, pela realização da extensão, privilegiando o atendimento de demandas (no sentido 

econômico do termo) ou de necessidades (no sentido social do termo). Em todos esses casos 

está presente a opção pelo todo ou pelas partes, está presente o critério de definição do 

primado por uma ou por outra esfera. 

O princípio de justiça distingue as duas esferas. Havendo dois princípios definidores 

de justiça, o comutativo e o distributivo, a aplicação do primeiro princípio diz respeito a 

relações estabelecidas por contratos individuais, nos quais, a troca (comutação) estabelece a 

forma de relação entre as partes, pressupondo, nesse caso, que sejam consideradas como 

partes iguais. Por sua vez, a aplicação do segundo princípio, coloca-nos diante de relações 
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entre partes desiguais, ou, entre as partes e o todo, nas quais, o reconhecimento da 

desigualdade entre elas impõe o princípio distributivo no estabelecimento das relações.  

Nesse sentido podemos falar da identidade entre o Privado e o Mercado. Com efeito, as 

relações mercantis trazem justamente essa marca: pressupõem que as partes sejam iguais em 

termos da capacidade “natural” de cada um escolher o melhor para si e para seus interesses. 

As relações serão construídas na forma de trocas, sendo regidas pelo princípio da equivalência 

entre o que se troca. Temos, desse modo, uma esfera em que o primado será conferido ao 

interesse privado. 

Por sua vez, ao se reconhecer a diferença entre as partes e na sua relação com o todo, 

as relações não podem ser regidas por simetria, mas por assimetria: tratar-se-á diferente 

aquelas partes que são diferentes, em função do benefício do todo. O primado, então, será 

dado ao todo, no caso da educação superior, aos interesses próprios da esfera pública, 

aplicando-se o princípio da justiça distributiva. 

Partindo do pressuposto que a educação, antes de ser objeto de troca ou de interesse 

privado, é objeto do todo - interessa ao conjunto da sociedade ou à sua esfera pública – ter sua 

distribuição regida pelo princípio comutativo, implica em tratar de maneira igual partes 

(pessoas) que são desiguais, em termos de condições e possibilidade de alcançá-la. Por isso, 

sua oferta precisa ser regida pelo critério distributivo, atendendo segundo a necessidade e em 

benefício do todo, e não como objeto de troca. 

Estatal, Público e Privado. Se as esferas são duas, sua materialização acontece a 

partir de uma tríade. Quando buscamos os agentes e suas ações, que materializam as duas 

esferas, encontramos não dois, mas três pólos: o Estado, a Sociedade e o Mercado, 

representados, respectivamente, pelos agentes da política formal e seus projetos políticos 

específicos, pelas organizações da Sociedade Civil e suas relações horizontais e pelos 

indivíduos e seus interesses particulares que materializam o Mercado. É importante observar 

que a coletivização não transforma os interesses particulares em interesses públicos. Daí que 

os interesses individuais das ações, segundo o modus operandi do Mercado, mesmo quando 

considerados em conjunto, continua tendo como meta o atendimento a interesses privados. 

Por sua vez, partindo da concepção que o Estado é espaço de negociações de 

interesses, mas, também, possui interesses próprios - à medida em que se constitui como um 

ente social - a perspectiva histórica apresenta-nos, seja ao modo de concepção ou de 

descrição, relações de conflito entre ele, Estado, e a sociedade. De maneira que a identidade 

entre o Estado e a esfera pública não pode ser dada como um pressuposto tácito.  
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Por seu turno, a sociedade apresenta organizações que não se identificam, nem com o 

Estado, pois não são estatais, nem com os interesses mercantis ou, mesmo que sejam, apenas, 

privados, mas interesses públicos. São agentes cujas ações se realizam tanto no cenário da 

política formal – relação vertical entre a sociedade e o Estado, mediada pelos Partidos 

Políticos e pelo aparelho estatal - quanto no cenário da política que não depende dessa 

mediação, identificada como relações políticas horizontais. 

Essa compreensão encontra fundamentos naquilo que Santos (1996) apresenta como 

princípios reguladores do projeto da Modernidade: princípio do Mercado, da comunidade e do 

Estado. Trata-se de uma chave explicativa que ajuda-nos a compreendermos o Sistema de 

Educação Superior Brasileiro. Com efeito, a existência de três naturezas jurídico-

administrativa, estatal, comunitária e privada, revela, mais que uma diferenciação em virtude 

de contingências históricas, uma forma de proceder a construção do Público e do Privado. 

Em nosso Sistema de Educação Superior temos IES que, em função de seu modus 

operandi, podem responder, respectivamente, a cada um dos três princípios. É importante 

ressaltar, contudo, que essa regência não implica em pureza de ações. As três funções da 

universidade, numa determinada IES, quais sejam, a produção de conhecimento, a formação 

dos discentes e a relação com a sociedade, podem ser desencadeadas ou terem efeitos diversos 

daqueles referentes ao princípio que rege a IES. 

Da clivagem das categorias para a ambigüidade das ações. Em primeiro lugar, 

podemos efetivamente compreender o Público e o Privado como categorias que explicam as 

manifestações, ações e interesses dos diversos agentes na sociedade, constituindo esferas que 

se distinguem plenamente. No caso da educação superior, podemos identificar essas 

manifestações, ações e interesses nos agentes estatais, acadêmicos e mercantis, tendo como 

critério de análise o primado por uma ou outra esfera, o princípio de justiça e o princípio de 

regulação a que estão vinculados. Em segundo lugar, as conseqüências das manifestações, 

ações e interesses não conseguem se restringir a uma só esfera, mas repercutem na outra, 

constituindo-se em ambigüidades. No caso da educação superior essa ambigüidade irá 

manifestar-se tanto em termos de políticas públicas (ações próprias do Estado), quanto nos 

procedimentos realizados pelas funções acadêmicas.  
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• A ambigüidade das manifestações e ações 

 

Se do ponto vista conceitual alcançamos clareza sobre a definição e processos de 

constituição de uma e de outra esfera, do ponto de vista de sua materialização não tivemos a 

mesma facilidade. Analisadas as PPES no Governo Lula e, em especial, o PROUNI, 

encontramos manifestações, ações e interesses identificados tanto com uma, quanto com outra 

esfera. 

Em relação às PPES do Governo Lula, existem mais indicadores de ruptura que 

continuidade com as PPES do governo anterior, ruptura esta que traduz uma concepção de 

Estado e de sua intervenção que dá primazia à esfera pública. As ações adotadas referentes ao 

financiamento das IFES, com ampliação de seu quantitativo, materializam esses indicadores, 

inclusive na preferência à educação superior que se efetiva por meio do modelo de 

universidade e não de Centros Universitários ou Faculdades. Contudo, há defasagem na 

relação entre o montante nominal destinado a essas instituições e o crescimento do PIB, 

indicando que o Governo Lula poderia ter feito haver opção, mais determinada, pela primazia 

do público. Ora, isso revelando certa ambigüidade em termos de prioridade programática 

entre as duas esferas. 

Porém, é no PROUNI que essa ambigüidade se revela de maneira mais intensa. Se na 

motivação e nas origens do Programa pode ser identificada uma opção por privilegiar 

determinados setores sociais, praticando, claramente, o princípio distributivo de justiça; se na 

formulação procura-se intensificar o processo de regulação do setor privado com fins 

lucrativos; ou ainda, se existe uma prática que busca reconhecer a identidade pública das IES 

comunitárias, existem, também, indicadores que revelam favorecimento ao setor privado 

empresarial, a exemplo das políticas de renúncia fiscal. 

Na qualidade de organizações empresariais, as IES com fins lucrativos tiveram 

atenção do Estado favorecendo a preservação de suas taxas de lucro. É preciso observar, 

contudo, que essa prática se dá, também, em outros setores econômicos, a exemplo do setor 

de produção material. Aliás, hoje, a prática de incentivo fiscal gera, inclusive, uma “guerra” 

entre estados e municípios, no afã de atraírem investimentos e gerarem empregos. E são, todas 

elas, iniciativas, sempre revestidas do interesse social. 

Já no processo de formulação do Programa, observamos que uma ação com o sentido 

único de primazia do interesse público é quase impossível, a não ser que desconsideremos o 

método legislativo próprio de formulação dos diplomas legais, excluindo a negociação com 
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agentes do setor educação superior, o que não seria a melhor alternativa. O fato é que, uma 

vez determinado o atributo de lucratividade para IES, nenhuma política, seja ela de governo 

ou de Estado, poderá se eximir totalmente de atender aos interesses dessas IES. 

Por outro lado, é preciso considerar que o atendimento a interesses privados não se 

manifesta, apenas, na relação com as IES lucrativas. A entrada no ensino superior de camadas 

sociais excluídas, em função do poder aquisitivo, é de interesse público, ou melhor, é uma 

condição necessária para que uma política pública seja, efetivamente, reconhecida como de 

interesse público, porém, não é suficiente. Há o risco de essas vagas serem preenchidas tendo 

como critério único, a escolha de cada indivíduo, respaldado, portanto, em interesses 

estritamente privados. 

 

• Perspectivas sobre o tema 

 

Ao longo do trabalho foram emergindo desafios conceituais e práticos que exigem 

aprofundamento, tanto na perspectiva da compreensão dos fenômenos, quanto na busca por 

alternativas de ação.  

O Sistema de Educação Superior em nosso país é muito complexo, com diversidade 

nas modalidades de curso, modalidades de organizações acadêmicas e de natureza jurídico-

administrativa, o que torna sua qualificação e classificação também complexa. A rigor, 

podemos encontrar manifestações do primado do público em instituições das diversas 

modalidades; ou, de maneira inversa, não encontrarmos a possibilidade de excluir da 

educação superior os interesses privados mercantis. Isso implica o desafio de analisar o 

Sistema, suspendendo, ao máximo, predisposições interpretativas que tendam a servir para a 

demarcação de posições nitidamente ideológicas. 

A compreensão da educação como bem social, confronta-se com a prática que a 

reífica, transformando-a em produto capaz de ser comercializado e gerar lucros. O desafio é: 

como enfrentar essa realidade? Como construir argumentos que consigam se contrapor a uma 

prática estabelecida a partir do diploma legal da educação superior? Um sistema em que 

predominam, quantitativamente, empresas educacionais exige, de pesquisadores e agentes, 

que optam pela primazia do público, o desenvolvimento de estratégias que superem essa 

realidade, de maneira coerente com a situação de milhões de estudantes e com os interesses 

públicos, mas sem rupturas institucionais ou propostas que, apesar da pertinência ética, se 

tornam inviáveis do ponto vista material. 
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Finalmente, a experiência de pesquisar o tema abriu possibilidades de outros trabalhos 

que nos ajudem a compreender a educação superior a partir, por exemplo, do cotidiano das 

IES, ou da ação dos agentes diretamente envolvidos com a educação superior. Sem esse 

procedimento, correremos o risco de ficar na superficialidade dos discursos, artificialmente 

polarizados, sobre a relação entre o Público e o Privado. 
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