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RESUMO

O presente estudo se propõe analisar, por meio de pesquisa bibliográfica e análise
de dados oficiais, o Programa Universidade Para Todos – PROUNI, enquanto
política pública de acesso ao ensino superior com discurso de democratização de
seu acesso. Para isso, faz-se necessário compreender o direcionamento dado às
políticas educacionais no país, com base na influência, oriunda dos efeitos da
globalização, das recomendações de órgãos externos como o Banco Mundial e
Organização Mundial do Comércio. Trabalha, por meio de apanhado histórico de
passagens importantes relacionadas às políticas voltadas para a educação no país,
a relação entre a oferta do ensino superior público e privado, finalizando com a
interpretação dos resultados de expansão desse segmento, obtidos durante os
governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Faz análises
dos dados relacionados à ampliação do potencial de alunos oriundos do ensino
médio e sua evolução, no direcionamento de ações que contemplam demandas da
oferta privada de ensino superior, visando atender ao preenchimento de suas vagas
ociosas. É discutido neste trabalho o PROUNI e suas alterações conforme sua
implantação nas instituições privadas, analisado o mecanismo de renúncia fiscal
considerando as derivações sobre outras políticas voltadas para a educação nesse
segmento, até mesmo sobre sistemas de avaliação do ensino, por exemplo: o
Exame Nacional do Ensino Médio - Enem. O estudo é relevante à medida que
desperta atenção para a condução das políticas públicas e através da influência de
interesses particulares externos e internos, resultando em alterações que em longo
prazo podem tornar-se fontes de novos problemas devido à forma de subsídio,
implicando diretamente na arrecadação de recursos do governo, principalmente
quanto à ampliação da oferta pública e da qualidade do ensino, pesquisa e
extensão.

Palavras-Chave: Políticas Públicas; Globalização; Neoliberalismo, Renúncia Fiscal,
Ensino Superior, Governo Lula; Vagas Ociosas, PROUNI.
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ABSTRACT

The present study intends to analyze, by means of bibliographical research and
analysis of official data, the “Programa Universidade para Todos – PROUNI”
(University For Everyone Program), as public politics of access to superior education
with speech of democratization of its access. For this analysis, it’s necessary to
understand the aiming given to the educational politics in the country, on the basis of
the influence, deriving of the effect of the globalization, the recommendations of
external agencies as the World Bank and World Trade Organization. It works,
through the means of historical moments to the politics directed toward the
education in the country, the relation between offers of public and private superior
education, concluding with the interpretation of the results of expansion of this
segment, gotten during the governments of Fernando Henrique Cardoso and Luiz
Inácio Lula da Silva. It analyzes some data related to the improvement of the
potential of deriving pupils of average education and its evolution, in the aiming of
actions that contemplate demands of offer private of superior education, aiming at to
take care of to the fulfilling of its idle vacant. It is argued in this work the PROUNI and
its alterations in agreement of itsimplantation in the private institutions, analyzed the
mechanism of fiscal resignation considering the derivations on others politics directed
toward the education in this segment, even though on systems of evaluation of
education, for example: the Exame Nacional do Ensino Médio - Enem. The study is
relevant since it makes us understand the conduction of the public politics through
the influence of external and internal particular interests, resulting in alterations that
in long stated period can become sources of new problems due to subsidy form,
implying directly in the collection of resources of the government, mainly how much to
the enlargment of the public offer and the quality of education, research and
extension.

Keywords: Public Politic; Globalization; Neoliberalism; Waive Tax; Higher Education;
Lula Government; Idle Vacancies; PROUNI.
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1 - INTRODUÇÃO

Toda política pública é originada de uma idéia e esta de um princípio, de
uma pressuposição ou de uma vontade. Nesse sentido, a palavra princípio
não carrega consigo apenas o significado literal do termo, mas algo mais, o
contexto dos fatores determinantes que dão origem a uma idéia de política
pública, como o caso da conjugação de interesses, as inserções
ideológicas, as concepções cientificas, as correlações de forças sociais, etc.
(BONETI, 2006, p. 9)

A presente dissertação tem como propósito investigar o Programa
Universidade para Todos do Governo Federal – PROUNI, criado em 2005 e
efetivado sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva como expressão privilegiada
das Políticas Públicas Educacionais de acesso ao ensino superior brasileiro.
O surgimento do Programa Universidade para Todos – PROUNI se dá a
partir da medida provisória nº. 213, de 10/9/2004, posteriormente transformada em
lei sob o nº. 11.096 de 13/1/2005, passando a regular as oportunidades de estudos
por meio de oferta de bolsas de estudo parciais e integrais para pessoas de baixa
renda em Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, estas se valendo da
renúncia fiscal na contrapartida da oferta de vagas. A lei em tela comporta a
pretensão de, igualmente, normatizar a atuação de entidades beneficentes de
assistência social no ensino superior do país.
A renúncia fiscal é o instrumento pelo qual se dá a parceria entre o Governo
Federal e a iniciativa privada de oferta de ensino superior, revertendo o benefício ao
cidadão. A isenção dos impostos previstos pelo programa viabiliza a oferta de vagas
nas IES privadas vinculadas ao programa. A discussão surge por necessariamente
não haver ampliação na oferta de vagas e, sim, uma otimização de vagas existentes
não preenchidas por uma demanda reprimida.
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Embora relativamente novo, o programa já é objeto de diversos estudos,
teses e dissertações dada a importância para as Políticas Públicas Educacionais no
país, principalmente pelo impacto na questão da qualidade da formação em
contrapartida à ampliação do acesso ao ensino superior.
Investiga-se a formulação desse programa no interior das políticas públicas
nacionais para a educação e se estas seriam de cunho neoliberal, que visa a
atender as necessidades do mundo globalizado com base nas recomendações de
órgãos externos, mais especificamente do Fundo Monetário Internacional (FMI), do
Banco Mundial1 (BM/BIRD/World Bank) e da Organização Mundial do Comércio
(OMC)2. Partindo dessa investigação, estuda-se o referido programa, que
expressaria, por meio do discurso oficial do atual governo, uma política de
democratização do acesso ao ensino superior ou mesmo se representaria, como
querem seus críticos, o atendimento aos interesses das Instituições de Ensino
Superior (IES) privadas do país, firmando com isso uma tendência à privatização do
ensino superior em detrimento da ampliação na oferta de vagas ou de incremento da
qualidade no ensino superior público.
Trata-se de estudo crítico, considerando as linhas de interpretação e dados
quantitativos sobre as origens e desenvolvimento do programa que originalmente
pretendia, por meio do mecanismo de renúncia fiscal às IES privadas, a implantação
de políticas públicas que atendessem às necessidades do mundo globalizado e de
recomendações

externas

propostas

por

organismos

internacionais

para

o

O Banco Mundial é um dos principais organismos multilaterais internacionais de financiamento do
desenvolvimento social e econômico. Foi concebido durante a Segunda Guerra Mundial, em Bretton
Woods, estado de New Hampshire (EUA). Atualmente é constituído por 183 países-membros, dentre
os quais o Brasil. É Formado por cinco organizações: o Branco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD), a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), a Corporação
Financeira Internacional(IFC), a Agência Multilateral de Garantia de Investimos (AMGI) e o Centro
Internacional para Acerto de Disputas de Investimento (CIADI).
2
OMC órgão internacional definidor de regras para o comércio entre as nações, negociando e
fechando acordos ratificados posteriormente pelo parlamento de cada nação.
1
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atendimento focalizado das camadas sociais excluídas do acesso ao ensino
superior. Dessa forma, os diretamente beneficiados, a camada pobre da população
de idade entre 18 e 24 anos, que apresentam dificuldade para acesso ao ensino
superior no que se refere à oferta pelo Estado ou financiamento próprio de seus
estudos, encontram vagas disponíveis em IES privadas gerenciadas pelo Governo
por meio de parceria público-privada.
A razão que motiva o presente estudo é a necessidade de se realizar uma
análise da tendência que a oferta do ensino superior no país pode tomar em função
de características evidenciadas do programa em questão. O PROUNI inicialmente
não apresentava características de programa específico de geração de vagas e não
demonstrava

influência

na

oferta

pública,

visava

proporcionar

apenas

o

preenchimento de vagas no setor privado com base no excedente de oferta.
Questiona-se se, contudo, poderia implicar a longo prazo em reversão e mudanças
irreparáveis para um novo modelo estabelecido na oferta de ensino no país,
considerando o modelo de renúncia fiscal para ampliar vagas nas IES privadas, com
a possibilidade de redução na arrecadação. Cabe analisar se esse procedimento
poderia resultar em menos investimentos no ensino superior público. Se afetaria a
ampliação de vagas ou melhora na qualidade no ensino e pesquisa das instituições
públicas. E, ainda, se, compreendido que o programa atende diretamente aos
interesses nacionais na ampliação da formação de mão-de-obra com formação
superior, no longo prazo, poderia eventualmente vir a prejudicar a qualidade dessa
mesma formação pela possível diminuição de atenção para com o ensino superior
público.
Considera-se aqui como premissa que o ensino superior público não é única
e exclusivamente influenciado por interesses empresariais, os quais muitas vezes
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estão focados com maior intensidade no mercado de trabalho, com consequente
desinteresse na produção científica sem foco em resultados imediatos para o
mercado.
A oferta pública de ensino, em princípio, não seria influenciada apenas por
formação de profissionais para mercado de trabalho, entendendo que as Instituições
Públicas de Ensino Superior (IPES) operam sob influências do mercado, mas
possuem autonomia.
Assim, espera-se que oferta pública de ensino, com menor probabilidade de
ser dedicada exclusivamente à formação de profissionais para mercados de
trabalho, opere independente de tais influências, e que as IPES mantenham a
qualidade nas propostas de ensino e pesquisa reconhecidas pela comunidade
acadêmica desde longa data.
Como observado anteriormente, considerando o longo prazo para essa nova
sistemática de ampliação de oferta de vagas e observando a possibilidade de futuros
prejuízos para a pesquisa e o ensino, os estudos feitos no presente trabalho têm
como referência os avanços adiante relacionados.
Ao discutir se o PROUNI pode ser considerado como um exemplo de política
pública educacional resultante da evolução de políticas públicas que priorizam o
atendimento dos novos interesses das IES privadas, deve-se considerar que a
ampliação do número de instituições e o aumento da concorrência entre elas,
aparentemente comprovada pelo expressivo aumento de instituições de ensino
superior de 2000 até os dias atuais (fonte: MEC, 2008) e o consequente não
preenchimento das vagas ofertadas, levou a um aumento relevante no número de
vagas ociosas.
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Questiona-se se o processo desordenado de expansão de vagas nas IES
privadas teria acarretado uma redução na taxa de lucro na oferta privada de ensino
superior. É nesse sentido que poderia ser igualmente interrogado se o programa
representa um exemplo de medida de uma política pública de cunho neoliberal, para
atendimento dos interesses externos, que favoreceria a privatização do ensino
superior no Brasil, e se esta coincidiria com outras medidas da Reforma universitária
em andamento.
Dos estudos já realizados sobre o programa, considera-se que os resultados
obtido em seu curto histórico de acompanhamento ainda não possui expressões e
conclusões definitivas. É perceptível ainda que as críticas e discussões encontramse focadas no âmbito dos seguintes temas: oferta de ensino público e privado,
ampliação da oferta pública de vagas contra vantagens oferecidas à iniciativa
privada para atendimento de demanda específica, qualidade de ensino duvidosa de
instituições privadas (sem questionar a qualidade de instituições públicas), e as
discussões sobre mecanismo de renúncia fiscal – fator motriz de funcionamento do
PROUNI e alvo de significativos ataques quanto à legitimidade da escolha do
governo no emprego de tal política.
Esta dissertação está estruturada de forma a apresentar seu conteúdo da
seguinte maneira: primeiro será trabalhado o contexto mundial, considerando os
efeitos da globalização e a formação de políticas neoliberais no país; seguido de
estudo sobre a constituição de políticas públicas educacionais no Brasil, analisando
as nuances de privatização da oferta de vagas e ampliação das instituições, além de
uma análise do programa por meio de sua integração com os aspectos
apresentados pela contextualização mundial e o curso das alterações na legislação
para atendimento de interesses privados.
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No desenvolvimento do Capítulo 02, são observados os efeitos da
globalização e do neoliberalismo na elaboração das Políticas Públicas Educacionais,
no âmbito das ações do governo Lula que, por meio das diferentes recomendações
de órgãos internacionais como o FMI, o Banco Mundial e OMC; bem como de seus
apontamentos para soluções da aceleração na oferta de vagas, atua de forma a
atender os interesses das IES privadas e cumprir as metas estabelecidas, para
participação no mercado globalizado, da ampliação de mão-de-obra e aumento de
consumo.
O Capítulo 03 pretende aprofundar a compreensão do surgimento do
PROUNI, por meio de análise representativa do desenvolvimento do ensino superior
brasileiro, destacando a trajetória das IES privadas no país, em particular, após as
políticas dos governos Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Luiz Inácio Lula da Silva
(Lula), que levaram a um significativo incremento das IES privadas no país. Toma
como base dados estatísticos do Inep sobre a oferta e a demanda de vagas públicas
e privadas de vagas no período de 1980 a 2003, demonstrando a ampliação da
capacidade ociosa pela intenção de atendimento da demanda. Será considerado
também, para entendimento, igualmente o aumento do número de concluintes do
ensino médio, por meio de estatísticas recentes, e de como esse aumento levou a
uma maior pressão pelo acesso ao ensino superior, incremento este igualmente
resultante da demanda da sociedade no que tange à necessidade de uma maior
formação de profissionais qualificados.
No Capítulo 04, será desenvolvido o estudo sobre o PROUNI como Política
Pública Educacional que visa ao acesso ao Ensino Superior como suporte às IES
privadas, analisando as mudanças na legislação e a participação da iniciativa
privada no programa do Governo Federal. Será abordada a questão relacionada à
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distribuição das bolsas nos diferentes cursos e a concorrência por vagas e bolsas.
Serão discutidas as perspectivas do PROUNI para transformar-se em uma Política
Pública Educacional que irá unificar as políticas já existentes que estão em vigor e
visam a democratizar o acesso ao ensino superior. O estudo parte de uma
investigação da evolução do ensino superior público e privado no Brasil, tomando
como ponto de partida as reformas universitárias ocorridas a partir de 1950,
definindo ponto de corte com base nos estudos de FÁVERO (1977) sobre a história
da educação brasileira. Justifica o recorte proposto o momento, constituindo o início
do aceleramento do ritmo de desenvolvimento do país, acionado pelo processo de
industrialização e crescimento econômico, que, por sua vez, causou impacto nas
políticas educacionais para a questão da ampliação da oferta do ensino superior, e
consequentemente, também para formação de profissionais qualificados atendendo
às necessidades históricas e de integração com a realidade mundial. Ainda de forma
concomitante, as transformações econômicas do período, também ocorridas no
campo sócio-cultural, evidenciando a tomada de consciência de vários setores da
vida nacional para a estagnação da Universidade Brasileira (FÁVERO, 1977).
Com essa reconstrução histórica, dentro dos objetivos do presente trabalho,
pretende-se destacar a tendência do desenvolvimento do setor privado, identificar as
nuances de seu desenvolvimento e a evidência de seus interesses na oferta de
ensino superior no país, comparando com o desenvolvimento do setor público e as
diferenciações de investimentos e incentivos que possam ter ocorrido, também
quanto à formulação de políticas favoráveis ou restritivas para ambos os segmentos.
Será analisada igualmente a influência nas demais políticas do governo, em
particular nas características do Exame Nacional do Ensino Médio e seu
desempenho, utilizado no presente estudo como exemplo das mudanças ocorridas
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nas política públicas educacionais, de como o processo de avaliação diretamente
ligado à qualidade do ensino no país sofreu alterações no resultado de avaliação
influenciada por alterações no PROUNI, considerando que sua proposta inicial de
avaliação do ensino médio no país fica prejudicada com a premiação por bolsas de
estudo no ensino superior ofertadas pelo programa estudado.
Identificadas essas tendências no desenvolvimento na oferta de ensino
superior no país, tendo em vista questões quantitativas da evolução dos números na
oferta de vagas tanto do setor público quanto privado, com observação mais atenta
dos últimos governos e suas políticas a partir dos governos de Fernando Henrique
Cardoso (FHC) e de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), pretende-se investigar a
influência dos órgãos externos e as alterações das propostas de implantação do
PROUNI e na legislação correspondente. Também analisar os discursos permeados
pelas ideias de globalização e políticas neoliberais e chegar ao PROUNI que visa a
consolidar-se como a principal política de acesso ao ensino superior no Brasil, no
atual governo.
O presente trabalho pretende ser um estudo dialético, procurando inserir a
Educação Superior no Brasil no interior de um todo articulado e analisar as
contradições reais e suas diferentes manifestações no âmbito das políticas publicas.
Para a fundamentação metodológica foram utilizados os importantes escritos
metodológicos de Karl Marx, Teses sobre Feuerbach (1974) e a Introdução de Para
a Crítica da Economia Política (1974). Em sua crítica a Feuerbach, Marx
desenvolve a importância central do conceito de atividade humana (práxis)
compreendido tanto em sua dimensão teórica como constitutiva das relações sociais
quando diz que
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A questão de saber se é preciso conceder ao pensamento humano uma
verdade objetiva não é uma questão de teoria, porém uma questão prática.
É na prática que o homem deve comprovar a verdade, isto é, a realidade
efetiva e a força, o caráter terrestre de seu pensamento. A disputa referente
à realidade ou à não-realidade efetiva do pensamento – que está isolada da
prática – é uma questão puramente escolástica.(MARX in Labica, 1990, p.
31)

E também evidencia o caráter teórico epistemológico de que trata a
circunstância e a educação, pois:

A doutrina materialista da mudança das circunstâncias e da educação se
esquece de que as circunstâncias são mudadas pelos homens e que o
próprio educador deve ser educado. É por isso que ela deve dividir a
sociedade em duas partes – das quais uma é elevada acima dela.
A coincidência de mudança das circunstâncias e da atividade humana ou
autotransformação só pode ser interpretada e racionalmente compreendida
3
como prática revolucionária. (MARX in Labica, 1990, p. 31)

Tratando dos aspectos práticos constitutivos das relações sociais, visto que a
formulação de políticas públicas ao que se refere as alterações e formulação de leis,
impactam nas constantes mudanças da sociedade e sua realidade.
Por outro lado, Marx, em sua crítica à economia política, destaca a
centralidade do conceito de totalidade para superar uma análise que permaneça ao
nível das aparências.
Para

o

aprofundamento

dessas

questões

utiliza-se

igualmente

os

comentários desenvolvidos por Georges Labica em seu livro: As “Teses Sobre
Feuerbach” de Karl Marx (1990), no qual as discussões vão além de interpretações
do conteúdo das teses e representam estudo detalhado sobre a obra de Marx.
Aprofunda, ainda, o pensamento sobre as condições necessárias para uma
investigação, servindo como modelo metodológico.

3

Mantida escolha da transcrição das teses da obra de LABICA por questão de diferença de tradução.
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Igualmente importante para a compreensão dos conceitos de práxis e
totalidade foram as reflexões críticas desenvolvidas no estudo Dialética do
Concreto, de Karel Kosik (2002). Essa compreensão metodológica permitiu
realizarmos a articulação entre o PROUNI e a totalidade em que este está inserido.
A relevância para a formação do pensamento crítico sobre o tema traz para o
entendimento o conceito de Totalidade, e assim permite articular o objeto da
investigação e as influências na formação de políticas públicas educacionais na
circunstância estudada. A obra torna-se bibliografia de base para estruturação do
trabalho. Mais especificamente, como fundamentação metodológica, considerando
que a dialética:

[...] trata da coisa em si. Mas a “coisa em si não se manifesta imediatamente
ao homem. Para chegar à sua compreensão, é necessário fazer não só um
certo esforço, mas também um détour. Por este motivo o pensamento
dialético distingue entre representação e conceito da coisa, com isso não
pretendendo apenas distinguir duas formas e dois graus de conhecimento
da realidade, mas especialmente e sobretudo duas qualidades da praxis
humana. (KOSIK, 2002, p. 13)

Do estudo e consulta dessas obras, parte a aplicação do método dialético no
desenvolvimento do estudo proposto, validado pela compreensão de questões
pertinentes à realidade social e de como essas se apresentam em um discurso
oficial, empregado pelo governo, que pode conter elementos deturpadores do real
entendimento das questões a serem respondidas ou investigadas.
Para a organização do trabalho foi utilizado o livro Metodologia da
Pesquisa, de Pádua (2000), que apresenta as diretrizes básicas para o
desenvolvimento da pesquisa científica. Essa obra, estruturada em duas partes,
destaca respectivamente a importância da abordagem histórico-filosófica e
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orientações básicas para o desenvolvimento da pesquisa, de maior relevância para
o desenvolvimento do estudo a ser apresentado no sentido prático de sua aplicação,
envolvendo as etapas de planejamento, a coleta de dados e sua análise até a
elaboração escrita. Os procedimentos e técnicas apresentados visam a dar suporte
ao processo de pesquisa.
De forma a complementar, foi consultada a obra Pesquisa em educação:
abordagens qualitativas, de Lüdke (2003), para ampliar e aprimorar a abordagem
qualitativa sem desconsiderar a importância do levantamento quantitativo para a
pesquisa em educação, principalmente no que tange à análise de dados e algumas
questões relacionadas à objetividade e à validade nas abordagens qualitativas,
realização da análise após a coleta de dados e posteriormente para a teorização, a
identificação de problemas éticos, metodológicos e políticos no uso das abordagens
qualitativas. Considerando ainda a proposta do emprego do método dialético em que
há o levantamento dos dados, abordagem quantitativa, mostra-se tão importante
quanto a análise qualitativa. Para demonstração, são utilizados no presente estudo
apenas dados disponíveis sobre ampliação de número de vagas e comparações
com a oferta pública e privada.
Vincula-se ao estudo proposto a questão originária da reforma universitária,
na qual o programa estudado destaca-se pela evidência de como as ações podem
ser conduzidas e a influência no entendimento do governo federal para atuar no
futuro na formulação de novas políticas educacionais, também pela revisão de
medidas anteriores, caminhando para um modelo identificado com ideais
globalizados e políticas neoliberais que tencionam para uma menor intervenção do
Estado, permitindo assim maior influência nos processos de decisão para iniciativa
privada na área educacional. Dessa forma, o PROUNI é visto como ação que
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desencadeará uma série de tendências no campo das decisões vinculadas às
políticas públicas educacionais, não só na oferta e distribuição de vagas como
também nos programas de avaliação, cabendo sua análise no presente estado e
seus possíveis desenvolvimentos.
Em sua origem, a proposta do programa tinha a ideia de parceria públicoprivada, cujos pressupostos, consequências prováveis e seu caráter de Inovação
levam à conclusão de que as movimentações estabelecem um veio axial de
expansão para as IES privadas por meio de subsídios oriundos de verbas públicas.
Essa ação redefine as instituições públicas, contribuindo para o “apagamento da
fronteira moderna entre o público e o privado, convertendo a educação em
mercadoria” (LEHER, 2004) e que também é vista como produto pela Organização
Mundial do Comércio - OMC., caracterizando a mercantilização da educação e
desviando do seu sentido de direito.
Ao tratar da Reforma universitária no contexto do atual governo, MANCEBO
(2005) trabalhou as nuances de privatização, mercantilização do conhecimento e fez
uma discussão procurando uma abordagem global, integrando tal reflexão. Valeu-se,
para seus estudos, de base empírica constituída por depoimentos de autoridades e
de personalidades da área, notícias, documentos oficiais e projetos de lei já
encaminhados ao Congresso. Em seu trabalho sobre Reforma Universitária:
Reflexões sobre a privatização e a mercantilização do conhecimento (2005),
analisou com destaque os processos que remetem à privatização do sistema de
ensino superior, com o consequente empobrecimento das missões da universidade
e a forma de produção do conhecimento dentro dessa perspectiva. Posteriormente,
sua discussão passou a enfatizar o novo papel do Estado capitalista, devido à
mundialização do capital, e por consequência atingindo as políticas educacionais,
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principalmente o ensino superior, com o trabalho sobre Crise e Reforma do Estado
e da Universidade Brasileira: implicações para o trabalho docente (2006). Em
seu artigo Universidade Para Todos: A privatização em questão, em que trata
sobre a Reforma Universitária e dá destaque ao PROUNI e ampliação do acesso à
educação superior em IES privadas, analisou as políticas do atual governo sobre o
programa, de forma crítica, com destaque aos aspectos privatizantes.
Ao tratar de políticas educacionais no ensino superior no país, no contexto
da Reforma Universitária, CATANI, HEY e GILIOLI (2006) questionam se realmente
trata-se de programa de democratização de acesso e discutem, no artigo PROUNI:
democratização do acesso as Instituições de Ensino Superior (2006), se não
seria apenas uma forma de estímulo à expansão de instituições privadas. Tomam
como base a trajetória jurídica até a formação da lei do programa e o seu
desenvolvimento posterior, apontando que o governo Lula atendeu às pressões da
iniciativa privada. Na visão desses autores, o programa prioriza o acesso e não a
permanência dos estudantes nas vagas disponíveis, algo que pode não atingir
resultados esperados naquilo a que se propõe o programa.
Buscando compreensão para a complexidade e dinâmica da política pública
educacional no ensino superior no governo Lula, CARVALHO (2005) desenvolveu
estudo sobre o PROUNI e sua articulação de financiamento por meio da renúncia
fiscal. Em trabalho conjunto com LOPREATO, analisou a relação da política pública
destinada ao ensino superior do atual governo, com base no PROUNI e sua ligação
com a política fiscal de renúncia tributária, concluindo que, aliado a essa ação, está
o discurso de justiça social para inclusão das camadas sociais menos favorecidas.
Também encontra em contrapartida interesse da iniciativa privada no preenchimento
de vagas ociosas resultantes da ampliação de oferta do ensino superior neste
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segmento - as vagas ociosas mostram-se como chave para entendimento da
implantação e funcionamento do programa estudado. Trata-se de modelo coerente
com a lógica atual de controle das finanças públicas. Aponta que o principal impacto
está na redução potencial da receita tributária, correspondendo diretamente ao nível
de adesão e do tipo de instituição que adere ao programa.
Da mesma forma, CATANI, HEY e GILIOLI (2006) questionam a qualidade
de ensino a ser ofertada pelo segmento beneficiado. Em trabalho mais recente,
CARVALHO (2006) analisou as condições de acesso ao programa pelo público a
que se destina e sua relação de democratização, contextualizando o aceite da
sociedade civil pela obtenção do diploma de graduação, acompanhada da pressão
de associações representativas do segmento privado. Há ainda o afrouxamento do
aparato estatal, na medida em que o texto legal teve restrição da investida inicial
para regular o sistema e obter retorno da renúncia fiscal para com as filantrópicas.
A área de estudo conta ainda com trabalhos de dissertação que buscam dar
interpretações ao assunto, dentre os quais o de Sergio Campos de Almeida, sobre o
avanço da privatização na educação brasileira: o PROUNI como uma nova
estratégia para a transferência de recursos públicos para o setor privado, realizando
uma leitura crítica do cenário que envolve as questões-chave relacionadas. A
dissertação de Cleverson Molinari Mello defendida em 2007, na UTP, analisa o
PROUNI, tomando como base as mudanças nas políticas públicas educacionais e
seu encaminhamento para a privatização no governo de Luiz Inácio Lula da Silva,
como continuidade das políticas neoliberais de seu antecessor. Segundo o autor,
com foco na qualificação dos estudantes beneficiados, o programa trouxe mais
problemas do que solução à democratização do ensino em função do favorecimento
ao setor privado para atendimento do mercado. Em trabalho sob orientação de
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Valdemar Sguissardi, Rosemeire dos Santos Alesina, no texto Inclusão Social na
Educação Superior – Novos Tempos (2007), trata da democratização do acesso à
educação superior no Brasil e a intenta do PROUNI. Por fim, foram igualmente
consultados trabalhos apresentados no Grupo de Trabalho nº11 sobre Política da
Educação Superior da ANPED que abordam a questão do PROUNI e seu aspecto
de inclusão por meio de estudo de campo sobre as dimensões institucionais junto a
400 bolsistas durante o biênio de 2005 – 2006. O programa estudado fundamenta-se
na baixa oferta de vagas públicas e gratuitas, fator que justifica, segundo discurso do
atual governo, a necessidade de nova forma de ampliação do acesso ao ensino
superior. No momento, as medidas destinadas à ampliação da oferta pública ainda
são insuficientes para mudança do quadro que se apresenta.
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2

GLOBALIZAÇÃO,

NEOLIBERALISMO

E

POLÍTICAS

PÚBLICAS

EDUCACIONAIS NO BRASIL

Os interesses das elites globalizadas aparecem claramente determinados
nas políticas de expansão das relações capitalistas mundiais por instituições
como o Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização Mundial do
Comércio (OMC), ou pelo próprio poder de força que têm os grupos
econômicos mundiais de impor as regras que lhes interessa etc., mas seus
interesses podem ser questionados por agentes nacionais, estaduais ou
locais, constituindo-se assim, uma correlação de forças que influenciam no
processo da elaboração e aplicabilidade das políticas públicas. (BONETI,
2006, p. 14)

Identificar as tendências do mundo globalizado e de como a influência do
pensamento neoliberal conduz as discussões e interfere na formação das políticas
públicas, principalmente no que se refere à educação, sendo esta objeto de
interpretação

dentro

do

contexto

internacional

como

um

serviço

e

não

necessariamente um direto, é o que se propõe este capítulo.
Num período não muito distante, SÔNIA DRAIBE (1993, p. 86) conseguiu
identificar tendências no Brasil que se confirmaram após quase uma década. Suas
interpretações demonstraram-se comprováveis e em conformidade com as
recomendações do Banco Mundial e na efetivação de Políticas Públicas no Brasil.
Ao trabalhar as relações das políticas públicas e o neoliberalismo dentro do contexto
de globalização, identificou três ordens de razões, pelo menos, quanto às políticas
sociais e suas dificuldades de identificação: I) Quanto à ordem teórica – o
neoliberalismo não possui um corpo teórico próprio consolidando uma escola ou
linha de pensamento, trata-se de uma ideologia dominante com proposições práticas
em processo de reinvenção do liberalismo, dotado de formulações conservadoras. II)
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As proposições modificam-se com o passar do tempo “principalmente no que diz
respeito

às

responsabilidade

públicas

e

estatais

em

questões

como

educação”(DRAIBE, 1993, p. 88) dentre o combate à pobreza e outras. III)
Predominância ideológica, das correntes de pensamento dominantes na economia e
detentores dos principais meios de produção, que confirmam tendências profundas
de modificação na sociedade, ligadas às correntes políticas de direita e
reconhecidas internacionalmente pelas de esquerda que reivindicam transformações
sociais e políticas. Segundo estudo realizado por DRAIBE,

Não há um corpo teórico neoliberal específico, capaz de distingui-lo de
outras correntes do pensamento político. As “teorizações” que manejam os
assim ditos neoliberais são geralmente emprestadas do pensamento liberal
ou de conservadores e quase que se reduzem à afirmação genérica da
liberdade e da primazia do Mercado sobre o Estado, do individual sobre o
coletivo. E, derivadamente, do Estado mínimo, entendido como aquele que
não intervém no livre jogo dos agentes econômicos. (1993, p.88)

O que constitui um discurso e conjunto de regras práticas de ação
destinadas a governos e reformas do Estado, bem como de suas políticas no que se
refere à integração dos países na constituição de um mercado forte, único e comum,
sob a organização de linhas de pensamento. A afirmação desse propósito se dá por
meio de conceitos estabelecidos que se dizem não ser bom gastar quando se refere
ao Estado. É preciso ter prioridades, e programas não devem ser exigências.
Enfatiza que as parcerias com a iniciativa privada e organismos externos devem ser
fortes ao invés dos governos. Ainda quanto aos programas sociais, vista a agenda
de reformas “parece-nos útil insistir no fato de que o neoliberalismo leu e lê, a seu
modo, transformações profundas das sociedades contemporâneas, também
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apreendidas, de outro modo, por outras correntes e concepções.” (DRAIBE, 1993, p.
94).
A agenda neoliberal, segundo DRAIBE (1993), é constituída pelo conceito de
renda mínima – ao que no presente estudo pode também ser interpretado como
acesso mínimo ao ensino superior – e três propostas: descentralização, privatização
e focalização, destinadas aos programas sociais. Essas características poderão ser
evidenciadas e constatadas mais à frente quando da análise do PROUNI e sua
integração com as recomendações do Banco Mundial e a influência da globalização.
O direcionamento do gasto social a públicos específicos caracteriza a
focalização, justificada da seguinte forma: primeiro, “o Estado deve entrar apenas
residualmente e tão-somente no campo da assistência social” e, posteriormente, ser
direcionado aos setores mais pobres da população (DRAIBE, 1993). A privatização
alivia a crise fiscal, evitando a “irracionalidade no uso de recursos induzida pela
gratuidade de certos serviços públicos”, o que aumenta “progressividade do gasto
público ao evitar que os setores de maior poder se apropriem de benefícios não
proporcionais (maiores) à contribuição que realizam para financiá-los” (ISSUANI,
1990, P 7-8 citado por DRAIBE, 1993). Ainda, outra forma apontada por DRAIBE,
privatização seria a proposta de “deslocamento da produção e/ou da distribuição de
bens e serviços públicos para o setor privado não-lucrativo” integrados por
“associações de filantropia e organização comunitárias”, correspondendo ao
programa estudado as IES privadas sem fins lucrativos. As formas de privatização
seriam:

28

i)A transferência (incluindo a venda) para a propriedade privada de
estabelecimentos públicos; ii) a cessação de programas públicos e o
desengajamento do governo de algumas responsabilidades específicas
(“privatização implícita”; ); reduções (em volume, capacidade e qualidade)
de serviços publicamente produzidos, conduzindo a demanda para o setor
privado (“privatização por atribuição”); iii) o financiamento público do
consumo de serviços privados – através de contratação e terceirização,
reembolso ou “indenização” dos consumidores, tickets e “vales” com
pagamento direto aos provisores privados, etc.; iv) formas de desregulação
ou desregulamentação que permitem a entrada de firmas privadas em
setores antes monopolizados pelo governo (STARR, 1989 citado por
DRAIBE, 1993, p. 98).

Ao tratar do globalismo e suas características no modelo capitalista de
acumulação, IANNI (1999) trabalha duas correntes de pensamento político, as quais
"permitem descortinar dimensões teóricas, ideológicas e utópicas essenciais das
configurações e movimentos da sociedade global": o neoliberalismo e o neosocialismo (1999, p. 216). Aponta que outras correntes podem ter relevância, mas
que as duas indicadas apresentam maior valor para interpretações do presente
momento e suas influências; diz ainda que "é no contexto do globalismo que o
liberalismo se transfigura em neoliberalismo", vinculando as transformações do
trabalho e da produção por meio de sua divisão transnacional e do desenvolvimento
de diversos fatores como os meios de comunicação e formação de redes de
informática entre outros e "institui e expande as bases sociais e as polarizações de
interesse que se expressam no neoliberalismo” (IANNI, 1999, p.217)4. As
constatações de IANNI estão em conformidade com os apontamentos de DRAIBE.
O fim das economias nacionais e a integração dos mercados, que se
intensifica com o passar dos tempos nos meios de comunicação e transportes,
avivam a ideia de produção, cuja oferta se foca na busca incessante de melhores
condições em preço e qualidade nos produtos que têm maiores vantagens

4

Não será tratado na presente dissertação a questão do neo-socialismo.

29

comparativas5, algo que impacta e conflita com as políticas públicas voltadas para a
educação, pois traz à tona uma interpretação deturpada de que a Educação estaria
sendo vista como produto, ou mesmo ainda, que serviria apenas para atender
demandas de mercado na formação de mão-de-obra e consumo, a fim de manter a
ordem estabelecida, questão esta que, conforme apresentado anteriormente,
permeia os estudo de MANCEBO sobre os encaminhamentos dados à educação
superior. Essa interpretação deturpada da educação como produto, apontada por
IANNI, está explicitamente indicada na forma de mero serviço para a OMC
“perdendo sua dimensão de direito humano” (SILVA, GONZALES, BRUGIER, 2008,
p. 95).
Ao abordar a questão dos países da América do Sul, MORAES (2001) faz
aproximação dos dados referentes aos anos 70 e 80, que recebem de forma
elegante o nome de Globalização, ao que resultava de um cenário de partida
constituído por:

[...] Países submetidos a ditaduras que financiavam suas atividades
(inclusive projetos econômicos faraônicos) mediante endividamento a juros
flutuantes. Dois choques nos preços internacionais do petróleo, golpeando
as contas externas. No final dos anos 70, como conseqüência de medidas
do banco central norte-americano, a taxa de juros aplicada à dívida triplicase e torna esses países absolutamente inadimplentes (2001, p. 64).

São fatores que contribuíram para direcionar os padrões de conduta e definir
imposições para negociação de contratos, contribuindo de forma significativa para
que países da America do Sul tivessem que aceitar condições pré-definidas pelo
Banco Mundial e FMI. MORAES (2001, 64) ressalta que:

5

Concepção teórica sobre o comércio internacional desenvolvida por David Ricardo, em 1817. A principal
conseqüência prática é que cada país deveria dedicar-se ou especializar-se onde os custos comparativos fossem
menores. (Sandroni, 1999)
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[...] A renegociação da dívida é cada vez mais submetida a “programas de
ajustes” com suas “condições”: mudanças estruturais dirigidas e vigiadas
pelo Banco Mundial e pelo FMI. Some-se a isso um amplo processo
internacional de desregulamentação e liberalização dos fluxos comerciais e
6
financeiros impulsionado e imposto a partir dos governos Thatcher e
7
Reagan .

Países como Inglaterra e EUA definiam, por meio desse mecanismo, as
condições de mercado em que países atingidos pelas condições impostas pelo
endividamento não poderiam se opor, dada sua condição de dependência ao
funcionamento do mercado globalizado e “aos países subdesenvolvidos, caberia o
destino da ’integração competitiva’ na nova divisão internacional do trabalho. Esses
elementos descrevem a primeira tendência, a lógica dos mercados e da eficiência”
(MORAES, 2001, p. 64).
Dentro desse contexto de globalização, a forma de se pensar o mundo e
atender aos novos padrões criados para comportamento e funcionamento da
economia mundial, visto que há a reformulação do pensamento liberal que se
transforma em neoliberalismo, com sua nova forma de estabelecer e interpretar as
relações sociais dentro dos aspectos públicos e privados, determinava que a
participação do Estado nas atividades econômicas fosse exercida de forma mínima.
A redução do Estado torna-se necessária para não interferir na ampliação da
iniciativa privada, ficando este responsável pela regulamentação. Ainda, conforme
apontamentos de IANNI,

6

Margaret Thatcher (13 de outubro de 1925). Ex-política britânica, primeira-ministra de seu país de 1979 a
1990.
7
Ronald Wilson Reagan (6 de Fevereiro, 1911 — 5 de Junho, 2004). 40º (1981-1989) Presidente dos Estados
Unidos da América e o 33º governador da Califórnia.
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[...] são muitas e evidentes as interpretações, as propostas e as
reivindicações que se sintetizam na ideologia neoliberal: reforma do estado,
desestatização da economia, privatização de empresas produtivas e
lucrativas governamentais, abertura de mercados, redução de encargos
sociais relativos aos assalariados por parte do poder público e das
empresas ou corporações privadas, informatização de processos decisórios,
produtivos, de comercialização e outros, busca da qualidade total,
intensificação da produtividade e da lucratividade da empresa ou
corporação nacional e transnacional (1999, p.218).

Essas características apontadas, marcos e referências das disputas nas
condutas diplomáticas e discussões para formulação de políticas públicas, são vistas
como objetivos fundamentais na constituição das práticas empresariais, atendendo
aos interesses de “corporações e conglomerados transnacionais como as práticas e
ações de governos e organizações multilaterais” (IANNI, p. 218, 1999). Considera-se
ainda que

Além disso, estão presentes na vida intelectual em geral, dentro e fora das
universidades e outras instituições de ensino e pesquisa. E traduzem-se em
uma vasta produção de livros, revistas, jornais, programas de rádio e
televisão, tanto quanto se traduzem em ensaios e monografias. Aí mesclam
ciência, ideologia e utopia. (IANNI, 1999, p.218).

Esses aspectos permeiam os meios pelos quais são formuladas as ideias e
das quais derivam as interpretações nas formulações de políticas públicas, sempre
com evidente interesse do mercado e de como esse deve operar de forma mais livre
de intervenções do Estado.

Entretanto, os principais guardiães dos ideais e das práticas neoliberais em
todas as partes do mundo têm sido o Fundo Monetário Internacional (FMI),
o Banco Mundial ou Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD) e a Organização Mundial de Comércio (OMC),
sendo que esta organização multilateral é a herdeira do Acordo Geral de
Tarifas e Comércio (GATT). Três guardiãs dos ideais e das práticas do
neoliberalismo; ou a santíssima trindade guardiã do capital em geral, um
ente ubíquo, como um deus (IANNI, 1999 p. 218).
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Essas organizações são os atores na formação do quadro que define os
encaminhamentos e entendimentos do mundo globalizado e também os protetores
dos interesses do mercado internacional. Suas recomendações, com base em seus
próprios estudos, têm caráter de normatização e transfiguram-se em imposições aos
demais países, fazendo com que esses se adaptem aos padrões impostos sob risco
de não participarem de integração com o mercado mundial.
As observações e estudos realizados por NEVES, RAIZER e FACHINETTO
(2007) sobre aspectos da globalização e aprofundamento nas políticas públicas
votadas à educação, com atenção voltada à questão da ampliação do acesso ao
ensino superior que vise formação de qualidade, no contexto da globalização,
principalmente para os países em desenvolvimento, buscam nas relações existentes
no contexto macrossocial sob as ingerências do mundo globalizado e da Sociedade
do Conhecimento. Produto da transformação do capital e da ciência, articuladas as
mudanças tecnológicas referentes à circulação da informação, no qual o uso
intensivo e competitivo dos conhecimentos é o fator mais importante (CHAUÍ, 2003),
uma forma elementar, a qual serve de base, para recomendações do Banco Mundial
na orientação para expansão do ensino superior. Tal recomendação visa atender a
uma padronização mínima para o atendimento de interesses de mercado e formação
de mão-de-obra qualificada. À frente serão tratadas com mais detalhamentos as
propostas do Banco mundial.
Ao explanar sobre as características da Sociedade do Conhecimento, CHAUÍ
(2003) aponta como a informação e o conhecimento, por tornarem-se forças
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produtivas, passaram a compor, não mais apenas pelo conceito clássico do próprio
capital,

[...] na forma atual do capitalismo, a hegemonia econômica pertence ao
capital financeiro e não ao capital produtivo, a informação prevalece sobre o
próprio conhecimento, uma vez que o capital financeiro opera com riquezas
puramente virtuais, cuja existência se reduz à própria informação. (CHAUI,
2003, p. 8)

Essa

força

do

capital

financeiro

determina:

o

direcionamento

e

encaminhamentos para definição da força produtiva, as políticas públicas são
moldadas e adequadas às informações e não com base no conhecimento.

2.1. GLOBALIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

O diálogo empregado pelas nações em um mundo globalizado é
profundamente marcado pelas políticas neoliberais que, supostamente, visariam ao
fortalecimento de suas relações e, dessa forma, as linhas de pensamento seguem
de acordo com os interesses em evidência dentro desse contexto de mercado
internacional, os quais são permeados por políticas comuns. As discussões sobre a
distinção entre público e privado, a definição de papéis e a funcionalidade no mundo
sem fronteiras comerciais precisam de um entendimento comum, sob o qual as
grandes organizações como Banco Mundial, FMI e OMC definem as regras para o
desenvolvimento, e o liberalismo passa, no contexto da globalização, a ter nova
forma: o neoliberalismo que, segundo MORAES, constitui “uma ideologia, uma forma
de ver o mundo social, uma corrente de pensamento” (2001, p.27).
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Essa corrente de pensamento, ou melhor dizendo, ideologia, é constituída
por diretrizes cujo foco está voltado para o mercado, considerando os fatores como
mão-de-obra, consumo e a menor intervenção do Estado nas relações contratuais
como elementos a serem mantidos e decisivos para a manutenção do modelo
capitalista.
A democracia é vista como o problema, contrariando a centralidade de que o
mal residia no próprio capitalismo, conforme atribuição dada pelos marxistas. A
representação dos interesses das massas ameaça a criatividade e a flexibilidade do
mercado e, para isso, há a intenção de pôr fim à democracia ilimitada e evitar a
“ditadura das maiorias” - Expressão anunciada pelos liberais do século XIX
(MORAES, 2001); reduzir o universo político no que tange às intervenções do
Estado visando à sua diminuição e também pela redução do número de
“funcionários estatais submetidos às pressões das massas”, mantendo somente os
que controlam “botões decisivos da política pública” (MORAES, 2001 p. 63) como
finanças e justiça. E que estes sejam mais sensíveis à razão e menos vulneráveis à
pressão do eleitorado. O mercado, por sua vez, faz a sua parte, permitindo que a
criatividade dos mais eficientes possa modelar a sociedade.
Duas tendências marcam o desenvolvimento das políticas públicas. A
primeira, com base nos apontamentos acima sobre os acontecimentos da década de
70 e 80, define-se pela lógica dos mercados e eficiência, e a segunda, sob a
influência do declínio das ditaduras existentes no continente, incapazes de gerenciar
a transição. Nesse contexto, a partir de 1980, surgem pressões para ampliar a
participação

popular,

gerando

expectativa

de

controle

público,

buscando

desprivatizar o Estado e a cobrança da “dívida social” – cidadania abafada pela
repressão (MORAES, 2001).
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O traço principal para a implantação de políticas públicas em países em
readequação do modelo democrático é o de focalização dos benefícios que devem
ser bem precisos e delimitados. Para elites conservadoras, que geralmente
conduzem as reformas, essa ação se reverte em várias vantagens e benefícios, tem
menor custo, a camada da população é atendida de forma satisfatória e há a
racionalização da política de clientelismo.

[...] Benefícios dirigidos e particularizados não correm o risco político de
serem confundidos com medidas que criam direitos universais ou bens
públicos, sempre submetidos, estes últimos, a demandas de extensão e
generalização. Permitem também a distribuição mais discricionária dos
recursos. Além de seletivos (e por causa disso), têm mais chance de impor
condições à concessão, dando forma mais clara às manifestações de
gratidão dos beneficiados. (MORAES 2001 p.66).

O apontamento de MORAES (2001) tem como intenção indicar a procura por
evitar o entendimento de que a política, dentro do espaço democrático, fere o direito
dos demais cidadãos e que isso é algo visto e perseguido por órgãos externos.
Esses por sua vez não deixam de justificar suas recomendações também como
forma de benefício para todos os segmentos da sociedade. Não deve ocorrer a
expansão ou questionamento quanto à legitimidade das ações. MORAES (2001)
evidencia o mecanismo utilizado pelo modelo neoliberal quando mostra que tais
ações, para atender interesses globalizados, originam-se nas discussões entre o
espaço público e a prestação de serviços, esses surgindo como políticas focalizadas
que visam a descentralizar e então privatizar. O processo de privatização
necessariamente não se dá, única e exclusivamente, pela venda do bem público –
por exemplo: venda de estatais. O repasse do serviço por meio da ampliação da
participação da iniciativa privada compromete o funcionamento de um serviço
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público ofertado pelo Estado. Aqui, como será desenvolvido mais adiante,
demonstra-se que uma ampliação das vantagens para oferta privada de vagas no
ensino superior pode representar uma diminuição de investimento na oferta pública.
O serviço público, nesse caso, começa a não ter a mesma atenção como foco
político, e tende à redução de sua participação, sem que haja declínio na sua oferta.
Ocorre que, em termos comparativos, tende a ser menor.
Ainda considerando o novo perfil da organização produtiva, segundo
BONETI, durante as últimas décadas determinou-se

[...] o aparecimento de uma relação competitiva e seletiva dos sujeitos
sociais em torno dos espaços sociais; levando em conta ainda o novo perfil
da organização política (do Estado), afinado com as exigências da
organização produtiva, não mais garantindo o pleno emprego e deixando a
cargo da individualidade a preparação para o enfrentamento da
competitividade, entende-se que as políticas públicas de inovação
tecnológica e/ou distribuição do saber socialmente construído são as de
maior impacto social devido à complexidade que lhes são inerentes,
beneficiando alguns segmentos sociais em detrimento de outros. (2006
p.79).

Essa competitividade nesse modelo seletivo inserido na forma da
organização política, voltado para a produção e atendimento do mercado, determina
a continuidade dos segmentos e a prevalência de certos conhecimentos em
detrimento de outros. Segundo CHAUÍ (2003), prevalece a informação ao
conhecimento, visto que este será mantido somente se as tendências de mercado e
interesses de grupos forem condizentes.
Percebe-se que a construção de políticas públicas está mais sujeitas às
intenções de órgãos externos em função de demandas por mão-de-obra e formação
de mercado consumidor, do que propriamente atendimento de necessidades
oriundas de uma realidade localizada ou ainda mais próxima da realidade das
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camadas da população a que se destina. E no presente momento, a organização
política e econômica considera que “as políticas públicas se constituem o resultado
de uma correlação de forças sócias, conjugando interesses específicos e/ou de
classes, em que os interesses das classes política e/ou economicamente dominante
têm prevalência, mas não unanimidade” (BONETI, 2006, p. 91).
As ações políticas em um mundo globalizado não parecem ser
desordenadas ou mesmo ao acaso, como pode ser visto no discurso emitido pelo
Banco Mundial e OMC. Porém não deve ser desconsiderada “a capacidade do setor
público de elaborar políticas públicas de educação é, portanto, inseparável da
liberdade de que cada país tem de elaborar um projeto de desenvolvimento humano,
social e econômico, ou seja, da soberania nacional” (SILVA, GONZALEZ, BRUGIER,
2008, p. 97).
Espera-se que prevaleçam os interesses particulares dos país, voltados para
suas realidades específicas e não somente aderindo a recomendações de forma
impensada, não visando à melhoria de sua condição.
Em seguida serão explanados recomendações e entendimentos que visam a
reger as ações de países que buscam desenvolvimento e participação nas relações
globais de mercado de trabalho e como a educação é vista como fator decisivo para
sua integração.
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2.2. AS RECOMENDAÇÕES DO BANCO MUNDIAL / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DO COMÉRCIO.

Para análise desta etapa do trabalho proposto, com base no documento
emitido pelo Banco Mundial e também na compreensão da OMC para com a
educação, será necessário um prolongamento na discussão, visto tratar-se de
conteúdo revelador de intenções diretas vinculadas aos interesses dos países
desenvolvidos. O programa estudado, o PROUNI, demonstra como poderão ser
percebidos fatores de identificação com as recomendações contidas no documento
analisado e na visão da educação como serviço e não em sua dimensão de direito
humano, como é posto pela OMC (SILVA, GONZALEZ, BRUGIER, 2008, p. 95). A
visão da educação como serviço transforma a condição do aluno cidadão em cliente,
enfatiza-se também o investimento em marketing escolar e dá prioridade ao caráter
empresarial em detrimento do acadêmico, esses considerados como fatores
decisivos no estabelecimento de instituições privadas na concorrência entre elas,
algo que SILVA, GONZALES e BRUGIER consideram ter impacto na “discussão
sobre soberania nacional e autonomia dos Estados para definirem a política
educacional mais adequada” (2008, p. 97).
Em 2000, o Banco Mundial elaborou um documento8 que tratava da
Educação Superior nos países em desenvolvimento, os perigos e promessas.
Resultado do Grupo Especial sobre Educación y Sociedad, o documento produzido
pelo Banco Mundial e Unesco em 2000, resultante do trabalho de experts de treze
países, com o objetivo de discutir a educação superior e seu futuro nos países em
desenvolvimento (MICHELOTTO, COELHO e ZAINKO p. 180, 2006), destaca a
8

La Educaciona Superior em Los Países em Desarollo: Peligrs y Promesas. Grupo Especial sobre Educación
Superior y Sociedad. Banco Mundial, 2000.
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importância do ensino superior, que é, e deve ser, uma preocupação de primeira
ordem. O estudo aponta que, não mais tanto pelo investimento em maquinários, mas
cada vez mais a economia mundial depende para seu fortalecimento da qualificação
dos indivíduos em conhecimento, habilidade e talento.
Interessante observar nesse ponto que o Banco Mundial entende que o
“maquinário” não é tão importante, mas que as pessoas são o capital que deve
receber investimento e aqui ainda não são vistas como cidadãos ou agentes de
transformação, mas, sim, elementos e fatores de adaptação ao modelo estabelecido.
As características apresentadas pelo Banco Mundial são consideradas pelo
grupo de trabalho como decisivas para garantir um futuro com segurança
econômica, social e política aos países em desenvolvimento – conforme
apontamento na página 17 do relatório. Um questionamento formulado sobre esses
países seria de que não estão preparados para competir na economia del
conocimento9, poder desenvolver as habilidades necessárias para o século XXI e
assim integrar o mundo globalizado.
O documento apresenta os seguintes questionamentos: i) que função
compete à educação superior na tarefa de respaldar e intensificar o processo de
desenvolvimento econômico e social? ii) quais são os principais obstáculos que
encontra a educação superior nos países em desenvolvimento? iii) qual é a melhor
maneira de contornar essas dificuldades?
Os questionamentos feitos pelo tomam como base a necessidade de
integração dos países estudados ao mercado de trabalho internacional, observando
os baixos índices de formação de profissionais, implicando em atraso para o

9

Tradução livre do espanhol – Economia do Conhecimento. Mantido como no original para reforçar a ideia de
modelo de interpretação do Banco Mundial.
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desenvolvimento do mercado internacional. Sua proposta é de que sejam feitas
parcerias para sanar as dificuldade de formação de mão-de-obra.
Soma-se essa condição a contradição da educação enquanto direito e visão
da OMC que a põe como serviço e
[...] defende a idéia de que as necessidades básicas dos cidadãos seriam
supridas de forma mais eficiente pelas instituições privadas, em razão dos
mecanismos de mercado. O setor privado incentivaria a competição e
diminuiria a burocracia e a inércia supostamente inerentes ao sistema público
(SILVA, GONZALES, BRUGIER, 2008, p. 96).

Ainda, sobre os questionamentos do Banco Mundial, são as diretrizes que
definem as recomendações com base nos estudos estatísticos obtidos dos países
ao qual o trabalho é destinado. Daí derivam as recomendações para adequação dos
interesses das linhas de pensamento dominantes em mundo globalizado.
O trabalho de pesquisa do Banco Mundial enfatiza a importância da
qualidade do ensino a ser ofertada nos países em desenvolvimento e que esta deve
ser priorizada. Contudo, para isso, é necessário observar alguns propósitos:
•

prover a um crescente número de estudantes, com destaque para as

classes menos favorecidas, conhecimento e habilidades especializadas. Os
especialistas são cada vez mais necessários em todos os setores da economia
mundial;
•

atribuir à educação geral uma qualidade aos estudantes, o que facilita

a flexibilização e a inovação, garantindo uma renovação permanente de estruturas
econômicas e sociais muito pertinentes para um mundo em processo de mudança
acelerada;
•

não ensinar somente o que é conhecido, mas também as formas de

como esses novos profissionais formados pelo ensino superior podem atualizar-se,

41

capacitando-os para readaptações de seus potenciais e conhecimentos na medida
em que se produzem as mudanças na economia, e
•

aumentar a quantidade e qualidade das pesquisas dos países em

desenvolvimento, permitindo assim que possam eleger, absorver e criar novos
conhecimentos, de forma mais eficiente e rápida do que até o presente momento.
Embora haja a preocupação com a qualidade do ensino, percebe-se que a
matriz das recomendações é focada nas necessidades do mercado globalizado e
não aprofunda o conceito de qualidade, ficando mais para o âmbito da ampliação e
adequação de mão-de-obra, para o modelo estabelecido e não para transformação
e, conforme dito anteriormente, caindo mais para a adaptação aos interesses das
grandes corporações e ao atendimento das demandas já estabelecidas e suas
possíveis crises.
O grupo de estudos do Banco Mundial aponta e reconhece que existem
muitas dificuldades para alcançar esses objetivos, e que o financiamento público
sofreria grande impacto. Aqui já é possível perceber o reconhecimento da
insuficiência de recursos públicos para investimento na educação, não havendo
como sugestão reformulação na forma de arrecadação/tributação para saneamento
da situação. Importante observar que o grupo aponta ausência de recursos, porém
essa ausência pode ser resultante das políticas de direcionamentos dados pelo
governo, resultado de sua política de gestão. Por outro lado, a recomendação vem
ao encontro dos interesses da iniciativa privada. Indicam que esse tipo de ação
requer criatividade e perseverança. Uma nova versão daquilo que pode melhorar a
oferta do ensino superior e, dessa forma, melhorar o planejamento e padrões de
gestão por parte das governanças; valendo-se de das forças de todos os agentes –
público e privado - de forma que ao final contribua para a comunidade internacional,
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visando a abastecer o mercado de trabalho com formação superior de maneira
sólida e coordenada.
A sequência contida no parágrafo acima merece destaque para o propósito
da presente dissertação: requer criatividade e perseverança, melhorar o
planejamento e padrões de gestão no que tange aos governos e valer-se da força
de todos os agentes – público e privado. Essa ordem parece identificar-se no
Programa Universidade para Todos – PROUNI - de forma muito clara quando vista
sua prática de funcionamento. Resta apenas dissecar o discurso de democratização,
mas que para fins de implantação do programa vem

[...] utilizando subsídios indiretos ao ensino superior privado, para financiar
total ou parcialmente as mensalidades de estudantes de baixa renda em
cursos superiores na rede particular em troca da isenção de impostos e
contribuições. Esse programa obedece ao modelo de parcerias públicoprivado, que constitui um modelo de gestão eficiente segundo o Banco
Mundial (SILVA, GONZALEZ, BRUGIER, 2008, p. 108)

As premissas postas pelo Banco Mundial evidenciam a intenção de
formação de mão-de-obra qualificada pelo ensino superior para atendimento das
necessidades do mercado em um mundo globalizado. O discurso surpreende pela
forma explícita de que as ações governamentais devem ser sanadas por políticas de
cunho neoliberal nas quais as ações do governo se restringem ao nível de
planejamento e controle, e essas devem ser viabilizadas em conjunto com a
iniciativa privada. A qualidade do ensino, a qual se encontra em contradição com as
necessidades de ampliação de formação como exposto anteriormente, proposta visa
melhorar a capacidade de adaptação e a flexibilização das mudanças da economia,
formando profissionais com alta capacidade de adaptação a condições adversas do
mercado e de fácil readequação. Em primeiro lugar, vem a quantidade na produção
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do conhecimento, respaldada por um discurso de preocupação com a qualidade,
sempre nos moldes de produção para o mundo globalizado e o atendimento de suas
necessidades. Os países em desenvolvimento, em primeiro momento, parecem não
contribuir de forma satisfatória para atendimento da economia global – o que motiva
as preocupações do Banco Mundial. Assim, o Documento do Banco Mundial
aparece como a recomendação de como devem ser feitos ajustes para correções
pertinentes

ao

atendimento

de

economias

de

países

já

desenvolvidos,

principalmente no que tange ao fornecimento de mão-de-obra prioritariamente
técnica, com resultados de pesquisas focadas no mercado globalizado.
Há recomendações ainda de que as ações condigam com a realidade de
cada país em processo de desenvolvimento, visando a resultados futuros com base
em ações presentes sobre questões econômicas, sociais e políticas. Considera-se a
necessidade de dar direcionamento estratégico às ações que visem a atender as
premissas postas para o mundo globalizado e atendimento das economias mais
desenvolvidas.
Enfatiza a participação de novos agentes e o combate às formas
centralizadas de desenvolvimento na formulação de novas políticas, devendo-se,
para isso, desenvolver as seguintes qualidades essenciais:
•

Dar autonomia aos processos, cabendo aos governos ministrarem a

supervisão, evitando a administração excessiva. Redução do Estado enquanto
provedor e passando para regulador das atividades; reiterado o caráter da educação
como serviço e não direito humano, conforme entendimento da OMC, cabendo à
iniciativa privada, com base em ações práticas voltadas para o mercado com
ênfases em técnicas empresariais em detrimento do acadêmico enquanto prioridade
de oferta do ensino.
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Não somente o Banco Mundial, mas também a OMC tem uma divisão para
tratar de questões pertinentes à Educação

[...] A divisão aplica-se a todas as medidas relativas ao comércio de
serviços, ou seja, todas as leis, regulamentações e práticas nacionais,
regionais ou locais... estabelece e classifica a natureza das atividades
comerciais, chamadas modos de fornecimento (SILVA, GONZALEZ,
BRUGIER, 2008, p.91).

A Educação é vista como elemento provedor de condições de comércio e
atendimento do mercado, influenciar as políticas de formação no ensino superior e
da legislação pertinente é decisório para melhor funcionamento do mercado
internacional.
•

Estratificação explícita, permitindo às instituições pôr em jogo suas

forças e satisfazer diferentes necessidades quando competirem para obter recursos
monetários, docentes e estudantes. Sistema de concorrência de mercado.
•

Cooperação e capacitação competitiva por meio de qualidade de

capital humano e físico, da mesma forma que conhecimento e ideias possam
incorporar de maneira proveitosa o sistema, criando o “fundo comum de
aprendizagem” para investimento em recursos necessários aos estudantes.
•

Abertura para que instituições de ensino superior desenvolvam

vínculos para compartilhar conhecimento e participação de empresas, aprofundando
diálogos com a sociedade que leve aos governos um fortalecimento da democracia
e um desenvolvimento das capacidades de adaptação. Nesse caso as pesquisas
estariam focadas nos interesses de mercado, visto que as empresas ao investirem
no conhecimento científico esperariam resultados correspondentes.
No texto original, ainda há afirmativa de que o mercado, por sua vez, não
inventará um sistema que atenda essas necessidades, cabendo assim ação
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governamental de intervenção, investimento e incentivo para que as condições
necessárias sejam criadas. Os mercados estão focados em lucro e, se dependesse
somente deste, considerando que algumas funções e oportunidades educativas
poderiam ser perdidas pela falta de investimento, como no caso de profissões que
não têm aceitação de mercado, então não receberiam investimentos da iniciativa
privada para sua manutenção. Enfatiza novamente que os governos devem
desenvolver novas soluções para formação de profissionais pelo ensino superior.
Algumas sugestões são apresentadas para que as condições necessárias
sejam criadas e possibilitem o desenvolvimento do que foi dito acima. São
consideradas pelo Banco Mundial soluções práticas:
•

Quanto ao financiamento: Modelo de financiamento misto para

maximizar o investimento do setor privado, de instituições e indivíduos que tenham
como objetivo ações filantrópicas, e para os estudantes requererem, por sua vez,
mecanismos de financiamentos públicos mais sistemáticos e produtivos. Esses dois
últimos conceitos trazem à tona premissas neoliberais de atuação, sistematizados
como forma de controle produtivo pelo acompanhamento de seus resultados.
•

Quanto aos recursos: Uso mais eficiente do capital físico e humano.

Acesso às novas tecnologias, necessárias para os países em desenvolvimento para
assim manter comunicação com as principais correntes intelectuais dominantes no
mundo. Tal recomendação deixa claro que as ações não visam à emancipação e
sim adequação ao modelo estabelecido e dominante.
•

Bom exercício do poder: Governabilidade é compreendida como

principal fonte de problemas para a formação no ensino superior nos países em
desenvolvimento. Enfatiza a questão da gestão mais eficaz dos recursos disponíveis
e limitados.
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A gestão é tida pelo banco central como fator determinante na administração
dos recursos e na formação de parcerias estratégicas para otimizar ações
necessárias, potencializando resultado em menor tempo, também em conformidade
com interesses do mercado internacional.
•

Desenvolvimento dos currículos para ciência e tecnologia e educação

geral, visando a uma melhor qualificação de profissionais técnicos que tenham boa
capacidade de adaptação, flexibilização e aprendizado nas condições de
modificação ao seu redor.
Segundo BONETI, o conhecimento científico é relacionado ao seu caráter de
utilidade

[...] com o desenvolvimento econômico determina o aparecimento de outra
característica do conhecimento científico, o da utilidade, ou seja, o de se
considerar conhecimento científico aquele que é útil. Este pensamento
também faz parte do processo histórico do desenvolvimento da ciência.
(2006 p.27).

Essa utilidade do conhecimento se consolida no mercado e o interesse dos
agentes privados apresenta-se de forma a apropriar-se e fazer uso do mesmo. O
que no modelo neoliberal caberia ao estado regular e normatizar tal utilização,
conforme recomendações do Banco Mundial.
Ao final da apresentação, o documento propõe que a educação não é mais
um bem de luxo, mas algo essencial para o desenvolvimento da sociedade e da
economia dos países.
O discurso do Banco Mundial, de forma geral, mostra-se muito preocupado
com a qualidade do ensino, mas principalmente que essa qualidade acompanhe o
aumento na oferta de ensino superior para formação de mão-de-obra para um
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mundo globalizado. Mostra preocupação com a integração de ações de avanço em
pesquisas que sejam de interesse dos mercados internacionais ligados às principais
correntes intelectuais dominantes. Aos países que pretendem integrar o mercado
internacional cabe a adequação a tais condições, e que eles correspondam às
necessidades da globalização, ainda assim correndo o risco se tornarem indigentes
mesmo atendendo às recomendações do mercado controlado pelos países
desenvolvidos.

2.3. AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL DE ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR.

Pretende-se tratar neste item a formação das políticas públicas educacionais
e interpretar o discurso que permeia seus direcionamentos, considerando a origem
das demandas educacionais e ainda a forma de implantação de programas e ações
destinadas ao segmento do ensino superior.
Ao tratar da constituição das políticas públicas de forma geral no Brasil,
VIANA (2006) constata que a compreensão deve resultar de uma visão holística das
relações sociais, e o papel do Estado, “como o agente deste processo e realizando
sua ação no interior de suas contradições internas e pressões externas” (VIANA,
2006, p.101).
É muito importante entender o mecanismo de funcionamento de alguns
programas estabelecidos, principalmente na questão do atendimento do modelo de
pensamento neoliberal que trata dos problemas internos dos países com base em
suas contradições, e na formulação de ações focalizadas, de tal forma que essas
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não inviabilizem o relacionamento com o mundo globalizado, no atendimento do
mercado internacional de mão-de-obra e consumo.
Assim, ainda sobre apontamentos de VIANA (2006, p. 102), o fundamento
das políticas públicas são os “interesses gerais do capital e as necessidades da
acumulação capitalista”. Existe a preocupação de que, principalmente com a
formação de políticas públicas de assistência social, seja para educação ou de outra
ordem, vistas as suas origens e as intencionalidades, fica ainda que “a grande
questão é o que gera tais políticas e como elas são determinadas e beneficiando a
quem”, e aponta três razões para que existam: i) a necessidade das empresas
capitalistas de terem garantida a reprodução da força de trabalho; ii) a pressão da
classe trabalhadora e outros grupos sociais no sentido de ter suas demandas
atendidas pelas políticas estatais de assistência social; iii) a necessidade de
amortecimento dos conflitos sociais para evitar uma crise de governabilidade ou
então a transformação social.
Aqui, as políticas educacionais poderiam ter a interpretação de um papel de
preparar, mobilizar e beneficiar mão-de-obra com base nas necessidades do capital
e suas ações e, dentro das políticas públicas, atender à reposição da força de
trabalho. Por outro lado, também há as pressões da classe de trabalhadores que
podem promover transformações sociais por meio de radicalidade, na qual o Estado
visa a concessões a fim de evitar crise de governabilidade.
As políticas públicas voltadas para a educação “estão imbricadas com os
processos de reforma do Estado desencadeados a partir da intensificação do
processo de globalização econômica no final do século XX” (HIDALGO, 2004, p.
101), surgindo o questionamento sobre as decorrências do aceite de princípios
voltados para a gestão escolar, em que HIDALGO defende o “resgate da
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especificidade da atividade educativa para orientar a adoção de princípios
organizados coerentes com esta” (2004 p. 102). HIDALGO, a partir de GENTILI,
aponta que

[...] o modelo de gestão escolar implementado a partir das reformas
educacionais dos anos 1990 tem sido caracterizado como modelo
mercadológico de gestão (GENTILI, 1998). Tal modelo assume como
característica central a implementação da lógica empresarial capitalista na
gestão do sistema público de ensino, o que implica a aceitação de uma
concepção de educação cujo princípio básico siga esta mesma lógica
(HIDALGO, 2004 p. 102).

As ações nesse sentido mostram-se anódinas e nesse contexto surgem, por
um lado, políticas direcionadas para demandas específicas (pobres, negros, etc.), tal
como as bolsas (universitárias, escola, família), e política de cotas (para negros,
indígenas) (VIANA, 2006, p. 113). Isso evidencia que o atendimento foca o problema
localizado que atrapalha tanto a formação de mão-de-obra quanto os interesses que
podem gerar crises administrativas para a gestão pública. Assim, “o Estado
neoliberal realiza uma expansão de políticas paliativas visando a conter os conflitos
sociais e se legitimar” incorporando a isso “uma forte política repressiva” (VIANA,
2006), um atendimento prioritário das questões imediatas do mercado. Há o
atendimento dos interesses dos empresários da educação pelo financiamento
indireto, o ensino superior público fica em segundo plano enquanto ocorre expansão
para o segmento privado, dentro da lógica neoliberal de otimizar custos para o
Estado, valendo-se de iniciativa criativa, na busca pela expansão econômica, sob
forma de parceria público-privada, a qual reverte em vantagem para o setor privado
– prevalecendo os interesses da classe dominante.
A parceria público-privada é o caminho adotado para atender às
recomendações do Banco Mundial e OMC, uma vez que corresponde aos interesses

50

de Governo na integração do mercado internacional, corresponde às expectativas de
participação da iniciativa privada e tem impacto direto para o cidadão que vivencia o
repasse direto dos serviços, no caso do ProUni o acesso ao ensino superior que não
pode ser suprido pela oferta única e exclusivamente do Estado.
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3 – A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO E PRIVADO NO BRASIL

A integração do Brasil ao cenário internacional somada à necessidade e
intenção de maior participação nas relações internacionais, no desenvolvimento do
capitalismo, delineia-se já a partir da década de 50, com políticas que definiram
ações e requisitaram medidas de adaptação para integrar a economia mundial. O
governo Kubitscheck implementou novas políticas econômicas que exigiam a
ampliação da oferta de ensino superior, visando maior participação e adequação das
forças produtivas às demandas da indústria. O ensino superior sofre transformações
e as linhas de indistinções entre público e privado tomam proporções mais evidentes
na formação do país.
A aceleração do ritmo de desenvolvimento capitalista no Brasil, a partir da
década de 50, por meio do aprofundamento do processo de industrialização e do
crescimento econômico, associadas às transformações ocorridas no campo sóciocultural, levou a uma tomada de consciência de vários setores da vida nacional para
a necessidade de mudanças da Universidade Brasileira (FÁVERO, 1977).
Segundo FÁVERO (1977), essas mudanças vão “além das questões
relacionas à estrutura e organização” e as “discussões dizem respeito ao papel das
universidades dentro da sociedade brasileira em desenvolvimento”. Nesse período já
se questionava a problemática do “aumento de vagas e a conseqüente ampliação ou
expansão dos cursos, aliados à qualidade do ensino superior” (FÁVERO, 1977,
p.44). E ainda, o que poderia ser considerado uma questão-chave, a permanência
sem intervenções.
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[...] como reformar as Universidades brasileiras, partindo-se das Escolas
Superiores Isoladas e Universidades mera justaposição de Escolas, com
todos os emperramentos e limitações dessa justaposição? Frente a esse
problema é que aos poucos começa a surtir, por parte de diferentes setores
da sociedade, uma tomada de posição (FÁVERO, 1977, p. 44).

Percebe-se que ampliar a oferta de ensino superior é necessário; contudo,
medidas que garantam qualidade na oferta do ensino, assim como essa expansão,
deveriam igualmente garantir a permanência efetiva até a conclusão do curso nas
vagas ofertadas. Para a sociedade da época, os problemas não se resumiam ao
simples aumento da oferta, mas estavam ligados à capacidade de sustentabilidade
desses estudantes.
A pauta Democratização do Acesso ao Ensino Superior vigorava nos
debates e manifestações no cenário dos anos 50 e 60, havia pressão pelo aumento
de boas escolas. Segundo MICHELOTTO, COELHO e ZAINKO (2006, p. 181), o
aumento relevante no número de estudantes nos diversos graus contribuiu para
crescer a pressão e atingir níveis mais altos, chegando ao ensino superior que, até
então, historicamente, era restrito aos setores sociais populacionais de maior poder
aquisitivo.
As reivindicações por universidades e sua acessibilidade cresciam e a
preocupação com a expansão para outros setores já era percebida. Obra de
referência para o período era “A questão da Universidade”, de Álvaro Vieira Pinto,
cuja tese trata da reforma universitária não para aqueles que já estão nas
universidades, mas sim para os que ainda não estão, na qual o autor apresentava a
expressão “viveiro da classe dominante” (PINTO, 1986, p.32 citado por
MICHELOTTO, COELHO e ZAINKO, p. 182, 2006), expressando sua preocupação
com a Universidade que deveria ser criada, permeada pelo direito de todos ao
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acesso na Educação Superior, cuja qualidade devia ser indiscutível (MICHELOTTO,
COELHO e ZAINKO, p. 181, 2006).
Questões críticas que envolvem as discussões em torno da primeira Lei de
Diretrizes e Bases (LDB), de 1961, no que tange ao potencial de inovação e
transformação não plenamente desenvolvidos no estabelecimento, são trabalhadas
por FÁVERO (1977), que aponta as “diretrizes para o ensino superior apoiadas em
‹‹clichês›› e normas ultrapassadas” e traz como exemplo o art. 67 que dispõe que

[...] o ensino superior seria ministrado em estabelecimentos agrupados ou
não em Universidades, com a cooperação de institutos de pesquisa e
centros de treinamento de pessoal, tomando como regra o que trinta anos
antes (Reforma Campos) havia sido aceito como exceção (1940, citado por
FÁVERO, 1977 p. 54).
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à

experiência
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desenvolvimentista, acarretou um conjunto de mudanças no ensino superior
brasileiro. Sobre esse período, CUNHA (1988, p. 20) aponta que a modernização do
ensino superior atendia padrões vigentes nos EUA, e que ocorria “a falta de um
projeto para o ensino superior” no Brasil. Aproximadamente nos 5 anos seguintes
não surgiram documentos legais de relevante expressão para o setor. Em 1965,
mais especificamente na data de 23 de junho, o Ministério da Educação e Cultura
(MEC) teve seu primeiro acordo firmado com a United State Agency for International
Development (USAID) com a finalidade de, segundo propósito do discurso oficial,
lançar bases sólidas visando à rápida expansão e fundamental melhoria no ensino
superior, com meta para, em 5 anos, elaborar planos exequíveis para a sua
ampliação e reestruturação, a elaboração de planos de curto e longo prazos, e a
criação de quadros técnicos em planejamento.
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Segundo MICHELOTTO, COELHO e ZAINKO (2006, 192), nesse momento
se inicia o primeiro período de grande expansão das IES privadas no território
nacional e se estende até 1980, quando obtém um aumento de “quase dez vezes”
(MICHELOTO, COELHO e ZAINKO, p. 192, 2006). É também o período com maior
incidência de acordos com o FMI, Banco Mundial com regras definidas para a
educação.
Os acordos feitos sofriam críticas severas, principalmente em relação “à
declaração de incompetência por parte do Brasil em aceitar tal situação, assim como
ao atestado de ‹‹dependência cultural››”. (FÁVERO, 1977 p. 59).
O Decreto nº 63.341/68, ainda durante o período militar, estabeleceu
critérios para a expansão do ensino superior: deveriam ser evitadas a expansão de
vagas e a criação de novas Unidades para profissões saturadas, podendo ser
transformadas tais Unidades em instituições destinadas a formar profissionais de
áreas deficitárias, disposição que foi reforçada no artigo 2º do Decreto-lei nº 464, de
11 de fevereiro de 1969; em 1968 é sancionada a Lei nº 5.540 e o ensino superior
devia ser oferecido em Universidades e, em caso de excepcionalidade, em
estabelecimentos isolados. No entanto, o Conselho Federal de Educação – CFE
durante o período de 1962 a 1972 recebeu 1.136 pedidos de autorização de cursos,
aprovando 897 (79%) deles e indeferindo 239 (21%).
Analisando a questão da reforma da universidade e do ensino superior
durante os primeiros anos da ditadura militar, CUNHA (1988, p. 11) afirma que não
seria “exagero dizer que o período de 1964/68, definido no contexto do reforço da
subordinação política e econômica do país, foi o responsável pela edificação da
universidade no Brasil, conforme o modelo mais avançado do mundo capitalista – o
norte-americano”.
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Segundo CUNHA, a reforma universitária desse período assumiu uma feição
predominantemente organizacional de inspiração taylorista e economicista, sendo a
Lei 5.540/68 tida como lei da Reforma Universitária. Consolidadas

[...] afinidades políticas eletivas entre os governos militares e os dirigentes
de instituições privadas do ensino superior fizeram com que o Conselho
Federal da Educação assumisse uma feição crescentemente privatista.
Assim, no momento em que a reforma do ensino superior proclamava sua
preferência pela universidade como forma própria de organização do ensino
superior, o CFE já se empenhava em propiciar a aceleração do crescimento
de estabelecimentos privados, a grande maioria isolados, contrariando a lei
recentemente promulgada (CUNHA, 2000 p. 180).

Nela foi definido o momento como oportuno para criação e ampliação do
setor privado, firmando-se como tendência privatista, em que “O Congresso
Nacional, fechado pelo acirramento do autoritarismo, menos de um mês após a
promulgação da lei da reforma universitária, permaneceu à margem desse novo
impulso atomizador acionado pelos grupos privatistas” (CUNHA, 2000 p. 180).
Sem a intervenção do Congresso Nacional, as IES privadas buscavam o
status de universidade para usufruírem da relevância econômico-financeira e
privilégios quando comparadas aos estabelecimentos isolados, ocasionando
pressão para atenuação das exigências impostas pelo CFE que definia condições
pré-estabelecidas para a titulação de universidade,

Todas essas mudanças expressam a oscilação entre momentos de
facilitação e de dificuldade da criação de universidades, especialmente pela
iniciativa privada, bem como a disputa pelo espaço de normatização do
setor privado – ora o CFE ora o MEC. Essa oscilação e essa disputa
persistem na segunda metade da década de 90. (CUNHA, 2000 p. 181)
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No período corresponde às quatro últimas décadas, ocorreu uma
significativa expansão do ensino superior, notadamente no ensino privado. Com
base em dados oficiais, FLORESTAN FERNANDES acentua que, em 1974, com
base em dados oficiais, ocorreu uma ampliação no número de matrículas, mas que
ainda era restrita a privilegiados e que o ensino superior continuava

[...] a caracterizar-se por sua natureza ultraelitista, que não pode ser corrigida
por passes de mágica e a curto prazo. De outro, porque as linhas escolhidas
para atingir o incremento aprontado concorreram para aumentar, em vez de
corrigir ou de atenuar, as contradições as anomalias do padrão brasileira o
de ensino superior. Elas propiciaram, em especial, a revitalização das
escolas superiores isoladas, em um novo contexto de comercialização
irrefreada e de degradação sistemática do ensino superior (FERNANDES,
1979 p. 39).

SOUZA (2005), quando trata do planejamento da educação e a escola como
empresa, em aplicação da teoria do capital humano, relata que na década de 60 e
início dos anos 70 havia a “crença de que a educação deveria vincular-se aos
planejamentos econômicos globais, que tivessem por meta o desenvolvimento do
capitalismo no país” visando à “inserção nas relações com as economias centrais”
(2005, p. 220).
A redemocratização do Brasil nos anos 1990 foi marcada por profundas
mudanças na legislação referentes ao ensino superior: nesse período, foi
promulgada nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e diversas leis e
decretos foram exarados sobre os mais diversos aspectos. Cabe ressaltar que
dentro do regime jurídico, em paralelo às profundas mudanças no segmento das
universidades federais, constatava-se movimentações das comunitárias e privadas:

As universidades confessionais procuram diferenciar-se das demais, de
modo a poderem reivindicar a adoção de recursos públicos com
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legitimidade. Nesse sentido, elas criaram a Associação Nacional das
Universidades Comunitárias – Abruc, que já conquistou espaços políticos
importantes no âmbito do Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras e representação própria nas comissões consultivas do MEC,
assim como na indicação de nomes para o Conselho Nacional de Educação
(CUNHA, 2000 p. 194).

Na busca pela identidade e também como diferenciação, segundo CUNHA,
embasaram-se nos elementos tidos como principais: regime jurídico de fundação de
direito privado (sociedade civil); patrimônio pertencente à comunidade, sem
depender de famílias, empresas, grupos de interesse econômico; não havendo
distribuição de dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio
a sócios da sociedade mantenedora. A pretensão, com base nesses critérios, era de

[...] se diferenciar das universidades propriamente privadas, que, por sua
vez, organizaram-se na Associação Nacional das Universidades
Particulares – Anup, a qual procura mostrar os critérios que pretendem
distingui-las
das
comunitárias
são mais
subjetivos
do que
objetivos.(CUNHA, 2000 p. 194).

Essa diferenciação, que tem origem na manutenção da atividade privada e
também no uso de recursos públicos de forma legítima, garantiria expansão na
oferta de vagas sem o peso dos encargos tributários. Outras instituições privadas
não poderiam ampliar sua oferta da mesma forma. Essa diferença entre as
confessionais e as privadas convencionais não representava mudanças sociais
significativas, pois os ocupantes das vagas não tinham suas mensalidades
reduzidas. Constituiu-se dessa forma um novo cenário para o ensino superior no
país, propiciando uma expansão e ampliação desse segmento.
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3.1. A EXPANSÃO DAS IES PRIVADAS NO BRASIL NO GOVERNO DE
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO E INÍCIO DE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

As mudanças na legislação educacional brasileira e uma nova percepção
das necessidades do ensino superior permitiram uma nova realidade na oferta do
Ensino superior. Essa nova realidade evidencia-se pelo aumento no número de
instituições e, como consequência, na oferta cada vez maior do número de vagas,
essas, por sua vez, consequentes da ampliação da oferta de novos cursos.
Faz-se necessário considerar que

[...] um complexo jurídico-industrial bastante consolidado e produzido ao
longo dos últimos dez anos, especialmente durante o governo de Fernando
Henrique Cardoso (FHC). Resumidamente na década de 90, com a
ascensão das políticas neoliberais no país, cujos eixos centrais eram o
ajuste fiscal e a implantação de um Estado mínimo, assistiu-se à
progressiva privatização de empresas estatais e de serviços públicos de
uma maneira geral. Como conseqüência imediata, obteve-se a diminuição
dos investimentos públicos em educação em todos os níveis, o que também
se deu no campo da educação superior (MANCEBO, 2005, p. 4).

Argumenta RODRIGUES (2005) que a esfera pública do ensino superior
“vem sofrendo o mais drástico constrangimento de crescimento da história brasileira”
e aponta que as IES privadas possuem números mais elevados de matrículas
comparados às instituições públicas. Considera que o crescimento da educação
superior brasileira ocorre a partir das IES privadas.
Segundo dados do Inep com base no censo realizado nas IES de todo o
país de 2000 a 2005, há um crescimento significativo na oferta de ensino superior.
O crescimento na ordem de 14% (Tabela 1), de acordo com dados do INEP –
Informativo Ano 3 nº 103 de 25/08/2005, para as IES Públicas entre 2003 e julho de
2005, apresentou melhor desenvolvimento em relação aos 3 anos anteriores,
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compreendidos entre 2000 e 2002, quando o aumento teve índice de 1%.
Comparado ao crescimento de todas as IES, em número de instituições, apresentase de forma inferior quando comparada ao volume de crescimento total do setor,
cuja ordem compreende 95,7% para os últimos 5 anos e meio, ainda destacado o
desempenho para os últimos dois anos e meio da pesquisa, em que se observa uma
desaceleração. Para os anos anteriores, entre 2000 e 2002, a evolução foi de
38,7%, enquanto que de 2003 a junho de 2005 atingiram 24,2%.

TABELA 1 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE IES PÚBLICAS Brasil - 2000 / 2005
ANO
2000
2001
2002
2003
2004*
2005**
IES PÚBLICAS 176
183
195
207
219
236
TOTAL DE IES 1.180
1.391
1.637
1.89
2.020
2.310
Fonte:Inep/MEC - Informativo Ano 3 nº 103 de 25/08/2005
(*) Dados do Censo da Educação Superior não consolidados; (**) Dados do Cadastro (coleta de 25/7/05), com variação mais
acentuada em relação ao censo, já que nesse número estão incluídas todas as instituições com processo seletivo de todos os
cursos previstos para depois de 30 de outubro do corrente ano.

Mesmo com a desaceleração do crescimento no setor privado, seus índices
foram mais altos que a oferta pública e, durante o período de 2000 a 2002, o
percentual foi de 43,6%. Para os três anos seguintes, a previsão era de
desaceleração da expansão com base em 18 pontos percentuais, tomados como
base o indicador de 2003 a junho de 2005, a ordem foi de 25% e percebe-se um
ritmo melhor do que o estimado. A Tabela 2 indica a evolução em números de IES
privadas nos anos indicados.
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TABELA 2 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE IES PRIVADAS - Brasil - 2000 a 2005
ANO
2000
2001
2002
2003
2004*
2005**
IES PRIVADAS 1.004
1.208
1.442
1.652
1.801
2.074
TOTAL DE IES 1.180
1.391
1.637
1.859
2.020
2.310
Fonte:Inep/MEC - Informativo Ano 4 nº. 126 3 fev 2006.
(*) Dados do Censo da Educação Superior não consolidados;(**) Dados do Cadastro (coleta de 25/7/05), com variação mais
acentuada em relação ao censo, já que nesse número estão incluídas todas as instituições com processo seletivo de todos os
cursos previstos para depois de 30 de outubro do corrente ano.

Em 2006, os dados do Censo da Educação Superior apontam os
percentuais anuais de crescimento evidenciando a redução de seu ritmo (ver Gráfico
1 abaixo). Para 2001, o índice demonstrava um crescimento de 20,3%
representando queda para o índice de aumento, de 8,3% em 2004. Ainda a este
quadro pode-se comparar a evolução no número de IES públicas, cuja ordem foi de
11,1% ao ano (ver Gráfico 2). Para as IES privadas, o ritmo está diminuindo, as
públicas permanecem estáveis.
Mesmo o ritmo constante de aumento das IES públicas, se comparado à
redução no índice de crescimento das IES privadas, não demonstra retomada por
parte do setor público, visto que o número de privadas é superior, e os índices dados
em porcentagem revelam números reais maiores na oferta privada.
Comparando o mesmo período, o crescimento não foi tão relevante no
número de IES públicas, porém, em 2003, ocorreu estabilização em 11,1% ao ano.
Os Gráficos 1 e 2 apresentam a evolução para instituições privadas e púbicas.
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GRÁFICO 1 – RITMO DE CRESCIMENTO DE IES PRIVADAS – 2001/2004

FONTE: INEP/MEC
NOTA: Gráfico extraído do Informativo Ano 4 nº. 126 3 fev 2006.

GRÁFICO 2 – RITMO DE CRESCIMENTO DAS IES PÚBLICAS – 2001/2004

FONTE: INEP/MEC
NOTA: Gráfico extraído do Informativo Ano 4 nº. 126 3 fev 2006.

Em 2004,10 os índices já indicavam um aumento de vagas e da demanda na
educação superior. Dados consolidados do setor apontavam a oferta de 2.320.421
vagas pelo sistema de educação superior, firmando um aumento de 15,8%, que
10

Inep – Informativo Ano 4 nº 122 – 06 jan 2006.
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refletiam em 317.688 novas vagas em relação ao ano anterior. O número de
candidatos para preenchimento dessas vagas foi, em 2004, de 5.053.922,
perfazendo um aumento em 152.487 inscritos em relação a 2003, representando
assim um aumento de 3,1% na demanda pelas vagas. Para o ano de 2004, quando
o total de matrículas foi de 4.163.733, ocorreram no período somente para novos
alunos 1.303.110 matrículas.
Importante observar que os gráficos 1 e 2 apresentam os resultados em
porcentagem e indicam o ritmo de crescimento, mostrando redução no ritmo para as
IES privadas e tendência de estabilização para as instituições públicas. Vale
salientar que o número de instituições privadas é muito superior ao de públicas,
sendo que índices menores de crescimento no setor privado representam, em
números reais, aumentos muito mais significativos ao setor público, mesmo que
esse possuísse ainda ritmo de crescimento ascendente.
O Censo da Educação apontou que em 2004 havia no país 18.644 cursos de
graduação em regime presencial, sendo estes de bacharelado, licenciaturas e de
formação tecnológica. Os anos de 2003 e 2004 apresentaram crescimento de
13,3%, somando ao número anterior a quantia de 2.191 cursos novos em um ano,
divididos em 622 IES públicas e 1.569 em IES privadas. Tal apontamento
corresponde à abertura de 6 novos cursos por dia no período informado. A tabela 3
traz os números em percentuais para análise do cenário apresentado.
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TABELA 3 – NÚMERO E PERCENTUAL DE CURSOS, POR DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA – 1998/2004
ANO
IES PÚBLICAS %
IES PRIVADAS
%
TOTAL
1998
2000
2002
2003
2004

2.970
4.021
5.253
5.662
6.284

42,7
38,0
36.5
38,0
33.7

3.980
6.564
9.147
10.791
12.360

57,3
62,0
63,5
65,6
66,3

6.950
10.585
14.400
16.453
18,644

FONTE: INEP/MEC - Informativo Ano 4 nº. 122 – 06 jan 2006

Essa expansão, como é percebida na Tabela 3, da oferta de novos cursos,
maior para as IES privadas, evidencia um potencial de oferta antes restrito pelas
políticas públicas, mas que nos anos indicados apresentaram flexibilização para
abertura dos novos cursos. Mesmo com a expansão da oferta, a demanda ainda é
superior, porém a efetivação das matrículas para preenchimento das vagas não
atinge os níveis de expectativa, denotando que a busca pelo ensino superior não
depende apenas da oferta, há uma demanda prejudicada pelas condições de acesso
– cuja origem pode ser o programa estudado, problemas de renda e pagamento das
mensalidades – resultando em uma capacidade ociosa para as IES privadas.

3.2. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO
E O PROBLEMA DAS VAGAS OCIOSAS

Se por um lado, com as mudanças na legislação e reflexos da Reforma
Universitária, as IES vêm aumentando sua oferta, principalmente no que diz respeito
ao aumento na oferta de vagas da iniciativa privada, por outro, faz-se necessária a
análise do quadro de alunos concluintes do ensino médio e ainda daqueles que já
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concluíram e integram a demanda potencial para ingresso no Ensino Superior,
consideradas ainda a realidade econômica para financiamento dos estudos e as
exigências do mercado de trabalho para manutenção de seus empregos.
Há dificuldades apresentadas por alunos formados pelas escolas públicas
para entrarem no Ensino Superior que estão ligadas à qualidade do ensino ofertada
e também à baixa renda. Tomando como base os levantamentos do Censo Escolar11
da educação básica, percebe-se que a maior incidência de alunos encontra-se na
escola pública, correspondendo a 87,9% dos matriculados no ensino médio. Quando
analisados os dados de alunos matriculados em IES, referente a suas origens,
identifica-se índice de 46,8%

oriundos de escolas públicas. Essas informações

obtidas por meio do preenchimento dos questionários socioeconômicos do Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade, pelos próprios estudantes de
IES já avaliadas, apontam que há dificuldades de acesso à educação superior para
alunos da escola pública.
Segundo dados do INEP, da maioria dos alunos que tiveram formação em
escolas particulares de ensino médio e efetivaram matriculas em instituições de
ensino superior, 33% dos alunos estão em IES privadas e 51,7% estão matriculados
em instituições públicas. Faz-se importante observar que a representação do total de
matrículas do ensino médio privado é 12,1% do total de matriculados nesse nível de
ensino.

11

Inep – Informativo Ano 4 nº. 130 – 6 de março de 2006
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TABELA 4 – PARTICIPAÇÃO NAS IES DE ALUNOS ORIGINÁRIOS DO ENSINO
MÉDIO PÚBLICO OU PRIVADO, SEGUNDO CATEGORIAS ADMINISTRATIVAS
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: INEP / MEC – 16 de dezembro de 2005

Por meio do Censo da Educação é possível demonstrar que somente em
2004 foram ofertadas 2.320.421 vagas nas IES brasileiras, significando um aumento
de 15, 9% no ano anterior, sendo 308.492 originadas do setor público e 2.011.929
pela iniciativa privada. A média nacional para candidato/vaga ficou em 2,2. No setor
público a relação é de 7.9, já para as privadas ficou em 1.3.
Com relação às vagas ociosas no ensino superior privado, em 20 de março
de 2006, o Inep divulgou dados estatísticos sobre a expansão do Ensino Superior
brasileiro contabilizando totais de vagas oferecidas, inscrições, ingressantes por
vestibular no Ensino Superior, mais o acompanhamento do total de matrículas e
concluintes do Ensino Superior, segundo dependência administrativa, 1980-2003.
Ao observar o Gráfico 4 abaixo, é perceptível que a oferta de vagas, dentro
do quadro geral, é ampliada conforme a demanda gerada pelas inscrições. O quadro
é de ampliação em número para todos os itens contidos e não há, com exceção dos
dados de 1983 e 1984 em função da ausência de dados, cruzamentos das linhas, o
que indica não haver saturação de nenhum dos itens acompanhados.
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GRÁFICO 3 – Evolução da Oferta e Demanda no Ensino Superior do Brasil – 1980 a
2003
A
1980 a 2003

Obs: dados de 1983 e 1984 não informados.

Conforme o gráfico é perceptível a ampliação gradual da oferta para o ano
seguinte em cada etapa. Embora o número de inscrições oscile para menor que o
total do ano anterior, ele nunca foi menor ou se aproximou da capacidade de
absorção pelo total de vagas ofertadas. Assumindo que o total de inscrições
corresponde à demanda real de pessoas aptas a ingressarem no Ensino Superior,
cabe análise do preenchimento das vagas para a iniciativa privada e pública,
visando a identificar qual das ofertas, pública ou privada, apresentam dificuldades na
capacidade de absorção de novos estudantes.
No que tange à oferta, demanda e efetivação da oferta, para análise que será
feita abaixo, foram extraídos os dados do INEP correspondentes a alguns anos
específicos que demonstram as oscilações significativas e também momentos
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marcantes relacionados à política no país, considerados aqui como relevantes para
compreensão de suas oscilações, sendo eles: i) de 1980 a 1990, compreendendo os
primeiros 10 anos. ii) 1995 a 1998, primeiro ano do Governo FHC e de 1999 a 2002,
seu segundo mandato. iii) 2003, ano da posse do atual governo de Lula. Foram
desconsiderados para efeito da primeira análise os dados referentes a concluintes e
total de matrículas nos períodos, cabendo análises sobre: inscrições nos processos
seletivos, oferta de vagas e ingressantes.
A TABELA 5 traz os dados para análise para melhor observação do
fenômeno ocorrido nos 23 anos de acompanhamento.

TABELA 5 - Brasil: Vagas oferecidas em vestibular, inscrições no vestibular,
ingressantes pelo vestibular no ensino superior, segundo dependência
administrativa, 1980-2003.
1980

1990

1995

1999

2002

2003

Vagas

404.814

502.784

610.355

894.390

1.773.087

2.002.683

Inscrições

1.803.567

1.905.498

2.653.853

3.344.273

4.984.409

4.899.556

Ingressantes

356.667

407.148

510.377

744.024

1.205.140

1.262.904

FONTE: Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira – Inep.
NOTA: Gráfico Extraído do quadro evolutivo de vagas com base no Censo da Educação.

Considerando

os

dados

gerais

com

base

nos

anos

previamente

identificados, percebe-se que de 1980 a 1990 não há alterações drásticas ou que
demonstrem variações extraordinárias, obtendo um aumento da ordem de 24% na
oferta de vagas, 5.7% nas inscrições e 15% para ingressantes. Para os 5 anos
posteriores (1990 à 1995), as variações se dão da seguinte forma: aumento de 21%
para vagas ofertadas e 39% de inscrições, 25% para ingressantes. De 1995 a 1999,
primeiro mandato de FHC, aumento de 46% na oferta de vagas, 26% nas inscrições
e 45% para ingressantes. De 1999 a 2002, há um aumento de 98% no total de oferta
de vagas, 49% nas inscrições e 61% para ingressantes. De 2002 a 2003, os índices
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correspondem a 12% de aumento para vagas, 1,8% de redução para inscrições e
aumento de 5% para ingressantes.

Enquanto os primeiros 10 anos da Tabela 5 indicam 15% no número de
ingressantes, os cinco anos seguintes têm crescimento superior ao dobro em
relação ao período anterior, observando ainda que o aumento na oferta de vagas
não corresponde a um aumento da mesma ordem para os ingressantes. Percebe-se
que há mudanças significativas na demanda com elevação no número de inscritos,
demonstrando maior disponibilidade ou interesse de pessoas aptas a ingressarem
no Ensino superior. Seguindo esse raciocínio, cabe observar as variações nos
períodos seguintes que, ao final do primeiro mandato de FHC, já havia um aumento
da ordem de 45% para os ingressantes no ensino superior. Ao término do segundo
mandato de FHC, 2002, os índices de aumento evidenciam uma grande mudança no
quadro do Ensino Superior do país, a considerar tanto pela ampliação na oferta de
vagas quanto no preenchimento das mesmas, lembrando que a procura é sempre
maior em todos os períodos indicados. Ainda assim, percebe-se que não ocorre
efetivação total das vagas ofertadas, derivando um índice de ociosidade desse
quadro.
Ao final do primeiro ano do governo Lula, com exceção do índice resultante
do total de inscrições, a oferta de vaga e o número de ingressantes continuou
aumentando. O número de inscrições já era altíssimo se comparado à oferta, e o
número de ingressantes em nenhum momento superou a oferta de vagas.
A capacidade ociosa resulta do número de vagas ofertadas menos o número
de ingressantes. Embora a procura pelo ensino superior, indicada pelo número de

69

inscrições, seja muito maior do que a oferta, ainda assim não há o aproveitamento
total da vagas disponíveis.
Quando comparados os dados de vagas ofertadas com o número de
ingressantes, com base na Tabela 5, obtemos os seguintes indicadores de vagas
ociosas: 11% em 1980, 19% em 1990, 16% em 1995, 16% em 1999, 32% em 2002
e 36% em 2003, evidenciando assim uma ampliação significativa, a qual não
encontra efetivação pela demanda existente, levando a perceber que o potencial
dessa demanda está aquém das condições necessárias para o atendimento da
oferta.
Analisado o quadro geral de oferta de vagas no Ensino Superior, no que
tange à evolução da oferta pública e privada, percebida a evolução na oferta e na
procura por esse segmento, cabe diferenciar os dados para o ensino público e o
privado, buscando compreender suas diferenciações com base na ampliação de
oferta e efetivação de matrículas. Primeiramente serão vistos os dados referentes à
oferta pública e sua demanda, seguida da análise dos dados da iniciativa privada.
Pretende-se identificar que cenário é constituído e como esse influência na formação
de políticas públicas integradas com o mundo globalizado dentro do ideal neoliberal.
O Gráfico 5 traz a relação entre vagas, inscrições e ingressantes para o
ensino superior público, percebe-se que a demanda é incontestavelmente superior à
capacidade de absorção das Instituições Públicas, demonstrando que há grande
potencial de estudantes para ingresso no ensino superior. Até esse momento não é
possível perceber se todo o potencial pode ser absorvido por IES privadas. Constitui
mais um quadro demonstrativo da realidade da intenção, ou necessidade, de
formação superior.
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GRÁFICO 4 – Oferta de Vagas, Inscrições e Ingressantes no ensino superior
público.

FONTE: Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira – Inep.
NOTA: Gráfico Extraído do quadro evolutivo de vagas com base no Censo da Educação.

Por meio da Tabela 6, em números absolutos, observa-se que o
preenchimento das vagas é muito próximo do total ofertado, mesmo assim ainda há
vagas disponíveis que não encontram candidatos aptos à sua ocupação.

TABELA 6 – Oferta de Vagas, Inscrições e Ingressantes no ensino superior público –
n.º absolutos.
1980

1990

1995

1999

2002

2003

Vagas

126.940

155.009

178.145

218.589

295.354

281.163

Inscrições

851.714

881.561

1.399.092

1.806.208

2.627.200

2.366.980

Ingressantes

117.414

126.139

158.012

210.473

280.491

267.031

FONTE: Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira – Inep.
NOTA: Gráfico Extraído do quadro evolutivo de vagas com base no Censo da Educação.
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GRÁFICO 5 - Oferta de Vagas, Inscrições e Ingressantes no ensino superior
privado.

FONTE: Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira – Inep.
NOTA: Gráfico Extraído do quadro evolutivo de vagas com base no Censo da Educação.

TABELA 7 – Oferta de Vagas, Inscrições e Ingressantes no ensino superior privado
– n.º absolutos
1980

1990

1995

1999

2002

Vagas

277.874

347.775

432.210

675.801

1.477.733

1.721.520

Inscrições

951.853

1.023.937

1.254.761

1.538.065

2.357.209

2.532.576

Ingressantes

239.253

281.009

352.365

533.551

924.649

995.873

FONTE: Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira – Inep.
NOTA: Gráfico Extraído do quadro evolutivo de vagas com base no Censo da Educação.

2003
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GRÁFICO 6 – Oferta de Vagas, Inscrições e Ingressantes no ensino superior
público.

FONTE: Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira – Inep.
NOTA: Gráfico Extraído do quadro evolutivo de vagas com base no Censo da Educação. Obs: dados
de 1983 e 1984 não informados.

Com a expansão do número de IES privadas e da oferta de cursos,
consequentemente, na oferta de vagas, durante o período de 2000 a 2005, houve
um crescimento de 64% das matrículas no ensino superior. Não obstante, a
expansão permanece perante a necessidade de ampliação desse setor e visa a
resultados em curto prazo, atendendo toda demanda existente para o segmento e
também para os novos concluintes do Ensino Superior no país, conforme estimativas
do Inep (MANCEBO, 2005). Segundo MANCEBO, ao se referir à Reforma
Universitária, “um dos primeiros passos” necessários “Seria a edição de medidas
que, a um só tempo, suprissem a necessidade de ampliação da rede de ensino
superior, e não implicassem gastos para a União” (MANCEBO, 2005 p. 6). Sob a
Gestão de Tarso Genro, admitia-se a falta de recursos generalizada, estabelecendo
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proposta de ampliação do acesso ao Ensino Superior sem necessariamente implicar
em maiores investimentos, o que levou ao lançamento do Programa Universidade
para Todos - PROUNI, sendo este o Programa de Democratização do Ensino
superior, cujo lançamento deu-se oficialmente em 13 de maio de 2004 (MANCEBO,
2005 p.7).
As justificativas apresentadas para proposição e aprovação do Programa de
Democratização do Acesso ao Ensino superior giravam em torno das seguintes
questões: 1) o Ensino superior era um sistema pouco acessível e 2) crescimento
exponencial do Ensino Médio e de que existe um grande número de vagas ociosas
nas instituições privadas de Ensino Superior, uma ociosidade da ordem de 37,5%
conforme dados do Censo do Inep (2002) – de acordo com os dados, as 1.442 IES
privadas em funcionamento no Brasil ofereceram, em 2002, 1.477.733 vagas
preenchendo apenas 924.649, restando 533.084 (37,5%) vagas ociosas. As
instituições públicas ofertaram no mesmo período 295.354 vagas, resultando em
280.491 efetivações, ficando em 5% o número de vagas ociosas (MANCEBO, 2005
p. 7).
Cabe aqui a compreensão dada no capítulo anterior sobre as
influências externas que contribuíram para a formação desse novo quadro do ensino
superior no país, a fim de compreender essa ampliação tanto no ensino médio
quanto no superior, vinculadas às necessidades do mundo globalizado dentro das
políticas neoliberais.
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4 – PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI

A Medida Provisória (MP 213) transformada na lei nº11.096 de 13/1/2005
instituiu o Programa Universidade para Todos – PROUNI, que regulamenta a
atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino superior, alterou
a lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004. O benefício para estudantes ficou restrito com
base na renda familiar per capita até três salários mínimos.
O objetivo do programa é a concessão de bolsas de estudo integrais e
bolsas de estudo parciais de cinquenta por cento (meia bolsa) em cursos de
formação superior em instituições privadas, com ou sem fins lucrativos.
As bolsas integrais são concedidas a estudantes cuja renda familiar mensal
per capita seja igual ou inferior a um salário-mínimo e meio. Já as bolsas parciais,
cinquenta ou vinte e cinco por cento, vão para estudantes cuja renda familiar mensal
per capita não ultrapasse três salários-mínimos. Conforme Art. 2º as bolsas se
destinam a

[...] i)estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da
rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; ii)
a estudante portador de deficiência, nos termos da lei; iii). a professor da
rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, normal superior e
pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica,
independentemente da renda a que se referem os §§ 1 e 2 do art. 1 da lei.
(Lei 11.096/2005).

Com base nesses delimitadores para obtenção, a manutenção da bolsa é
feita pelo beneficiário, atendendo prazos para a conclusão do curso e dependerá do
cumprimento de requisitos de desempenho acadêmico, conforme normas dadas pelo
ministério da Educação, prevista no Art. 2º conforme Lei 11.096/2005.
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O processo seletivo se dá por meio de pré-seleção pelos resultados e pelo
perfil socioeconômico do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, considerando a
possibilidade de outras formas a serem definidas pelo Ministério da Educação. As
IES também podem estabelecer critérios para o processo final, previsto pelo Art. 3
da Lei.
A adesão ao programa é voluntária, firmada por termo de adesão, podendo
participar IES privadas com ou sem fins lucrativos, devendo oferecer bolsa integral a
cada 17 (dezessete) alunos pagantes devidamente matriculados ao final período
letivo correspondente sem somar alunos bolsistas a beneficiados, conforme Art. 5º
da lei. As instituições podem optar por oferecer uma bolsa integral a cada 22, nas
mesmas condições, desde que oferte bolsas parciais de 50% e 25%

[...] na proporção necessária para que a soma dos benefícios concedidos na
forma desta Lei atinja o equivalente a oito inteiros e cinco décimos por cento
da receita anual dos períodos letivos que já têm bolsistas do PROUNI,
efetivamente recebida nos termos da Lei nº9.870, de 23/11/99, em cursos
de graduação ou seqüencial de formação especifica (§4º). (FRAUCHES,
2005, p.167).

O Termo de Adesão ao programa tem validade por 10 anos e estão
previstos nele obrigações para as IES privadas. Devem constar as seguintes
cláusulas, conforme Art. 7º:

i)proporção de bolsas de estudo oferecidas por curso, turno e unidade,
respeitados os parâmetros estabelecidos no art.5º; ii) percentual de bolsas
de estudo destinado à implementação de políticas afirmativas de acesso ao
ensino superior de portadores de deficiência ou de autodeclarados
indígenas e negros. Este percentual deverá ser, no mínimo, igual ao
percentual de cidadãos auto-declarados indígenas, pardos ou pretos, na
respectiva unidade da Federação, segundo o ultimo censo da Fundação
IBGE (§1º).(FRAUCHES, 2005 p.168)
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IES privadas sem autonomia possuem autorização para ampliar número de
vagas com a finalidade de atender ao programa, no momento de assinatura do
termo de adesão, vistas as proporcionalidades e seus limites conforme Art. 7 § 3.
A ausência de resultados satisfatórios nos processos de avaliação
realizados pelo MEC pode acarretar na perda de concessão na participação do
programa. Os critérios de desempenho são dados segundo o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior – SINAES12, por meio de três avaliações
consecutivas (art. 7º §4º).
A vantagem para as IES privadas está na isenção de impostos e
contribuições, aderindo ao programa, fica isenta dos impostos e contribuições ao
longo do período de vigência pela adesão (art. 8º), caracterizando o repasse dos
recursos públicos à iniciativa privada:

I. imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; II. Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido, instituída pela Lei nº. 7.689, de 15/12/88; III. Contribuição
Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei
Complementar nº70, de 30/12/91; e IV. Contribuição Social sobre o Lucro da
Seguiridade Social, instituída pela lei complementar nº 7, de 7/9/70. (Lei
11.096/2005).

Estão sujeitas a penalidades as IES quando do descumprimento das
obrigações conforme termo de adesão. Conforme Art. 9º, podem sofrer:

I. restabelecimento do número de bolsas a serem oferecidas gratuitamente,
que será determinado, a cada processo seletivo, sempre que a instituição
descumprir o percentual estabelecido no art. 5º e que deverá ser suficiente
para manter o percentual nele estabelecido, com acréscimo de um quinto;

12

Sistema Nacional de Avaliação da Educação – SINAES. CRIADO PELA Lei 10.861/2004 é formado por três
componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. O SIANES
avalia todos os aspectos que giram em torno desses três eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão a
responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e
vários outros aspectos.
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II. desvinculação do PROUNI, determinada em caso de reincidência, na
hipótese de falta grave, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo
para os estudantes beneficiados e sem ônus para o Poder Público. Neste
caso, a suspensão da isenção dos impostos e contribuições terá como
termo inicial a data de ocorrência da falta que deu causa à desvinculação do
PROUNI, aplicando-se o disposto nos arts. 32 e 44 da Lei nº. 9.430, de
27/12/96, no que couber (§ 2º). (FRAUCHES, 2005, p. 169)

Para as IES beneficentes e sem fins lucrativos, a adesão é compulsória,
devendo oferecer essas bolsas de forma obrigatória. A mantenedora dessas
instituições poderão ser consideradas beneficentes de assistência social se
possuírem oferta mínima de uma bolsa de estudo integral para estudantes de curso,
para cada nove estudantes pagantes de cursos regulares da instituição,
matriculados em cursos instalados, cumprindo também demais exigências legais
(art. 10).
As IES beneficentes devem ainda aplicar por ano no mínimo

[...] vinte por cento da receita bruta proveniente da venda de serviços,
acrescida da receita decorrente de aplicações financeiras, de locação de
bens, de venda de bens não integrantes do ativo imobilizado e de doações
particulares, respeitadas, quando couber, as normas que desciplinam a
atuação das entidades beneficentes de assistência social na área da saúde
(art. 10 $1º). Neste caso, serão contabilizadas, além das bolsas integrais, as
bolsas parciais de cinqüenta por cento ou de vinte e cinco por cento e a
assistência social em programas não decorrentes de obrigações
curriculares de ensino e pesquisa ($2º). (FRAUCHES, 2005, p. 169)

Com essas definições as entidades beneficentes poderão, de forma
alternativa,oferecer conforme sua organização

[...] vinte por cento, em gratuidade, de sua receita anual efetivamente
recebida nos termos da Lei nº 9.870, de 23/11/99, ficando dispensadas do
cumprimento da exigência do §1 do art. 10 da Lei, desde que sejam
respeitadas, quando couber, as normas que disciplinam a atuação das
entidades beneficentes de assistência social na área da saúde;
(FRAUCHES, 2005, p. 170).
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São

previstas

BOLSAS

de

estudo

pelo

programa

também

para

trabalhadores das IES, consideradas as condições socioeconômicas estabelecidas
nos parágrafos 1ºe 2º do art. 1º da lei 11.096/2005.
O programa prevê incentivos para IES sem fins lucrativos que transformemse em instituições com fins econômicos, as que mudarem sua natureza jurídica,
passando a pagar a quota patronal para a previdência social de forma gradual, com
prazo de cinco anos, passando a pagar a contribuição previdenciária “a partir do 1º
dia do mês de realização da assembléia geral que autorizar a transformação da sua
natureza jurídica”, conforme Lei 11.096/2005.
Quanto ao fundo de Financiamento aos Estudantes do Ensino Superior
(FIES)13, fica definida prioridade na “distribuição dos recursos disponíveis às IES
privadas que aderirem ao PROUNI ou que adotarem as regras de seleção de
estudantes bolsistas a que se refere o art. 11 da Lei (art. 14)”. A renúncia fiscal,
conforme Art. 5º da lei, é usufruída pelas IES privadas, bem como o demonstrativo
da compensação da referida renúncia, conforme art. 16 da Lei 11.096/2005.

4.1. O DISCURSO DE DEMOCRATIZAÇÃO

O ProUni surge com a vinculação forte com a expressão de Democratização
do Acesso ao Ensino Superior no que se refere a sua divulgação pelo Governo de
Lula, este por sua vez não dá destaque à forma utilizada para essa democratização
13

Destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os
custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no
Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.
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no que se refere às contrapartidas ofertadas à iniciativa privada para aproveitamento
de vagas ociosas oriundas da expansão do segmento beneficiado.
Democratização pode ser considerada um sinônimo para expansão? Tal
questionamento feito por MICHELOTTO, COELHO e ZAINKO (2006) tem como base
o exame de alguns documentos sobre políticas para educação superior, dentre eles
o já mencionado no capítulo anterior, produzido pelo Banco Mundial e pela Unesco,
La Educación Superior em los Países em Desarrollo: Peligros Y promesas – 2000. A
análise é feita com foco na expansão, democratização e permanência na Educação
Superior oriundas das propostas do Governo Lula no contraponto dos dois órgãos
acima mencionados. A ideia, no governo Lula, é de que o processo de
democratização do ensino superior estaria promovendo uma abertura (ou seja, um
acesso) à uma população historicamente excluída desse direito. Ao atender às
recomendações de expansão feitas pelo Banco Mundial e pela Unesco, articula-se
no discursso governamental uma Democratização do Ensino Superior, ou seja, as
diretrizes externas são colocadas como metas governamentais de reparo histórico
para a população brasileira. Conforme apresentado no Capítulo 2, essa temática já
era discutida entre 1950 e 1960.
A expansão do Ensino superior como resultado das ações de órgãos
internacionais, aqui figurados pelo Banco Mundial e Unesco, é alvo de inúmeras
críticas, principalmente pelos pesquisadores em educação, devido ao caráter
quantitativo e de atendimento de mercado e não propriamente pelo avanço em
pesquisa científica. O discurso oficial do Banco Mundial apresenta como meta
principal reduzir a pobreza no mundo, a preocupação com questões de saúde e
educação básica, proteção do meio ambiente, reformas ligadas à macroeconomia
estável, visando a investimento e resultado de longo prazo e contribuição para
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desenvolvimento social, inclusão, boa governança e o fortalecimento institucional;
elementos considerados essenciais para atingir a meta principal, o combate à
pobreza. Tais metas são criticadas em função do desempenho a que se propunha e
à situação em que se encontra o número de pessoas que vivem em estado de
pobreza absoluta (SOARES, 2003, p. 17 citado por MICHELOTTO, COELHO e
ZAINKO, p. 185, 2006).
Aparentemente o Banco Mundial opera como órgão auxiliador de política
externa americana, interessado na venda de projetos e financiamento dos mesmos
para países em acordo com suas determinações, visando ao lucro como qualquer
outro banco com o pagamento dos empréstimos concedidos. Empréstimos
vinculados ao cumprimento de “condicionalidades” que “tornam-se eficientes
mecanismos de implementação das políticas neoliberais nos diferentes países”,
sendo que a educação é tida como área de concentração de ações e mostrando-se
como um meio privilegiado para implementar tais ações (MICHELOTTO, COELHO e
ZAINKO, p. 185, 2006).
Os órgãos externos trabalham sobre os interesses das correntes de
pensamento econômico dominantes, o Banco Mundial, o FMI e OMC tendem a
firmar tendências que visam atender aos interesses dos países desenvolvidos e
fazendo com que os países da América Latina se adequem ao modelo estabelecido,
fornecendo mão-de-obra qualificada, considerando a flexibilidade para mudanças
repentinas nas tendências de consumo e produção. Tem uma visão da educação
como serviço e não propriamente como direito.
O programa, anunciado na Reforma Universitária durante o Governo Lula,
segundo CATANI, HEY e GILIOLI (2006), desde o anúncio do Projeto de Lei,
encaminhado para o Parlamento (13/05/2004) até sua aprovação como Lei nº
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11.096 em 13/01/2005, passou por “diversas alterações, influenciadas pelas IES
privadas e beneficentes”, o que teria comprometido a sua integridade enquanto
medida de acesso ao ensino superior para pessoas de baixa renda, voltando-se
mais aos interesses de instituições privadas para preenchimento das vagas ociosas
do que propriamente reforçando seu caráter de democratização em relação ao
ensino superior. Alteradas as premissas iniciais, percebe-se que o programa passa a
apresentar características de uma política pública educacional, que garante o
acesso sem compromisso com a permanência do aluno no ensino superior,
manifestando-se com características de assistência social com oferta de benefícios e
não propriamente direitos aos que se enquadram nas exigências para participação
no programa – pessoas de baixa renda sem condições de participar da oferta
pública do ensino superior. Os estudantes beneficiados ainda seriam prejudicados
por estudarem em IES privadas e filantrópicas “em sua maioria, de qualidade
questionável e voltados para demandas imediatas do mercado” (CATANI, HEY e
GILIOLI, 2006 p.). Aponta MANCEBO que “[...] a edição de medidas que, a um só
tempo, suprissem a necessidade de ampliação da rede de ensino superior e não
implicassem gastos para a União” (2004 citado por CATANI, HEY e GI LIOLI, 2006,
p. 127), as quais são atendidas pelo programa, quanto à ampliação da oferta de
vagas do Estado quando de sua parceria público-privado com a iniciativa privada, e
ainda seria uma das primeiras movimentações para a Reforma Universitária no
Governo Lula. Posta como política favorável para o governo, atendendo às
demandas de acesso ao ensino superior com baixo custo para o Estado, percebe-se
que o programa pôde redirecionar as ações do governo quanto à ampliação do
ensino superior público, atendendo interesses específicos da iniciativa privada no
que tange ao preenchimento de suas vagas ociosas.
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As vagas ociosas, conforme analisado no capítulo anterior, que por sua vez
se originaram com a ampliação das IES privadas, com um número de instituições
ampliado e com a oferta de número maior de cursos, atingiram níveis de 35% de
vagas em 2002, 42% em 2003 e 49% em 2004 (CATANI, HEY E GILIOLI p. 127,
2006), denunciando que as próprias medidas que não só atendiam à necessidade
de ampliação do ensino superior tiveram de ser reparadas por um programa que
também garantisse o atendimento dessa capacidade ociosa de oferta, uma vez que
a maior expansão está na iniciativa privada e não no ensino superior público.
Por sua vez, CARVALHO e LOPREATO (2005) fizeram uma análise mais
aprofundada do mecanismo financeiro que envolve a política de tributação e
renúncia fiscal, apontando como a forma de concessão das bolsas corresponde às
necessidades da iniciativa privada, e como o governo Lula emprega o discurso de
igualdade social14, que encobre a intencionalidade de atender o preenchimento das
vagas ociosas das IES privadas. É uma ação de impacto direto na receita fiscal,
conforme a adesão dessas instituições.
A relação para distribuição de bolsa se dava na relação de uma bolsa a cada
nove alunos regularmente matriculados em cursos devidamente instalados, isso
para IES não-beneficentes com ou sem fins lucrativos, enquanto que as instituições
enquadradas como beneficentes deveriam destinar uma para cada quatro vagas
preenchidas por alunos pagantes. A contrapartida para tal oferta na iniciativa
privadas seriam as isenções do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS). CATANI, HEY e GILIOLI (2006) constatam que em 2005 a
14

O Governo Federal, sob o mandato de Luis Inácio Lula da Silva, emprega em seu discurso a expressão
Igualdade Social, busca assim demonstrar a intencionalidade de suas ações.
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renúncia fiscal atingiu o montante de 92 milhões de reais e comparam, com base
nos estudos de CARVALHO e LOPREATO (2005), que a prática de políticas de
incentivos e isenções ficais era comum desde o final dos anos 60, ainda sob regime
de governo militar, como apoio para a atuação privada com a intencionalidade de
engajamento no projeto de desenvolvimento nacional, beneficiando assim vários
setores.
CARVALHO e LOPREATO (2005) atestam que o crescimento das IES
privadas deu-se em função dessa forma de incentivo, mantendo uma tradição de
políticas públicas que mais beneficiam o setor privado e não necessariamente
promovem medidas democratizantes. Surgimento com base no baixo índice de
alunos entre 18 e 24 anos no Ensino Superior (CARVALHO, LOPREATO, 2005, p.
93).
Vistas as mudanças desde o projeto de lei, a medida provisória 213, de 10
de set. de 2004 até a Lei 11.096 de 13 de janeiro de 2005, investigou-se o impacto
na renúncia fiscal e a adesão dos agentes sociais e percebeu-se inicialmente nos
conteúdos dos textos que houve em um curto intervalo de tempo, correspondente a
5 meses, a influência na elevação da renda mínima prevista anteriormente para
participantes do programa e o oferecimento de bolsas de 50 e 25% - antes não
consideradas - adequando-se à oferta de nova modalidade de bolsas para pessoas
com uma renda mais elevada. Posteriormente, outra alteração no conteúdo da
proposta inicial foi a redução dos critérios de estudo fundamental em escola pública,
este não mais exigido e passando a cobrar somente o ensino médio em tal
condição.
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A forma de qualificação para a obtenção das bolsas se dá, após atendidos
os critérios previstos pela lei, por meio da nota obtida no Exame Nacional do Ensino
Médio - ENEM, este por sua vez trata-se de programa de avaliação do segmento.
O ENEM se estrutura, tomando como referência a Lei de Diretrizes e Bases,
no que diz respeito à tríplice função do ensino médio de preparar o aluno para o
prosseguimento de estudos, a inseri-lo no mundo do trabalho e motivá-lo à
participação plena na sociedade. Segundo site do INEP, “A base epistemológica do
ENEM, portanto, tem como principal fundamento o conceito de cidadania, dentro de
uma visão pedagógica democrática que preconiza a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” (fonte: INEP
2008).
Esse exame tem por finalidade identificar a capacidade do aluno de utilizar
as informações assimiladas ao longo do ensino médio, em diversos contextos, por
meio de interpretação de códigos e linguagens, bem como sua aplicabilidade no que
tange à tomada de decisão autônoma. Antes único processo seletivo para obtenção
da bolsa, passa a ter características de preliminar, visto que na Medida Provisória
contempla-se a iniciativa privada, com a possibilidade de realizar novo processo
seletivo, permitindo então que as IES privadas pudessem selecionar de forma mais
específica seus candidatos. Quanto à condição para adesão da parte das IES
privadas, antes embasada no Projeto de Lei que essas instituições não poderiam ter
desempenho insuficientes e por dois anos consecutivos ou três intercalados no
período de cinco anos (Art. 7º §4), posteriormente foram reconsideradas, pois, já na
Medida Provisória o desempenho deveria apenas ser não insuficiente no SINAES
por três anos seguidos. As observações feitas por CARVALHO e LOPRETATO
(2005, p. 94), no que tange às alterações do texto do projeto de lei para a medida
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provisória, culminando na formulação da lei 11.096/2005, denunciam que as
premissas iniciais foram deturpadas a fim de assegurar mais do que o discurso de
igualdade social, visando assim a atender às necessidades do setor privado na
ampliação dos alunos entre 18 e 24 – meta do governo federal - cursando o ensino
superior. Isso como resultado da

[...]Expansão acelerada, nas três últimas décadas, de matrículas na iniciativa
privada, exacerbada no final dos anos 90, tem encontrado limites estruturais
no poder aquisitivo de sua clientela. Ainda mais quando se considera o baixo
crescimento econômico brasileiro e suas conseqüências mais perversas: o
desemprego e a queda na renda real (CARVALHO; LOPREATO, p. 102,
2005)

Os “limites estruturais”, referidos acima, indicam que o potencial da
demanda não se efetiva por problemas de renda. Há pessoas aptas a cursar o
ensino superior, porém não em condições de atender requisitos vinculados à
realidade econômica e às condições para o próprio financiamento dos estudos.
Como dito no capítulo anterior, com base nas recomendações do Banco Mundial, a
solução deveria ser original e criativa considerando parcerias entre público e
privado.
A questão estrutural, resultante de medidas e políticas anteriores, que
resultaram na ampliação no número de IES privadas e por consequência na oferta
de vagas, necessitava de amparo governamental, cada vez mais evidenciada com o
acompanhamento do percentual de vagas preenchidas no processo de vestibular de
IES privadas. Em 1998, já se aproximavam de 20%, e 36% para 2002. Denota-se
então que o PROUNI, enquanto política pública de democratização do acesso ao
ensino superior, não é motivado pela falta de vagas e sim pela capacidade de
ocupação dos candidatos que não possuem condições de preencher as vagas em
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função de sua realidade econômica. Situação que, por sua vez, é resultante da
ausência da oferta de vagas no setor público, “já que a relação candidato/vaga tem
aumentado significativamente nos últimos anos” e então a “política pública que
privilegia a democratização pela via privada não encontra como principal entrave a
oferta

insuficiente

de

vaga”

(CARVALHO;

LOPREATO,

p.

103,

2005)15,

apresentando certas semelhanças com o PROER que funcionava em benefício da
recuperação de instituições particulares.
CATANI, HEY e GILIOLI (2006, p. 126) tratam da desfiguração do projeto
inicial, não necessariamente concordando com as propostas originas e sim
evidenciando

alterações

significativas

em

conformidade

principalmente

por

interesses da Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP),
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes) e também pelo
Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior de
São Paulo. Propostas como a desobrigação das filantrópicas ficarem isentas de
destinar 20% de suas vagas para bolsas integrais, o pleito de criação de bolsas
parciais e ampliação da renda familiar passando de um para três salários mínimos
por integrante. Proposta de manter apenas 5% destinados de vagas para alunos
carentes e evitar bolsas integrais.
O Programa de Financiamento Estudantil – FIES foi criado para financiar
estudantes em IES privadas no Ensino Superior, desde que esse não tenha
condições de arcar com os custos de seus estudos. Atende desde 1999 e desde
então tem registrado uma participação progressiva das Instituições de Ensino
15

PROER – Programa de incentivo à fusão de bancos, criado depois da implantação do Plano Real no Brasil,
para ajudar a solucionar o problema do mercado financeiro com banco com crise de liquidez e cuja adaptação às
novas condições impostas pelo plano citado não se deu a tempo de evitar uma crise (SANDRONI, 1999).
CARVALHO e LOPREATO fazem uma comparação a situação de favorecimento as IES privadas quanto trazem
à discussão a lembrança do PROER, mostrando como instituições privadas são beneficiadas com políticas
públicas que privilegiam e garantem atividade lucrativa no mercado.
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Superior e supera mais de 500 mil estudantes atendidos. A partir de 2005, os
bolsistas do PROUNI puderam contar com mais esse recurso, totalizando até o
momento 4,6 mil contratações (Fonte: CAIXA).
Segundo CARVALHO E LOPREATO (2005), além da oferta de vagas na
iniciativa privada, o preenchimento dessas implica na influência do Programa de
Financiamento Estudantil – FIES, que deixa de ser interessante quando comparado
à taxa de juros cobrada para o empréstimo sob o risco do aumento do desemprego
da população com formação superior. O que torna importante essa observação é a
relação direta da ampliação do número de profissionais formandos no ensino
superior. O financiamento próprio do estudo pode não ser um bom investimento
quando à incerteza da empregabilidade do diplomado.
Uma das observações feitas por CARVALHO e LOPREATO mostra-se
imprecisa quando critica IES privadas pelo fato de não garantirem a permanência
dos alunos apenas pela gratuidade na oferta de bolsas integrais ou parciais.
Segundo os autores, essa é uma garantia das instituições federais, pois somente
elas oferecem “transporte, moradia estudantil, alimentação subsidiada, assistência
médica disponível nos hospitais universitários e bolsas de pesquisa” (CARVALHO,
LOPREATO, 2005 p. 103) – para tal afirmativa necessitar-se-ia um estudo mais
aprofundado e com dados estatísticos de quantos alunos de instituições públicas, do
seu total, são beneficiados por esses serviços e também o detalhamento de cada
item e então promover o comparativo com os números de bolsas ofertadas pelo
PROUNI. Como última consideração, os autores questionam o motivo pelo qual os
recursos utilizados pelo PROUNI não serem repassados para a criação de vagas no
setor público, podendo-se entender que o aumento de vagas no setor público
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depende de aplicação de novas verbas, enquanto que a iniciativa privada dispõe de
vagas-ociosas.
CATANI, HEY E GILIOLI (2006, p. 127) entendem que engenharia financeira
por trás do PROUNI resulta de “manutenção de uma política fiscal baseada na
fixação de um valor de superávit primário”, com restrição para custo no Orçamento
da União, “tais como investimentos maciços em universidade públicas”, com gastos
menores para “vender a imagem aos investidores externos de que a dívida do país é
sustentável e de que não haverá calote”, buscando passar a imagem de que as
ações governamentais buscam atender recomendações externas e como está
atingindo resultados relevantes, aumentando a credibilidade nas ações políticas
visando

a

resultados

econômicos,

interpretação,

segundo

CARVALHO

e

LOPREATO (2005, p. 95), de que essa política fiscal foi implantada no país depois
do acordo com o FMI de 1998. O programa pretendia atender inicialmente a 80 mil
alunos, nas condições previstas ainda no Projeto de lei com base apenas na
classificação pelo ENEM.
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4.2. O PROUNI E AS MUDANÇA NA POLÍTCA PÚBLICA EDUCACIONAIS

A introdução e consolidação do PROUNI, durante os dois governos de
LULA, resultaram em transformações nas perspectivas para ampliação de oferta no
ensino superior e na gestão dos recursos destinados à pesquisa e extensão. Como
exemplo da influência do programa estudado é apresentado aqui a intervenção para
com os resultado na avaliação da educação para o Exame Nacional do Ensino
Médio – ENEM, resultando em modificações em seus objetivos e avaliação de seus
resultados, influenciada pela premiação por meio de concessão de bolsas no ensino
superior conforme os resultados apresentados nesse sistema de avaliação.
O ENEM, criado pela Portaria Ministerial no 438, de 28 de maio de 1998, em
sua origem visava avaliar, de forma voluntária, o desempenho dos estudantes
concluintes do Ensino Médio e previa a utilização de seus resultados “como
modalidade alternativa ou complementar aos exames de acesso aos cursos
profissionalizantes pós-médios e à Educação Superior” (BRASIL, 2005).
A subordinação da participação no ENEM como critério de possibilidade
para concorrer à bolsa do PROUNI levou a uma significativa mudança no perfil no
programa de avaliação. Em primeiro lugar, essas mudanças se expressam em
relação aos objetivos do ENEM que, em 2005, antes do estabelecimento das
relações entre ENEM e PROUNI, tratava em sua portaria, que regulamentava o
ENEM e afirmava em sua Seção II, sobre os objetivos:
Art. 2º Constituem objetivos do ENEM:
I – oferecer uma referência para que cada cidadão possa proceder à sua
auto-avaliação com vistas às suas escolhas futuras, tanto em relação ao mercado de
trabalho quanto em relação à continuidade de estudos;
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II – estruturar uma avaliação ao final da educação básica que sirva como
modalidade alternativa ou complementar aos processos de seleção nos diferentes
setores do mercado de trabalho;
III – estruturar uma avaliação ao final da educação básica que sirva como
modalidade alternativa ou complementar aos exames de acesso aos cursos
profissionalizantes pós-médios e à Educação Superior (BRASIL, 2005).
Por sua vez, as portarias de 2006 já adequavam os objetivos do ENEM a
diferentes programas governamentais. A portaria nº 7, de 19 de janeiro de 2006,
acrescenta um quarto objetivo ao lado dos três anteriores, cujo conteúdo visa
“possibilitar

a

participação

e

criar

condições

de

acesso

a

programas

governamentais” (BRASIL, 2006).
Essas mudanças vão se expressar igualmente no número de participantes.
Em seu primeiro ano, a falta de incentivo para realização das provas se expressou
em uma pequena participação dos alunos no ENEM. Em 1998, de um total de
150,944 mil inscritos, dos quais participaram efetivamente 111.018 mil alunos.
(INEP, s.d). A possibilidade da sua utilização como critério de acesso ao ensino
superior levou a um gradual crescimento do número de participantes; em 2001, o
número de inscritos já tinha aumentado para 1.609,886, participando efetivamente
1.190,722 – considerando que os resultados das provas poderia ser utilizado como
forma de ingresso ainda sem a possibilidade de bolsas pelo governo federal (Idem).
Entretanto, a sua definitiva popularização se deu graças à utilização do ENEM como
critério de distribuição das bolsas do PROUNI nas IES privadas. Em 2005, para o
ENEM, o número de inscritos passava para 3.644,543 e de participantes para
2.715,101.
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É importante destacar que as portarias que regulamentam a participação no
ENEM previam igualmente a possibilidade de os alunos participantes em exames
anteriores do ENEM realizarem novamente as provas.
A adesão ao ENEM aumentou consideravelmente desde sua origem. Em
1998, o número de participantes era de 111.018 e, no ano de 2006, o número havia
subido para 2.715,101 alunos concluintes do ensino médio participantes, sendo que,
em 2005, um total de 2.191,056, e 1.030,010 em 2004 de alunos concluintes do
ensino médio participantes. Em 2005, com a integração do resultado do ENEM com
o PROUNI, proporcionaram uma elevação para mais de 100% no interesse, com
base no número de participantes, pela realização da avaliação - Série Histórica
ENEM 10 anos (INEP, 2007)
A crescente procura pelo PROUNI indica uma maior participação no ENEM,
o que se manifesta no surgimento de uma significativa concorrência para as bolsas
em determinados cursos, e ainda pode expressar a elevação da nota mínima de
acesso às bolsas. É curioso aqui observar que a procura para garantir vagas no
PROUNI pode levar ao surgimento de cursinhos que procuram capacitar alunos do
Ensino Médio para obter melhores resultados nas provas do ENEM.
Se por um lado a relação entre ENEM e PROUNI levou, como se viu, ao
grande crescimento do número de vagas, cabe interrogar se essa relação não levou
a uma mudança nos objetivos do ENEM de política de avaliação de desempenho a
critério de distribuição de bolsas. O PROUNI representa uma tentativa de conciliar
as políticas públicas de democratização do acesso ao ensino superior com os
interesses da iniciativa privada, por meio da lei 11.096/2005, que “cria” vagas nas
IES privadas para novos estudantes com bolsas parciais e integrais por meio da
isenção de alguns impostos federais e precisava utilizar critérios de escolha que
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fossem além de apenas a definição das condições materiais e da realidade sócioeconômica do indivíduo a ser beneficiado com uma bolsa. Seriam necessários
critérios de merecimento e distinção para distribuição, um processo seletivo e de
caráter não discriminatório. Se para o PROUNI os pré-requisitos para seleção da
bolsa pressupõem determinado nível de renda por integrante familiar e estudo
exclusivo em escola pública (ou condição de bolsista integral em escola particular),
cuja subjetividade de escolha ainda se mostra muito vaga, a nota do ENEM viria
para solucionar duas situações de interesse do governo: maior adesão e
compromisso com o desempenho no exame do ENEM e critério de seleção para
distribuição de vagas nas IES privadas que aderiram PROUNI. Um aspecto a ser
observado aqui diz respeito à influência do mercado no resultado da avaliação do
ENEM para obtenção de bolsas no PROUNI, fazendo com que os interessados nas
bolsas, os alunos concluintes do ensino médio, busquem reforço para atingir os
resultados necessários para a obtenção de bolsas nos cursos desejados.
Na educação superior privada no país, o crescimento de forma considerável
nas últimas duas décadas pode ser observado pelo dimensionamento da ampliação
do número de matrículas. Segundo Gadilla (et al. RODRIGUES, ANO, p. 261), em
1994, as IES públicas detinham 41,56% das matrículas, ao passo que as IES
privadas correspondiam a 58,44%. Posteriormente, em estudos realizados por
Neves & Fernandes (apud Rodrigues, ANO, p. 261), tomando como base os dados
do Senso da Educação Superior, no Estado de São Paulo, em 2002, o número de
matrículas na iniciativa privada correspondia a 85%.
O Programa Universidade para Todos - PROUNI relaciona-se ao movimento
de reforma universitária no Brasil. Em estudos realizados por CATANI, apontam para
um equívoco na relação entre a forma com que se dá o programa e de como
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supostamente apresentava-se como instrumento de democratização, no entanto
atende mais ao estímulo à expansão das Instituições de Ensino superior (IES)
privadas.
Observou-se grande influência da iniciativa privada nas alterações feitas ao
programa desde o início até a versão definitiva da lei, percebendo que

O Programa sofreu diversas alterações, influenciadas pelas IES particulares e
beneficentes. Assim, o parco teor cidadão do PROUNI, manifesto quando do
lançamento da proposta, foi ainda mais tolhido, pois os benefícios e sua amplitude
se reduziram. Representou, também, um estímulo à ampliação das IES privadas
(CATANI, 2006, p. 126).

Agravado pelo fato de viabilizar o acesso e não dar prioridade à
permanência do aluno e continuidade dos estudos no ensino superior, o programa
se mostra mais caracterizado por benefício do que propriamente assegurado como
direito, tornando mais grave a situação pela qualidade de ensino questionável de
algumas IES privadas e filantrópicas que integram o PROUNI, e também por terem
suas atividade voltadas para o mercado.
Pela análise de CATANI, no que diz respeito à Reforma Universitária e à
ampliação de vagas no ensino superior sem maiores gastos para a União, o
PROUNI inicialmente atende a essa condição por meio de uma “engenhosidade
administrativa que equilibra o impacto popular, atendimento às demandas do setor
privado e regulagem das contas do Estado, cumprindo a meta do Plano Nacional de
Educação (PNE – Lei nº 10.172/2001)” (CATANI, 2006 p. 127). Tem como objetivo
aumentar o número de jovens matriculados no ensino superior, visando a 30% até
2010.
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À capacidade ociosa, que tem como interpretação econômica a diferença
entre o volume efetivo da produção e o que seria possível produzir com a
capacidade instalada (SANDRONI, 1999. p. 78), transcrita para a realizada das IES,
implica na otimização de preenchimento das vagas disponíveis. Vagas que nem
sempre são preenchidas em função da estreiteza do mercado, oferta e procura e da
relação de preço do serviço e disponibilidade ao acesso. Adota-se a expressão de
Vagas Ociosas para representar o foco dos interesses das IES privadas na adesão
ao PROUNI.
O caráter economicista é inerente. Observar o quadro atual dentro de um
entendimento mercadológico induz ao descrédito da formação superior, atende a
uma premissa de que ser formado para o mercado deprecia o valor dos estudos e o
aumento da demanda pela formação superior se dá pela necessidade de
qualificação profissional.
O PROUNI, cujo destaque pelo discurso governamental está por conta da
democratização do acesso ao ensino superior e, ao que parece, significativa
aceitação pela sociedade civil por meio da adesão e preenchimento das vagas
ofertadas, obteve por essa sistematização proporcionada pela parceria públicoprivada que aparentemente representa uma solução para o acesso e ampliação do
ensino superior.
Dentro desse cenário, vive-se a atual reforma universitária promovida pelo
governo federal, que, “além do PROUNI, conta com medidas tais como a ampliação
das universidades federais e instituições de cotas para alunos da rede pública (com
“sub-cotas” para negros e indígenas) em IES federais” (CATANI, HEY, GILIOLI,
2006), visto que o PROUNI promove apenas o acesso, sem priorizar a permanência
e continuidade dos estudos. Embora existam bolsas auxílio para alunos cujos cursos
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têm regime de período integral, não se compara aos benefícios, como dito acima,
concedidos ao alunos matriculados em instituições públicas.
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5- CONCLUSÃO

O Programa Universidade para Todos do Governo Federal – PROUNI,
quando de seu surgimento e implantação, provocou questões relacionadas a sua
finalidade. Se o programa constituir-se-ia um instrumento de democratização da
educação superior no país – como diz o próprio slogan governamental – ou se
trataria apenas de estímulo à expansão das IES privadas.
O PROUNI atende a interesses da iniciativa privada no ensino superior do
país, cumprindo metas estipuladas pelo Banco Mundial, FMI e OMC – destaca-se a
meta para 2011 para alcançar 30% de alunos entre 18 e 24 anos matriculados no
ensino superior - constituindo-se assim como política pública educacional de cunho
neoliberal, que utiliza os subsídios indiretos destinados ao segmento a que pertence,
o ensino superior, para financiamento das bolsas de estudos, integrais ou parciais,
destinadas aos estudantes de baixa renda. Obedece ao modelo de parcerias
público-privado, considerado eficiente, sob a ótica de gestão, por órgãos externos –
Banco Mundial e OMC. Surgem novas perspectivas com base na elaboração de
políticas públicas voltadas para a educação, enfatiza o caráter de serviço por meio
das parcerias público-privadas com ênfase no aspecto prático de implantação e
execução de ações coordenadas pelo Estado e administradas pela iniciativa privada.
Com base nos estudos realizados anteriormente, por CATANI, HEY e
GILIOLI (2006), verifica-se alteração nas propostas e projetos até a consolidação da
lei e também nos decretos que regulamentam as ações.
O tratamento dado pelo atual Governo à educação superior é aparentemente
irrelevante, indiferente e ressalta valores mercadológicos, visto que a preocupação
com a permanência dos estudantes nas vagas preenchidas não é tida ainda como
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objetivo principal e, sim, o evidente discurso de democratização restringe-se apenas
ao acesso.
O tratamento dado à educação, com base no modelo estabelecido pelo
programa estudado, enfoca a mercantilização do conhecimento na crítica oriunda de
intelectuais de instituições públicas, como CATANI, HEY e GILIOLI (2006), tem
como motivação a preocupação com a qualidade do ensino com base na oferta
pública, considerando inferior a oferta da iniciativa privada, criticando sua
capacidade, prevista pela legislação, de ensino e pesquisa – principalmente pela
pesquisa que não é desenvolvida nos mesmos moldes de instituições públicas. A
permanência dos bolsistas nas IES privadas é tida, por esses intelectuais das IES
públicas, como duvidosa, pois consideram o programa apenas como facilitador do
acesso sem preocupação com a conclusão dos estudos, destacando que a oferta
pública garante a permanência pela oferta de bolsas de pesquisa, alojamentos,
alimentação, dentre outros benefícios para garantias dos estudos a serem
realizados. Discordam do repasse das verbas, por meio do mecanismo de renúncia
fiscal, de forma direta para as privadas, o que prejudicaria a ampliação das ações
das públicas (ampliação de vagas, linhas de pesquisa, oferta de bolsas de pesquisa,
cargos comissionados), prejudicando o modelo estabelecido na oferta pública.
Enquanto que, na contradição pelos que favorecem e apóiam o programa – no caso,
as mantenedoras privadas - argumentam que a ampliação e a participação nas
decisões sobre as políticas públicas, buscam consolidar a oferta de vagas
estabelecida pela ampliação da quantidade de IES privadas e do número de cursos
aprovados nelas. Os interesses das mantenedoras estão em conformidade com as
recomendações de órgãos internacionais (FMI, BM e OMC) para os governos
federais e políticas voltadas para a América Latina. As mantenedoras, cada vez
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mais, investem na educação como serviço, enfatizando a propaganda e destacando
mais o caráter empresarial de sua atuação em detrimento do destaque de sua
atividade acadêmica.
O jogo de interesses envolve questão de ordem maior na construção de
políticas públicas, na qual a capacidade para elaboração de políticas públicas
voltadas para a educação do setor público é indistinta da liberdade que um país tem
de desenvolver um projeto voltado para o desenvolvimento humano e seus
elementos sociais e econômicos, constituintes da soberania nacional.
O PROUNI é, sim, programa de acesso, embora se constitua num sentido
restrito de democracia, ou seja, doação de um direito que é visto como benefício.
Contraditório no contexto democrático de algo que já devia ser assegurado, é uma
política de acesso ao ensino superior, cumprindo com seu propósito amplamente
divulgado pelo Governo Federal, assegurando o acesso a estudantes que não
teriam como continuar seus estudos seja pela matrícula em uma instituição pública
ou custear uma instituição privada. Também se caracteriza como política de
privatização prejudicial às decisões do Estado quanto à gestão do ensino superior e
sua autonomia nesse segmento. Tal privatização não se dá por meio da venda de
estatais e sim pelo não investimento adequado para o ensino superior público,
incentivando o aumento de IES privadas por meio do subsídio representado pela
renúncia fiscal.
Problemas como redução de investimentos em Instituições Públicas de
Ensino Superior (IPES), podem ocasionar a diminuição de capacidade de produção
intelectual e incentivo à pesquisa, afetando diretamente a qualidade do ensino como
um todo em função de correr o risco de deixar de ser uma referência nesse

99

segmento, ainda que os processos de avaliação do ensino superior sejam mantidos
pelo Ministério da Educação
A possibilidade de as IES privadas poderem realizar novo processo seletivo,
além dos resultados obtidos pelos estudantes do ensino médio no ENEM, resultado
da alteração do projeto de lei do PROUNI (13/04/2004), ainda para a medida
provisória, denuncia a preocupação de não atender somente à demanda social, mas
sim de selecionar os candidatos mais interessantes sob a ótica do aproveitamento
estudantil.
Há uma tendência de consolidação das políticas de crédito estudantil para
conversão de um programa único, visto que a lei 11.096/2005 dá providências que
interferem em programas como o FIES, por exemplo.
A polêmica entre as IES privadas e as Instituições Públicas recai sobre o
não investimento dos recursos que deixam de ser arrecadados pelo Governo
Federal. As Instituições públicas questionam se não seria mais eficiente a
arrecadação e repasse para elas para ampliação de vagas públicas, geração de
novos cargos, estrutura e processos administrativos. Na contrapartida a iniciativa
privada, que já dispõe de vagas e estrutura para administrar, justifica maior
eficiência no uso dos recursos uma vez que pode absorver de forma imediata a
demanda existente.
Com relação à qualidade do ensino ofertado pelas IES Privadas, o
parâmetro para sua constatação seriam os resultados no Enade, individual e por
turma.
Se levada em consideração a proporção de atividades destinadas a reforçar
ou mesmo sistematizar o conhecimento adquirido no ensino médio para fins de
realização de prova do ENEM, identifica-se que a real finalidade de avaliação do
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ensino médio pelo ENEM terá desaparecido, uma vez que os resultados serão
satisfatórios e cada vez mais concorridos entre as escolas, sendo que na verdade
quem está tratando de elevar os índices é o mercado por meio de oferta de cursos
de memorização e sistematização de conhecimentos para fins de realização de
provas. Para o PROUNI, o critério funciona de forma relevante e satisfatória como
forma de processo seletivo, porém como dados de avaliação de desempenho e
desenvolvimento do ensino médio poderá ter seus resultados comprometidos,
prejudicando o resultado da avaliação, pelo mercado. Ainda assim estará em
conformidade com o discurso e campanhas governamentais.
O PROUNI ainda influencia o resultado de outros programas e o ENEM,
exemplo utilizado na dissertação para demonstração de efeitos colaterais, é
prejudicado em seus resultados em função de sua conexão com o beneficio das
bolsas, essas por sua vez são influenciadas por novas oportunidades do mercado.
Os resultados do ENEM podem não refletir a situação real das escolas
avaliadas e demonstrar resultados satisfatórios estatisticamente, por meio de
intervenção do mercado, pela oferta de curso preparatório. Para melhora no
resultado individual de cada aluno não pode ser desconsiderada, provendo
correções no aprendizado visando a melhores resultados a fim de assegurar bolsas
de estudos no ensino superior aos alunos participantes. Assim, de alguma forma as
deficiências na qualidade do ensino médio, no que tange aos resultados estatísticos
com base no índice de aproveitamento dos alunos, serão superadas pela iniciativa
individual, seja no estudo isolado ou na procura por um reforço por meio de curso
preparatório, tendo em vista o acesso ao ensino superior, considerando que o
PROUNI atende aos interesses da iniciativa privada e traz uma situação de
comodidade em relação ao discurso de democratização do acesso ao ensino
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superior por meio das políticas públicas do governo federal. Porém, não traz a
certeza de conclusão do curso por parte do estudante beneficiado com o sistema de
bolsa, visto que tal resultado depende de inúmeros fatores que vão além do acesso.
Trata-se de modelo coerente com a lógica atual de controle das finanças
públicas, pelo modelo globalizado seguindo as recomendações de órgãos
internacionais. Aponta o principal impacto na redução potencial da receita tributária,
correspondendo diretamente ao nível de adesão e do tipo de instituição que adere
ao programa. Podem representar redução nos investimentos em pesquisa e
extensão no setor público. Satisfaz interesses da iniciativa privada e dá novas
perspectivas e rumos para construção e consolidação de políticas públicas voltadas
para a educação superior no país.
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