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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa tem por objetivo estudar as interferências do regime econômico 
predominante no mundo sobre a universidade. A principal questão que motiva este trabalho é 
a submissão do ensino ao regime do capital, por meio de uma complexa trama que envolve 
agências nacionais, internacionais, governamentais e mercantis, gerando profundas mudanças 
conceituais, educacionais e trabalhistas, evidenciando um aparelhamento visando a obtenção 
de lucro para capacitação de mão de obra, priorizando a competência, a eficácia e a 
produtividade quantitativa. Em consequência, tal dinâmica tem preterido questões 
fundamentais como a formação geral, cultural, ética e humanística das pessoas, práticas 
importantíssimas que sempre fizeram parte do universo das instituições de ensino superior no 
decorrer da história. Isto equivale a dizer que está em curso um grave prejuízo ao seu histórico 
comprometimento com a universalidade. No que se refere à pesquisa de campo, foi 
empregada a pesquisa bibliográfica com análise de conteúdo dos dados colhidos mediante 
questionários e entrevistas semi-estruturadas junto ao corpo de professores e coordenadores 
de 4 instituições de ensino superior privadas particulares na cidade de São Paulo, cujos 
resultados corroboram a ocorrência de práticas mercadológicas que acabam por trazer 
ameaças quanto à perda dos valores históricos e convencionais, de formação e de 
universalidade, mas por outro lado, também oportunidades de gestão mais moderna que 
podem ser aproveitadas. A pesquisa se ocupa de questões sociológicas e educacionais, tendo 
como referência Theodor Adorno, Zygmunt Bauman, David Harvey, Michael Apple, Jurjo 
Torres Santomé, Luiz Antônio Cunha, João dos Reis Silva Jr., Valdemar Sguissardi, entre 
outros.  
 

Palavras-Chave: Universidade; Ensino Superior; Universalidade; Capitalismo; Mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

ABSTRACT 

 
This research aims to study the interferences of the prevailing economic regime in the world 
over the university. The main issue that motivates this work is the submission of education to 
the capital system, through a complex network involving national, international, 
governmental and mercantile agencies, generating profound conceptual, educational and labor 
changes, evidencing a device aimed at obtaining profit trough labor training, prioritizing 
competence, effectiveness and quantitative productivity. As a consequence, such dynamics 
have neglected fundamental issues such as the general, cultural, ethical and humanistic 
formation of people, important practices that have always been part of the universe of higher 
education institutions throughout history. This is to say that serious damage to their historic 
commitment to universality is under way. As far as field research is concerned, a 
bibliographical research was conducted with content analysis of the data collected through 
questionnaires and semi-structured interviews with the faculty and coordinators of 4 private 
higher education institutions in the city of São Paulo, whose results corroborate the 
occurrence of market practices that end up bringing threats regarding the historical loss and 
conventional values, of training and of universality, on the other hand, more modern 
management opportunities that can be exploited as well. The research deals with sociological 
and educational issues, with reference to Theodor Adorno, Zygmunt Bauman, David Harvey, 
Michael Apple, Jurjo Torres Santomé, Luiz Antônio Cunha, João dos Reis Silva Jr., Valdemar 
Sguissardi, among others. 
 
  

Keywords: University; Higher Education; Universality; Capitalism; Market. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Vivemos num período da história de intensificação das contradições e 

transformações, sendo muitas delas ainda incompreensíveis. A modernidade não trouxe 

somente novidades, situações melhores e mais facilidades. A modernidade trouxe consigo 

também grandes desafios para a sociedade nas áreas econômica, política, social, cultural, 

ambiental e no caso em questão, na educação, em todos os seus níveis. A época atual é 

marcada por uma profunda crise sócio-histórica e talvez por meio da educação possamos 

encontrar respostas que nos permitam entendimento, lucidez e esperança para enfrentar e 

superar os desafios impostos, principalmente aqueles oriundos da lógica desumanizadora do 

capital, cujos fundamentos primam pela competição, individualismo, lucro e benefício de 

apenas alguns. A educação pode ser um caminho possível para se romper e libertar, sendo um 

eficiente meio de transformação social em muitos aspectos. 

[...] A educação participa inevitavelmente do debate no qual a nossa sociedade em 
crise se encontra envolvida e da angústia que ela suscita. A educação é atualmente 
um lugar onde toda a nossa sociedade se interroga a respeito dela mesma, se debate 
e se busca; educar é reproduzir ou transformar, repetir servilmente aquilo que foi, 
optar pela segurança do conformismo, pela fidelidade à tradição ou, ao contrário, 
fazer frente à ordem estabelecida e correr o risco da aventura; querer que o passado 
configure todo o futuro ou partir dele para construir outra coisa (GADOTTI, 1991, 
p. 18, grifo do autor). 

 

Presenciamos nos últimos anos a acelerada ascensão das políticas de neo-

liberalização econômica, desarticulação generalizada dos movimentos sociais e ampla 

reforma educacional, conforme as demandas do mercado de trabalho, apoiados por agências 

internacionais como o Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio – OMC, a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, e nacionais, como a 

Confederação Nacional da Indústria – CNI e a Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo – FIESP. Essas organizações realizam eventos, publicam documentos e realizam 

propagandas numa forte estratégia que acaba por influenciar a opinião pública em geral, 

vergando a realidade ao sabor de seus interesses, tendo o amparo governamental quanto à 

aprovação de leis que provocam as mudanças que lhes favorecem. Quanto à crise educacional 

que enfrentamos, é importante esclarecer que ela não é fruto dos anos e décadas mais 

O objetivo de toda educação é formar o homem para a 
vida social, no seio da qual ele deve ser capaz de 
reafirmar (GUSDORF, 2003, p. 226-227). 
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recentes, ela tem se dado desde a fundação do território por parte dos portugueses, numa 

marcha que sempre privilegiou a minoria rica e segregou a maioria pobre. Conforme Mario 

Sergio Cortella, 

A crise educacional tem raízes estruturais históricas e se manifesta de formas 
diferentes em conjunturas específicas: confronto do ensino laico versus ensino 
confessional, conteúdos e metodologias, adequação a novas ideologias, 
democratização do acesso, gestão democrática, educação geral versus formação 
especial, educação de jovens e adultos, escolaridade reduzida, público versus 
privado, baixa qualidade de ensino, movimentos corporativos carecendo de greves 
constantes e prolongadas, despreparo dos educadores, evasão e retenção escolar. 
Estes e outros motivos de crise ganham agudização episódica em oportunidades 
variadas por todo este século em nosso país. [...] A crise é a mesma e não é uma 
crise qualquer. É um projeto deliberado de exclusão e dominação social que precisa 
ser derrotado, para não ficarmos permanentemente aprisionados no maniqueísmo 
mercantil ou na disfarçada delinquência estatal (CORTELLA, 2000, p. 10). 

 

No que se refere à história recente do Brasil, é notório o movimento de 

mercantilização do campo educacional que, segundo João dos Reis Silva Jr. e Valdemar 

Sguissardi, por meio da longa citação a seguir, se desenvolve da seguinte forma: 

No primeiro momento, o ensino – como qualificação da mão-de-obra, como 
produção da mercadoria força de trabalho -, é assumido pelo capital coletivo, na 
figura de seu representante – o Estado, em face do alto custo desse investimento e da 
impossibilidade de os clientes adiantarem proventos para seu financiamento. Nessa 
etapa, o investimento do Estado no ensino assemelha-se aos seus gastos com a 
construção dos portos, estradas de rodagem e outros projetos necessários ao 
desenvolvimento das atividades ligadas ao capital privado e produtivo (SILVA JR. e 
SGUISSARDI, 1999, p. 101-102). 

No segundo momento, o setor do ensino passa a ser explorado pelo capital de 
serviço. São empresas educacionais que exploram o setor no contexto do movimento 
de saturação/expansão provocado pela própria racionalidade do capital. O setor de 
serviços, no momento em que o capital se expande em sua direção, tende a se 
reorganizar segundo a racionalidade do modo capitalista de produção, seja em 
relação a sua dimensão geral – a diminuição do custo de produção da mercadoria 
força de trabalho, seja na dimensão das empresas de ensino; em outras palavras, da 
inserção de mercadorias-coisas com valores de uso que carregariam incorporado o 
valor de troca. O processo acadêmico-científico, no caso da educação superior, 
torna-se mercadoria e tende a reificar-se, como qualquer outra mercadoria, apesar de 
sua especificidade, o que, sem dúvida, tende a alterar a identidade desse tipo de 
instituição e suas formas de existência como resultado imediato (SILVA JR. e 
SGUISSARDI, 1999, p. 102-103). 

 

No que tange especificamente ao ensino superior, a mercantilização pode ser 

notada por meio da expansão absoluta e proporcional no número de matrículas nas 

instituições privado-mercantis, a transformação de muitas mantenedoras em holdings com 

auxílio de grupos investidores internacionais, a infiltração do mercado também nas 

instituições públicas, a utilização de recursos públicos para o financiamento das instituições 
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privadas por meio de créditos e bolsas, as mudanças de currículos e o aumento na utilização 

de pacotes educacionais. Muitos são os exemplos que ilustram as práticas da economia de 

mercado na universidade, cujos objetivos são basicamente o lucro e a formação de 

profissionais, priorizando a competência, a eficácia e a produtividade quantitativa, 

evidenciando que a educação superior e a produção do conhecimento estão submetidas às 

demandas da rentabilidade econômica. 

Para Alípio Casali, 

O mundo do trabalho passa por transformações gerais e radicais. O ritmo acelerado 
do reordenamento econômico em escala mundial e a modernização tecnológica e 
gerencial alteraram completamente o perfil da oferta de empregos. O desemprego 
aparece como uma realidade estrutural, em vez de uma suposta disfunção do sistema 
econômico. Simultaneamente, novas exigências se impõem à qualificação 
profissional: o que se exige agora do trabalhador é que apresente e desenvolva certas 
qualidades que vão muito além daquelas habilidades gerais ou técnicas que os 
processos educativos convencionais podem oferecer. Requer-se uma nova educação, 
que seja mais geral, versátil, criativa e permanente. [...] É urgente, pois, uma 
aproximação entre esses dois campos de questões: uma elucidação e reflexão sobre o 
quadro de transformações em processo no mundo do trabalho e as novas exigências 
educacionais que ele impõe; e sobre as possibilidades de respostas criativas da parte 
dos trabalhadores, que lhes possibilitem acesso permanente às oportunidades de 
emprego e, na situação de trabalho, um desempenho compatível com as novas 
exigências econômicas, tecnológicas e gerenciais. Algumas empresas vêm 
apresentando experiências inovadoras neste sentido. É urgente também conhecê-las, 
analisá-las, verificar seus resultados (CASALI, 1997, p. 15-16). 

 

É possível afirmar que o sistema financeiro mundial e a corrida frenética pelo 

capital nas últimas décadas são os principais responsáveis pelos desafios que a sociedade 

enfrenta e consequentemente na construção da educação. É notório que em muitos lugares a 

educação tem se tornado mercadoria, principalmente naquelas instituições escolares que tem 

como prioridade o lucro. Portanto, é urgente uma reflexão sobre os rumos tomados pela 

educação. Dentro desse contexto, István Mészáros assevera que 

[...] A educação, que poderia ser uma alavanca essencial para a mudança, tornou-se 
instrumento daqueles estigmas da sociedade capitalista: “fornecer os conhecimentos 
e o pessoal necessário à maquinaria produtiva em expansão do sistema capitalista, 
mas também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 
dominantes”. Em outras palavras, tornou-se uma peça do processo de acumulação de 
capital e de estabelecimento de um consenso que torna possível a reprodução do 
injusto sistema de classes. [...] No reino do capital, a educação é, ela mesma, uma 
mercadoria. Daí a crise do sistema público de ensino, pressionado pelas demandas 
do capital e pelo esmagamento dos cortes de recursos dos orçamentos públicos. 
Talvez nada exemplifique melhor o universo instaurado pelo neoliberalismo, em que 
“tudo se vende, tudo se compra”, “tudo tem preço”, do que a mercantilização da 
educação. Uma sociedade que impede a emancipação só pode transformar os 
espaços educacionais em shopping centers, funcionais à sua lógica do consumo e do 
lucro (MÉSZÁROS, 2005, p. 15-16). 
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A justificativa pessoal para a construção deste trabalho de pesquisa se deve à 

trajetória profissional e acadêmica traçada desde 2004, quando iniciei minha carreira como 

professor universitário. Antes, com formação técnica em Metalurgia e superior em Engenharia 

Química, por sete anos havia trabalhado na indústria metalúrgica e química, precisamente nas 

áreas de pesquisa e desenvolvimento. Porém, com o exercício da profissão docente, era 

necessário me especializar, principalmente no que se referia ao ganho cultural, pedagógico e 

filosófico, elementos que eu percebia haver uma carência em meu currículo, o que me 

motivou a cursar uma pós-graduação lato sensu em Docência no Ensino Superior. Nesse 

período tive contato com autores como Theodor Adorno, Hannah Arendt, Michael Apple, 

Zygmunt Bauman, Paulo Freire e muitos outros que acabaram por despertar a minha 

preocupação com relação às questões ético-filosóficas diretamente ligadas às práticas 

educativas, particularmente no ensino superior. O passo seguinte foi ingressar no curso de 

Mestrado em Educação: Currículo, realizado na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo e concluído em 2013, cujo trabalho de pesquisa teve como tema “O professor 

universitário em tempos de barbárie e os desafios para a formação da autonomia”. A 

dissertação se estruturou em três capítulos: 1) A Universidade e o Esclarecimento, 2) O 

conceito de Barbárie, 3) A Universidade e a Barbárie: Práticas, além das proposições contidas 

nas considerações finais. O que seria o quarto capítulo, tratando dos desdobramentos e 

influência do mercado na Universidade, acabou por se tornar inspiração para um projeto de 

pesquisa avançado de doutorado, que se concretiza nesta tese. 

Atualmente, como professor universitário em duas instituições de ensino superior 

privadas particulares na cidade de São Paulo, entendo ser relevante um estudo que aprofunde 

a compreensão sobre essas questões, uma vez que eu e meus parceiros temos sentido as 

influências da economia de mercado na educação e no caso em questão, na universidade, na 

maneira como estão se dando as relações de trabalho, as relações educacionais, do ensino, da 

construção do conhecimento, da maneira como está sendo construída a formação de nossos 

alunos e muitas outras questões desafiadoras que permeiam o ambiente universitário. Minha 

preocupação como educador é pensar muito além de simplesmente ensinar e mediar o 

processo de construção do conhecimento. Como integrante desta instituição, tenho como 

dever colaborar na formação ética dos meus alunos, como trabalhadores e cidadãos, bem 

como cumprir a parte que me cabe na defesa de sua essência que vem se construindo há mais 

de 900 anos. A universidade sempre procurou se posicionar como o lugar do esclarecimento, 

lugar raro e especial para o pensamento reflexivo, crítico e livre, lugar ímpar para se construir 
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o conhecimento. Desde sua fundação em Bolonha (1088), sua história é permeada por muitos 

conflitos, originados principalmente por aqueles que querem seu controle. No passado, sofreu 

ameaças da Igreja e do Estado, mas e hoje? Atualmente ela também tem como tarefa a 

capacitação das pessoas para uma profissão, mas essa não deve ser sua única tarefa. A questão 

que deu origem a esta tese, enquanto problema, que nos debruçamos a investigar e tentar 

compreender é que muitas instituições de ensino superior privadas no Brasil e no mundo tem 

escancarado o principal interesse financeiro, oferecendo a educação como se fosse uma 

mercadoria, um produto ou um serviço, de acordo com a necessidade daqueles que controlam 

o mercado. 

[...] Este perfil de instituição, assim como outros perfis universitários com vocação 
pedagógica pouco convincente, traz a necessidade premente de refletir sobre seus 
propósitos, seus resultados acadêmicos e a sua qualidade. [...] uma das formas de 
perceber se a instituição preocupa-se com a qualidade do ensino é identificar o 
quanto ela investe na formação e capacitação de seus professores, além da ampliação 
das horas e do investimento em pesquisa científica. O trabalho com os professores 
deveria assegurar uma melhor formação pedagógica, por meio de discussões sobre a 
adequação do ensino à realidade do aluno, relações entre ciência e construção do 
conhecimento, entre ensino e pesquisa, entre conteúdo e estética, entre teoria e 
prática e entre as dimensões pedagógica, epistemológica e política da prática 
docente na universidade. Infelizmente essa premissa, muitas vezes, não é encontrada 
na realidade do ensino superior e é possível encontrar, ainda hoje, profissionais da 
educação que desenvolvem seu papel de uma maneira solitária, autodidática, 
intuitiva, contando com poucos elementos norteadores de formação (FERNANDEZ, 
2007, p. 19). 

 
Diante dessa problemática, este trabalho de pesquisa tem por objetivo procurar 

evidências que permitam perceber as tensões e contradições provocadas pelo mercado junto 

às instituições de ensino superior, por meio de uma análise crítica apoiada na orientação de 

autores e de uma pesquisa de campo que apresente exemplos de sustentem a tese levantada. A 

pesquisa tem por propósito ser um trabalho diagnóstico de uma dinâmica agressiva que está 

em franco desenvolvimento nas instituições de ensino superior privadas em nosso país, mas 

que não busca encontrar saídas para a resolução dos inúmeros e complexos desafios 

enfrentados, uma vez que essa tarefa deve ser produto de esforços coletivos, por meio de 

discussões, enfrentamentos, documentos e ações políticas.  

O primeiro capítulo coloca a questão da universalidade como uma das qualidades 

inerentes ao esclarecimento e à crítica, buscando resgatar os princípios que fundamentaram a 

construção e manutenção da universidade, tendo a universalidade respondido ao papel de fio 

orientador e tecelão da história desta instituição, apesar de todos os ataques sofridos no 

passado e atualmente. Para isso, o capítulo apresenta um estudo sobre a origem da 
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universidade moderna, iniciando por Bolonha e passando por quatro grandes fases históricas: 

de domínio da Igreja, de domínio do Estado, da ciência e do livre pensar e a fase mais atual, 

sob interferência da economia de mercado. Posteriormente, o estudo avança quanto à história 

da universidade no Brasil, apresentando a maneira como foi construída a educação superior 

no país durante os períodos colonial, imperial e republicano até a fundação da primeira 

universidade (1920), prosseguindo com a criação de muitas outras instituições até os dias 

atuais.  

O segundo capítulo tem como temática a função estruturante do regime 

econômico em que vivemos frente à sociedade, educação e ensino superior, discutindo 

aspectos da fase mais atual do capitalismo, as estratégias de sua manutenção e suas principais 

metas, como, por exemplo, a concretização do “Estado Mínimo”, o servilismo dos governos 

diante das agências econômicas, o enfraquecimento e desarticulação das categorias 

profissionais e os desafios econômicos, políticos, sociais e ambientais que enfrentamos. 

Posteriormente, quanto à influência sobre a educação, a proposta é levantar aspectos 

históricos e discutir algumas questões que envolvem a relação capitalismo, globalização e 

educação, analisando as interferências, leis e documentos produzidos por agências nacionais e 

internacionais, responsáveis por influenciar em algumas questões do país, dentre elas a 

educação. O capítulo reserva, em sua parte final, a discussão central desta pesquisa: 

evidenciar as relações estabelecidas entre o mercado e a universidade no Brasil, apresentando 

a mudança de rumos e subserviência desta instituição por meio de ações, documentos e leis 

que permitem confirmar a tese de mercantilização do ensino superior, seja pela compra delas 

por grupos educacionais internacionais, suporte financeiro de agentes investidores, abertura 

de capital e ingresso na bolsa de valores, seja pela dinâmica de trabalho, os objetivos dos 

mantenedores, mudança de cultura, demandas do mercado de trabalho e o apoio 

governamental.  

É preciso registrar que até o exame de qualificação, o sub-título deste trabalho de 

pesquisa era “O conhecimento submetido ao regime do capital”, mas foi alterado para “O 

ensino submetido ao regime do capital”, uma vez que a maioria das instituições superiores 

privado-mercantis, lócus da tese, são chamadas de “universidades de ensino” desde 1994, 

conforme denominação dada pelo Banco Mundial (BM, 1994), que define a universidade em 

dois tipos: instituições de pesquisa e instituições de ensino, como o caso em questão. Por 

outro lado, este trabalho não tem como objetivo principal discutir os assuntos do 

conhecimento, do saber, da pesquisa e da produção científica e sim, muito mais no que se 
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refere ao ensino e a formação profissional, uma vez que muitas universidades estão se 

tornando puramente locais de ensino, num estilo que lembra as universidades napoleônicas, 

com um saber dirigido e enviesado para formar profissionais dóceis e perfeitamente 

doutrinados ao regime em que vivemos. 

O terceiro capítulo apresenta a pesquisa de campo1 e seus resultados, empreendida 

junto a um grupo de sessenta professores e coordenadores de quatro instituições de ensino 

superior privadas particulares localizadas na cidade de São Paulo. Buscou-se investigar e 

obter informações quanto às práticas existentes, que confirmaram a tese de que há 

interferência do mercado na universidade, numa abordagem qualitativa, com subsídios da 

pesquisa quantitativa. A metodologia empregada foi de pesquisa bibliográfica e pesquisa de 

campo, por meio do uso de questionários, entrevistas e posterior análise de conteúdos. 

A última seção é reservada para as considerações finais do conjunto de questões 

que sustentam o diagnóstico de que há interferência do mercado na universidade, comentando 

os apontamentos teóricos levantados nos dois primeiros capítulos e os resultados empíricos 

alcançados por meio da pesquisa de campo e apresentados no terceiro capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

1 Antes de ser realizada, a pesquisa de campo foi submetida ao Comitê de Ética da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, sendo aprovada em janeiro de 2016 (Protocolo de Processo CAAE 
50866315.3.0000.5482). As questões que fizeram parte dos questionários e das entrevistas foram preparadas 
antecipadamente e aplicadas de modo padronizado, encontrando-se no apêndice deste trabalho, a partir da página 
239. 
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CAPÍTULO 1 – O UNIVERSALISMO DA UNIVERSIDADE COMO CRITÉRIO DA CRÍTICA 

 

 

 

 

1.1 A origem da Universidade Moderna 

 

Os registros históricos de criação das primeiras universidades são controversos e 

imprecisos. Historiadores e estudiosos como Diógenes Laertios (1988) e Giovanni Reale 

(2004) entendem que a Academia de Platão (387 a.C.), na antiga Grécia, foi a primeira escola 

documentada de Filosofia, além de empreender estudos nas áreas de Matemática, Geometria, 

Astronomia, História e Música. Outros historiadores afirmam que em 670 d.C., na Mesquita 

de Caiurão, na Tunísia, iniciou-se o desenvolvimento da primeira universidade árabe dedicada 

ao ensino do idioma árabe, Teologia, História Islâmica, Medicina e Astronomia 

(HATTSTEIN e DELIUS, 2004). Outros ainda atribuem o status de “primeira universidade” à 

Al-Azhar, na cidade do Cairo, no Egito, em 970 d.C., considerada uma instituição de estudos 

superiores mais completa que as demais escolas até então, possuindo estudos nas áreas de 

Teologia, História Islâmica, Jurisprudência Maliquita, Gramática Árabe, Matemática, 

Astronomia, Lógica e Retórica (GODDARD, 2000). Mesmo com esses indícios é preciso ser 

cauteloso em afirmar a origem da Universidade e reconhecer que a história do seu princípio 

carece de um estudo mais aprofundado e minucioso. 

Os historiadores franceses Christophe Charle e Jacques Verger declaram que 

As primeiras universidades, [...] surgiram na Europa ocidental [...]. Não se pode 
atribuir a nenhuma delas sua data precisa de nascimento, mas pode-se considerar 
praticamente contemporâneas as universidades de Bolonha, Paris e Oxford; um 
pouco mais recente foi, certamente, a Universidade de Medicina de Montpellier. 
Tanto por sua estrutura institucional quanto por seu papel social e intelectual, tais 
universidades não tinham nenhum precedente histórico. Contudo, elas não surgiram 
ex nihilo; foram, em muitos sentidos, as herdeiras de uma longa história (CHARLE 
e VERGER, 1996, p. 13). 

 

Oficialmente, conforme a configuração moderna e contemporânea, a Universidade 

de Bolonha é considerada a “Alma Mater” de todas as universidades, isto é, a mãe e primeira 

universidade do mundo ocidental, fundada em 1088 por estudantes oriundos de muitas 

nacionalidades.  Bolonha era então uma cidade cosmopolita e uma referência comercial 

São Universidades que fazem, hoje, com efeito, a 
vida marchar. Nada as substitui. Nada as dispensa. 
Nenhuma outra instituição é tão assombrosamente 
útil (TEIXEIRA, 1988). 
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importante na geografia mundial da época. Esses estudantes vinham aprender de um grupo 

inovador de juristas (teóricos legais), cujas revisões do código legal minoraram, entre outras 

coisas, os problemas enfrentados pelos proprietários de terra que queriam transformar sua 

“posse” (ou administração) da terra numa relação de propriedade absoluta, problema que 

vinha se arrastando desde as sucessivas invasões bárbaras e que produziu uma enorme 

confusão em matéria de leis (HAMILTON, 1992).  

Bolonha transformou-se, então, na Idade Média, em metrópole do Direito. Já nos 
primórdios da era medieval, a escola jurídica bolonhesa era considerada a mais 
antiga da Europa, tendo prosperado com rapidez, tanto assim que o número de 
estudantes ascendia a 20.000, enquanto a população da cidade não passava de 
10.000 habitantes. Justificava-se, pois, a vocação da cidade pelo ensino, vocação 
essa proclamada nas moedas: “Bononia mater studiorum, Bononia docet” 
(LOUREIRO, 1972, p. 39-40). 

 

Da instituição de estudos superiores que se iniciava em Bolonha surgiu o termo 

latim “Universitas Magistrorum et Scholarium”, que numa tradução livre significa 

“Corporação Universal de Mestres e Estudiosos”, organização estruturada em “nações”: três 

de italianos “citramontini” (romanos, toscanos e lombardos), e dezoito de estrangeiros 

“ultramontini” (galos, picardos, borgonheses, turinenses, catalães, húngaros, normandos, 

poloneses, provençais, alemães, ingleses, gascões e originários de Poitiers), havendo eleições 

em períodos determinados para seleção de  conselheiros das “nações” e também do reitor, que 

era também um aluno da Universidade.  

A educação na Europa atravessava um período de altos e baixos na segunda 

metade do século XII. Enquanto alguns centros escolares, como, por exemplo, as escolas-

catedrais francesas de Chartres, Laon, Reims e Liège perderam força, movidos talvez pela 

falta de renovação dos professores ou pela falta de capacidade das cidades em administrar o 

afluxo de estudantes, outros locais se tornaram estratégicos e escaparam do período de 

turbulência educacional, vivendo, ao contrário, uma época de crescimento acelerado 

(CHARLE e VERGER, 1996, p. 14-15). A Universidade de Bolonha alcançou sucesso em 

virtude do modo como era conduzida: era o lugar da liberdade de pensamento que possuía um 

modelo de ensino livre, formada por uma corporação de alunos que estabelecia as regras, o 

conteúdo a ser ministrado e até a escolha dos professores. A “Alma Mater” teve em seu corpo 

de alunos durante a história personalidades como Dante Alighieri, Francesco Petrarca, 

Albrecht Dürer, Nicolau Copernico, Giovanni Picco della Mirandola, Benjamin Franklin, 

Henry Cavendish entre outros.  
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Sobre algumas características da Universidade de Bolonha, Hamilton analisa que 

Sob outros aspectos, entretanto, os estudantes de Bolonha eram incomuns. Como 
estrangeiros, a eles eram negados os direitos civis concedidos aos cidadãos de 
Bolonha. Entretanto, como figuras eminentes e poderosas em suas próprias terras, 
muitos estavam bem equipados – financeira, social e intelectualmente – para superar 
esta dificuldade. Juntos, os estudantes de Bolonha formaram sua própria guilda e, 
através deste meio, gradualmente formalizaram suas relações com as autoridades 
civis. Por sua vez, eles também formalizaram seus laços com os juristas. [...] esta 
última conexão prefigurava um regime “formidavelmente rigoroso” no qual o ensino 
era regulado por meio da indicação controlada pelos estudantes de professores e 
multas monetárias impostas pelos estudantes por aulas ineficientes (HAMILTON, 
1992, p. 35). 

 

A segunda grande Universidade de destaque que surge na história moderna foi a 

Universidade de Paris, também chamada de Universidade de Paris-Sorbonne, fundada a partir 

do colégio criado por Robert Sorbon em 1257, que era o capelão da Casa Real e confessor do 

rei da França Luís IX, mas com dinâmica diferente em relação à Bolonha, uma vez que a 

“Universitas” criada sob a direção episcopal francesa tinha como centro e protagonistas os 

professores e não os alunos. Sorbonne foi o centro da Faculdade de Teologia, caracterizada 

pela grande quantidade de alunos e a qualidade de seus mestres. Atualmente possui as quatro 

melhores universidades da França e a maior em quantidade de alunos em todos os cursos, 

sendo uma universidade especializada nas áreas de ciências políticas e econômicas, do direito 

e das ciências humanas, contando com mais de 23 mil alunos e 1.237 professores que 

lecionam em 92 cursos espalhados em 16 localidades em Paris (UNIVERSIDADE DE 

PARIS-SORBONNE, 2016). Apesar do site institucional da Universidade de Paris afirmar 

sua fundação em 1257, na literatura essa informação ainda é controversa, dado que outras 

datas aproximadas são encontradas. Para os historiadores Charle e Verger,  

Em Paris, foi pouco depois de 1200 que os mestres independentes que ensinavam 
principalmente as Artes Liberais, começaram a se associar. Os das disciplinas 
superiores (Direito Canônico e Teologia) os seguiram com um pouco de atraso, nos 
anos de 1210-1220. Em sua totalidade, a evolução foi rápida. O rei da França não se 
opôs a nada. O bispo de Paris e seu chanceler, que concediam a licentia docendi, 
bem que tentaram frear o movimento, o que suscitou alguns conflitos, mas desde 
1215 um legado pontifical outorgou à jovem Universitas Magistrorum et 
Scholarium Parisiensium seus primeiros estatutos. Sua autonomia estava garantida; 
o chanceler via seus poderes fortemente abalados e sentia-se desde então obrigado a 
conceder gratuitamente a licença aos candidatos apresentados pelos mestres. Tais 
liberdades e privilégios foram confirmados de maneira solene pela bula pontifical 
Parens Scientiarum de 1231 (CHARLE e VERGER, 1996, p. 17). 

 

A organização da Universidade de Paris tornou-se modelo das universidades 

francesas e da Europa Central, bem como as Universidades de Oxford e Cambridge, sendo 
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instituída por meio da bula Parens Scientiarum, assinada pelo papa Gregório IX em 1231. 

Essa instituição era composta por docentes que se agrupavam conforme as disciplinas que 

ensinavam, formando assim os primeiros cursos de Teologia, Direito, Medicina e Artes 

Visuais, bem como os postos universitários de catedráticos e as licenciaturas. Os professores 

de Paris elegiam um reitor, que representava a Universidade diante dos poderes públicos, o 

que ocasionava alguns privilégios como o direito de ensinar, conferir títulos, dirigir disputas, 

celebrar atos públicos científicos, isenção de impostos, além de outros benefícios. 

Na esteira das universidades de Bolonha e Paris merecem destaque a criação das 

universidades de Oxford, Inglaterra (1167), de Modena, Itália (1175), de Montpellier, França 

(1181), Cambridge, Inglaterra (1209), de Nápoles, Itália (1224) e de Coimbra, Portugal (1290) 

(RÜEGG, 1992). No meio do século XIII, as universidades eram poucas, porém já detinham 

considerável prestígio entre a nobreza, a realeza e a igreja. Apesar de iniciarem seus cursos de 

maneira simples, aos poucos foram se tornando mais complexas e abrangentes. Consoante 

Charle e Verger, 

Novas universidades não pararam de surgir e, pouco a pouco, expandiram-se por 
todos os países. Mais do que as primeiras, essas novas universidades resultaram de 
um ato de fundação decidido por autoridades políticas, pelo príncipe ou pela cidade, 
e confirmado pelo papado. Contrariamente, a existência de uma tradição escolar 
anterior e a vontade comunitária dos mestres, mesmo que colaborassem para o 
sucesso, não tinham mais a importância primordial que tiveram em Bolonha, Paris e 
Oxford (CHARLE e VERGER, 1996, p. 22-23). 

 

No Reino Unido, a Universidade de Oxford é uma instituição superior expoente 

desde sua fundação e nasceu também da associação de mestres em 1167, embora somente em 

1231 lhe foram conferidos os privilégios pontificais, seguidos pela outorga do rei 

(UNIVERSIDADE DE OXFORD, 2016). Ela surgiu com a proibição dos alunos ingleses de 

estudarem em Paris, uma vez que o rei Henrique II rompera relações com os franceses. Após 

sua criação, os estudos superiores de Oxford cresceram rapidamente, mantendo o mesmo 

espírito de liberdade de ensino que Bolonha possuía e conservando-se autônoma, embora 

controlada distantemente pelo bispo de Lincoln. Assim como Oxford, Cambridge é outra 

universidade inglesa considerada como uma das mais tradicionais, prestigiadas e importantes 

do mundo até o momento atual, criada em 1209, mas com monopólio de ensino conferido 

somente em 1231 (UNIVERSIDADE DE CAMBRIDGE, 2016).  Outras universidades 

inglesas criadas que merecem destaque são: Saint Andrews, Escócia (1410), Glasgow, 

Escócia (1450), Aberdeen, Escócia (1494), Edimburgo, Escócia (1582), Dublin, Irlanda 

(1591), Londres (1825), Durham (1831) e Belfast (1908) (LOUREIRO, 1972). 
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Ainda na Europa, o ensino superior na Espanha teve início entre 1209-1212 com a 

Universidade de Salamanca, quando Afonso VIII criou uma instituição formada por mestres 

oriundos de Paris e Bolonha, mas que em alguns anos se extinguiu. Oficialmente, a 

Universidade de Salamanca é considerada a primeira universidade espanhola, criada em 1218 

sob a categoria de “Estudo Geral de seu Reino”, indicando a diversidade das disciplinas 

ministradas e a garantia do reconhecimento real quanto aos títulos conferidos aos alunos. A 

Universidade de Salamanca, assim como a de Bolonha, era uma “Universitas Scholarium”, 

outorgando três graus de instrução: bacharel, licenciado e doutor. Historiadores afirmam que 

Salamanca, juntamente com Bolonha, Paris e Oxford formaram o “quarteto de máxima 

hierarquia cultural europeia”, sendo considerada durante os séculos XV e XVI como a melhor 

universidade da Europa (LOUREIRO, 1972). Outras universidades espanholas de destaque 

criadas foram: Valença (1246), Sevilha (1254), Valladolid (1346), Barcelona (1410), Alcalá 

(1499), Santiago de Compostela (1501), Madri (1508), Granada (1531), Saragossa (1541), 

Oviedo (1574) e Pontifícia de Comillas (1892).  

Já em Portugal, a Universidade de Coimbra foi a primeira a ser formada (1290), 

que sob o indulto apostólico do papa Nicolau IV, assumiu o caráter eclesiástico e 

denominação de pontifícia, aceitando apenas honorificamente a proteção dos reis. Essa 

primeira universidade iniciou suas atividades em Lisboa, mas após algumas mudanças de 

endereço, fixou-se definitivamente na cidade de Coimbra em 1537, sendo considerada desde 

sua fundação como a maior e mais importante instituição superior do país. A Universidade de 

Évora é considerada também como importante na história da educação superior portuguesa, 

sendo criada em 1559 sob a anuência do Papa Paulo IV, expressa pela bula Cum a Nobis, 

muito embora tendo suas atividades interrompidas em alguns momentos, como no caso da 

expulsão dos jesuítas, decretada pelo Marquês de Pombal em 1759, uma vez que esta 

instituição era governada na época pela Companhia de Jesus. (UNIVERSIDADE DE 

ÉVORA, 2016). Outra universidade portuguesa de destaque é a Universidade do Porto, cujas 

raízes remontam ao século XVIII e uma combinação de experiências formativas nas áreas de 

Ciências, Artes e Medicina, mas que somente em 1911 teve suas atividades oficializadas, após 

a implantação da República em Portugal (UNIVERSIDADE DO PORTO, 2016). 

Quanto às fundações das universidades europeias nos séculos XIV e XV, os 

historiadores Charle e Verger comentam que 

Em 1300, não havia ainda, certamente, mais do que 12 ou 13 universidades ativas na 
Europa. Até 1378, o ritmo das fundações continuou moderado. Vamos encontrá-las 
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principalmente na Europa meridional e muitas tentativas, notadamente na Itália, de 
transformar simples escolas urbanas de Gramática ou de Direito em universidades 
fracassaram. Das aproximadamente vinte fundações que se pode datar dessa época, 
somente a metade conheceu um sucesso duradouro. [...] Tudo irá mudar depois do 
Grande Cisma (1378-1417), rompimento confessional que dividirá a Europa em duas 
dominações rivais. Essa crise acelerou a emergência dos Estados e das Igrejas 
nacionais. Havia menos de trinta universidades realmente ativas em 1378; em 1500, 
haverá mais que o dobro (provavelmente 62, mais cinco ou seis discutíveis). Três 
países, principalmente, aproveitaram-se desse desenvolvimento: a França, onde oito 
fundações provincianas (Aix-em-Provence, Poitiers, Caen, Bourges etc.) vieram 
juntar-se aos centros antigos, a Espanha (cinco fundações depois de 1450) e sobretudo 
a Alemanha que, com uma dúzia de universidades, cuja maioria era bastante ativa, 
criadas entre 1378 e 1500 (Erfurt, Colônia, Heidelberg, Leipzig, Fribourg, Bâle, 
Tübingen etc.) torna-se o país na Europa com a rede mais densa. Acrescentemos, por 
fim, que países até então marginais em relação aos grandes centros culturais e 
políticos europeus adotaram então a instituição universitária como um dos signos de 
sua modernização: a Escócia (Saint-Andrews em 1411, Glasgow em 1451, Aberdeen 
em 1495), a Escandinávia (Copenhague em 1475, Uppsala em 1477), a Polônia 
(refundação de Cracóvia em 1397) (CHARLE e VERGER, 1996, p. 23-24). 

 

No período de 600 anos, desde a criação da “Alma Mater”, as universidades 

formadas na Europa atuaram como instituições predominantemente de ensino e extensão de 

uma das atividades pastorais da Igreja. Essa primeira fase da história do ensino superior pode 

ser caracterizada como a “Universidade da Igreja”, uma vez que as permissões de abertura de 

instituições, os cursos, a condução das aulas e toda a dinâmica universitária estavam direta ou 

indiretamente ligadas aos poderes religiosos da época. 

A Revolução Francesa (1789-1799) foi a grande divisora de águas na história da 

Universidade, fazendo a passagem do domínio da Igreja para o domínio do Estado. O país, 

que antes fora governado por uma monarquia absolutista, cedeu lugar ao regime que pregava 

os princípios Liberté, Égalité e Fraternité. A França atravessou uma ampla transformação 

social, política e religiosa, cujos privilégios feudais, aristocráticos e religiosos se evaporaram 

diante da queda de braço com os grupos políticos de esquerda, os camponeses e as massas nas 

ruas: o país deixou de ser composto por súditos e passou a ser formado por cidadãos. Após a 

queda de Maximilien Robespierre e dos jacobinos, que antes haviam tomado o poder do rei 

Luís XVI em 1792, Napoleão Bonaparte instituiu o golpe de Estado em novembro de 1799 e 

transformando o país em um Estado Burguês, passando a exercer o controle sobre o 

conhecimento em substituição ao controle anterior da Igreja. A Universidade, que antes era 

caracterizada como uma instituição regida pela Igreja, na França passou a pertencer 

unicamente ao Estado. Napoleão pôs fim à dinâmica existente na Universidade de Paris e 

criou a Escola Superior de Formação, voltada exclusivamente para a formação profissional, 

instituição essa que toma o nome de “Universidade Napoleônica”, abrindo um segundo 

capítulo na história das universidades.  
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Em 1799, Napoleão dá o golpe, declarando-se Primeiro Cônsul. Em 1802 já é 
Cônsul Vitalício e, em 1804, é coroado Imperador. Suas leis de reforma dos níveis 
de ensino (primário, secundário, profissional) de 1802 e 1804 culminaram com a Lei 
de 1806, que criou a Universidade Imperial, monopólio do Estado. Já não havia mais 
então qualquer vestígio de instituições particulares de ensino. Até mesmo as 
Faculdades de Teologia Católica tornaram-se organismos do Estado. [...] O pilar de 
sustentação da Universidade Imperial era o “Corpo Docente”, treinado para a 
capacidade de disciplina militar, aliada à mística e organização religiosa, e orientado 
segundo linhas ideológicas invariáveis (CASALI, 1995, p. 93).  

 

A Universidade Napoleônica, ou Universidade do Estado, tinha como principais 

características a corporação de professores, a formação profissional (que tinha como objetivo 

maior formar os quadros para o Estado), o predomínio ideológico (opondo-se às teorias que 

subvertiam a ordem) e o caráter laico. No que se refere ao predomínio ideológico, havia a 

transmissão de uma doutrina comum com vistas a diminuir as divergências, tendo as escolas 

como agências propagadoras dos preceitos da religião católica, a fidelidade ao imperador, 

obediência aos estatutos do corpo docente e a uniformidade da instrução, formando cidadãos 

fieis à família, à religião e à pátria.  

A reconstrução do ensino superior foi feita simultaneamente com algumas inovações 
do século XVIII, mas em oposição às aberturas da fase radical da Revolução, e com 
as características das universidades decadentes do século XVIII. Três preocupações 
predominaram: oferecer ao Estado e à sociedade pós-revolucionária os quadros 
necessários para a estabilização de um país conturbado; controlar estritamente sua 
formação em conformidade com a nova ordem social; e impedir o renascimento de 
novas corporações profissionais. Esse despotismo esclarecido, apesar das 
acomodações, explica a predominância do modelo de escola (mesmo quando esta se 
chama faculdade), a tirania do diploma do Estado, abrindo o direito para uma função 
ou para o exercício de uma profissão precisa, a importância das classificações e dos 
concursos, mesmo nas fileiras que não os impliquem forçosamente, a 
regulamentação precisa dos programas uniformes, o monopólio da colação de graus 
pelo Estado. A única recriação de uma corporação estritamente supervisionada e 
integrada na hierarquia dos corpos que formam o Estado Novo. Tal sistema implica 
uma estrita divisão do trabalho, uma especialização das formações (CHARLE e 
VERGER, 1996, p. 76-77). 

 

Ermelio Rossato acrescenta que 

A universidade napoleônica substituiu a universidade da igreja e, em seu lugar, foi 
colocada a universidade do Estado, assumindo um caráter laico. Os membros da 
nova universidade fugiam a qualquer controle que não fosse do Estado. A 
organização central estava submissa à autoridade do imperador, os professores se 
organizavam à maneira militar, os programas se caracterizavam pela uniformidade, 
as faculdades formavam unidades estanques e isoladas, fornecendo profissionais que 
atendessem às necessidades do Estado. Em suma, a universidade napoleônica 
“objetivava um comportamento uniforme de pessoas a serviço do imperador” 
(ROSSATO, 2008, p. 28). 
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Para Maria Amélia Salgado Loureiro (1972), as primeiras universidades alemãs 

foram Heidelberg (1386), Colônia (1388), Würzburg (1402), Leipzig (1409), Rostock (1419), 

Friburgo (1455), Greifswald (1456), Munique (1472), Tübingen (1477), Mogúncia (1477), 

Marburgo (1527), Königsberg (1544), Iena (1558), Helmstedt (1575), Giessen (1607), 

Göttingen (1736), Erlanger (1743) e Bonn (1777). Porém, a instituição de ensino superior 

alemã que alcançou maior prestígio e importância na história das universidades foi a 

Universidade de Berlim. Fundada em 1810, Berlim abre o terceiro capítulo da história da 

universidade moderna, tendo como propósito principal ser uma instituição que privilegiava a 

pesquisa e o desenvolvimento nacional. Beime, conselheiro de Frederico-Guilherme III, 

concebeu-a desde 1802 de acordo com a ideia kantiana da “pesquisa sem preconceito” 

(LOUREIRO, 1972). Diferentemente das universidades da Igreja e do Estado até então, 

Berlim era uma instituição alicerçada na busca pela ciência, baseada na unidade entre ensino e 

pesquisa, liberdade de ensinar, aprender, autonomia e interdisciplinaridade. Em homenagem 

ao diplomata, filósofo e fundador da Universidade de Berlim, Wilhem von Humboldt, a partir 

de 1949 a instituição passou a ser chamada de “Universidade Humboldt de Berlim”.   

Os traços predominantes da política alemã na época do surgimento da universidade 
alemã eram o nacionalismo, a unificação nacional e a valorização da ciência e da 
investigação empírico-indutiva. Os filósofos Schelling (1803), Fichte (1807), 
Schleiermacher (1808) e o Diretor do Culto e da Instrução Pública do Ministério do 
Interior Wilhem von Humboldt (1810) foram os ideólogos do novo modelo de 
universidade alemã e tiveram o apoio das autoridades públicas alemãs que buscavam 
uma Alemanha autônoma e nacionalista. Assim, a universidade alemã surgiu em 
oposição ao espírito napoleônico que dominava a universidade francesa, mas 
emergiu também como uma universidade revolucionária, preocupada com o 
desenvolvimento nacional e o cultivo das ciências experimentais (ROSSATO, 2008, 
p. 17). 

 

Humboldt se destacou como educador liberal e linguista, fazendo importantes 

contribuições à filosofia da linguagem, teoria e práticas pedagógicas, sendo amigo pessoal de 

Johann Wolfgang von Goethe e Friedrich Schiller, outros intelectuais importantes da história 

alemã. A Universidade de Berlim acabou alcançando posição de destaque, causando uma 

revolução no que se refere à maneira de se conduzir uma instituição de ensino superior, 

influenciando a construção de outras universidades europeias e ocidentais com o mesmo 

espírito. Em seus bancos escolares se sentaram personalidades como Johann Gottlieb Fichte, 

Friedrich Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ludwig Feuerbach, Karl Marx, 

Friedrich Engels, Arthur Schopenhauer, Otto von Bismarck, Karl Liebknecht, Robert 

Schuman, além dos físicos Albert Einstein e Max Planck. 
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Porém, uma página sombria manchou a história de Berlim: no período em que o 

nazismo dominou a Alemanha, a Universidade de Berlim, como todas as outras universidades 

do país, transformou-se em uma instituição nazistas de ensino. Da biblioteca de Berlim foram 

queimados na Opernplatz cerca de 20.000 livros considerados “degenerados” e contrários ao 

regime, conforme discurso de Joseph Goebbels. Atualmente, um monumento lembra esse dia 

terrível, tendo uma placa com os seguintes dizeres: “Aquilo foi somente um prelúdio; onde se 

queimam livros, queimam-se no final também pessoas”. 

As universidades russas iniciaram suas atividades em 1724 com a Universidade 

Estatal de São Petersburgo, também chamada durante sua história como Universidade de 

Petersburgo, Universidade de Petrogrado, Universidade de São Petersburgo e Universidade 

Estatal de Leningrado.  Atualmente São Petersburgo é o segundo maior centro universitário 

na Rússia, referência e um dos maiores centros de educação, ciência e cultura internacional na 

Rússia, contando com mais de 30 mil alunos e centenas de programas de graduação e pós-

graduação (UNIVERSIDADE ESTATAL DE SÃO PETERSBURGO, 2016). Porém, a maior 

e mais prestigiada instituição de ensino superior na Rússia é a Universidade de Moscou, 

fundada em 1755, cujo nome a partir de 1940 passou a ser Universidade Lomonosov, em 

homenagem ao seu fundador, o cientista, enciclopedista e poeta Mikhail Vasilyevich 

Lomonosov. Moscou tinha por princípio ser uma universidade democrática e financiada pelo 

Estado, cuja maioria dos alunos eram pessoas comuns e os que se destacavam eram enviados 

para continuar sua educação no exterior e estabelecer contatos com a comunidade científica 

internacional. Desde sua concepção, todos os alunos da universidade deveriam adquirir um 

conhecimento abrangente no campo das ciências e humanidades na Faculdade de Filosofia e 

somente após esse período inicial se especializar em outras áreas, como, por exemplo, Direito, 

Medicina ou permanecer em Filosofia. Por outro lado, ao contrário das tradicionais 

universidades europeias até então, a Universidade de Moscou não teve uma Faculdade de 

Teologia, uma vez que a Rússia possuía unidades especiais de ensino teológico. Atualmente, a 

universidade mantém seu papel de maior centro de ensino, cultura e pesquisa do país 

(UNIVERSIDADE DE MOSCOU, 2016). Para Charle e Verger, citando algumas 

características iniciais da educação superior russa,  

A opção pela fundação de universidades marca a rejeição do modelo francês inicial 
das escolas e a adoção do modelo alemão. Os primeiros professores são, aliás, 
alemães ou russos formados na Alemanha, particularmente em Göttingen. A 
contradição do novo sistema, que durará por toda a história universitária do Império 
Russo, é que se concedem a tais universidades, voltadas para a ciência e 
teoricamente autônomas, funções de formação de quadros de Estado semelhantes às 
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das grandes escolas francesas. Essa tensão é marcada pela alternância entre fases 
liberais, favoráveis à ocidentalização e à politização da juventude estudantil 
(criadouro do ator político central do século XIX russo, a intelligentsia) e momentos 
de repressão e de militarização quando o governo teme ter ido demasiadamente 
longe (CHARLE e VERGER, 1996, p. 87-88). 

 

A terceira mais importante instituição de ensino superior russa é a Universidade 

Amizade dos Povos – Instituto Estatal de Educação Superior, também localizada em Moscou 

e criada em 1960, no auge da Guerra Fria, para proporcionar uma educação de qualidade a 

preços baixos, se tornando rapidamente conhecida por suas realizações no processo educativo, 

pesquisas científicas e ligações internacionais, atraindo milhares de estudantes do mundo até 

os dias de hoje. Como exemplo e resultado desse interesse, já em 1975, ela formou 5.600 

especialistas de 89 países em diversas áreas do conhecimento (UNIVERSIDADE DA 

AMIZADE DOS POVOS, 2016). Outras universidades de destaque na Rússia no decorrer da 

história que precisam ser mencionadas: Vilna (1802, depois transferida para Kiev em 1835), 

Dorpat (fundação alemã de 1632), Kazan (1804) e Kharkov (também de 1804) (CHARLE e 

VERGER, 1996, p. 87). 

A história das universidades em território americano, incluindo Norte, Central e 

Sul, teve início com Universidade de São Domingos, na República Dominicana, fundada em 

1538, na mesma ilha onde o navegador e explorador Cristóvão Colombo teve o primeiro 

contato com o novo mundo em outubro de 1492 (CUNHA, 2007a). Após São Domingos, 

foram criadas as universidades de San Marcos, em Lima, no Peru, e a do México, ambas de 

1551. Sob influência da metrópole espanhola que tinha como política implantar instituições 

de ensino superior em suas colônias, com o objetivo de capacitar pessoas para ocupar os 

cargos burocráticos administrativos, muitas universidades foram criadas logo após o início do 

processo de colonização nas Américas Central e do Sul. Essas primeiras instituições de ensino 

superior nas Américas procuraram reproduzir o modelo europeu, conforme os interesses 

daqueles que detinham o poder político e religioso, bem como os recursos econômicos, 

inspiradas basicamente nas universidades de Salamanca e Alcalá, referências mundiais como 

escolas superiores nesse período. 

Na América Latina, as mais antigas fundações foram as de São Domingos (1538), a 
de Lima (1551) e a do México (1551); instituídas por decreto real com estatutos 
inspirados nos de Salamanca e de Alcalá, quase sempre controladas por ordens 
religiosas (Dominicanos, Jesuítas), ensinando principalmente Teologia e Direito 
Canônico, as universidades da América Latina eram claramente fundações coloniais 
e missionárias: vinte delas foram estabelecidas antes da independência, com maior 
ou menor sucesso, nas principais colônias espanholas. [...] (CHARLE e VERGER, 
1996, p. 42). 
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Na esteira de São Domingos, Lima e México, foram criadas as universidades de 

Córdoba (1613), Bogotá (1662), Santiago (1738), Quito (1826), e La Paz (1830). São 

Domingos, Córdoba, Bogotá e Quito seguiram o modelo da Universidade de Alcalá, dirigida 

pela Igreja, com formato de convento e que deram origem às universidades católicas atuais. 

As demais, Lima, México, Santiago e La Paz, seguiram o modelo de Salamanca, dirigida pelo 

Estado e com maior liberdade de ensino, precursora das universidades nacionais criadas desde 

então. Atualmente estatal e com mais de 100 mil alunos, a Universidade de Córdoba merece 

destaque entre as mencionadas acima, uma vez que em 1918 ela foi o estopim de uma ampla 

transformação universitária na América Latina, lhe atribuindo nova identidade e dinâmica de 

atuação, reforma que tomou o nome de Revolução de Córdoba (NETO, 2011). 

As universidades norte-americanas abrem o quarto capítulo da história das 

universidades e são as protagonistas principais no cenário mundial atual. No caso do Brasil, 

por meio da ideologia e do investimento americano nos últimos anos, têm influenciando 

diretamente nos rumos do ensino superior, uma vez que por muitos exemplos pode-se afirmar 

a tese de interferência do mercado e que serão discutidos posteriormente neste trabalho de 

pesquisa.  No que se refere à história, a colonização americana se deu basicamente por 

famílias brancas de origem europeia, em sua maioria de ingleses e holandeses, cujos primeiros 

atos públicos no novo continente foram fundar escolas para educar suas crianças e jovens.  

Inicialmente fundadas por grupos religiosos diversos (anglicanos, puritanos, batistas, 
presbiterianos etc.), já nos primeiros anos de colonização dos Estados Unidos 
(séculos XVII e XVIII), as Instituições de Ensino Superior (IES) norte-americanas 
não tardaram em receber maior atenção por parte do governo, que via em tais 
entidades um dos eixos de desenvolvimento social e econômico do país. Mesmo 
antes da independência, a criação de IES na então colônia britânica era incentivada 
pela metrópole (GHISOLFI, 2004, p. 29). 

 

O modelo de educação norte-americano assumiu feição própria, isto é: as escolas 

tinham organização local e não central, sob a direção de conselhos leigos e populares; a 

inspiração vinha do “praticismo” americano que valorizava o saber como instrumento e não 

como diletantismo; os objetivos escolares voltavam-se para o presente, o atual e o imediato 

(ROSSATO, 2008). Dentro de uma sociedade que estava se formando, marcada pelo 

capitalismo e em processo acelerado de industrialização, foram criadas as primeiras 

universidades baseadas pelo ideal pragmático, democrático, da pesquisa e do pluralismo de 

formas: eis a “Universidade Pragmática” que se colocou a serviço das empresas. Segundo 

Juliana Guisolfi (2004), a formação de instituições de ensino superior fazia parte de um 

projeto nacional que tinha por objetivo principal difundir os conhecimentos e as técnicas 
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necessárias às atividades que serviriam de base ao desenvolvimento do jovem país. Quanto à 

história da Universidade Americana, Charle e Verger analisam que 

[...] Em 1776, data da declaração da independência, existiam apenas dez instituições 
de ensino superior nos Estados Unidos, todas implantadas no Nordeste. [...] Durante 
os vinte anos seguintes apareceram vinte novas criações duradouras. Estima-se que, 
em 1862, existiam 250 delas, das quais 182 foram duradouras, e sem levar em conta 
as efêmeras, vítimas da falta de fundos, de pessoal ou dos acontecimentos. Essa 
abundância explica-se pela multiplicidade das fundações possíveis: particulares, 
comunidades, Estados, congregações, notáveis etc. Apesar de tudo, o ensino 
superior dos Estados Unidos anterior à Guerra de Secessão permanece muito 
próximo do período colonial. Ele se baseia, portanto, em uma imitação estrita das 
universidades inglesas: predominância do college residencial, ensino geral, 
sobretudo literário e religioso, afiliação religiosa de numerosas instituições, tutorado 
dos docentes que atuam in loco parentis, uma vez que sua função moral é tão 
importante quanto sua contribuição intelectual. Trata-se, acima de tudo, de formar 
uma elite ainda limitada (CHARLE e VERGER, 1996, p. 85). 

 

As primeiras universidades americanas foram Harvard (1636), Yale (1701) e 

Filadélfia (1755), criadas dentro do pensamento de serem instituições que tinham um especial 

papel a desempenhar: deveriam manter contato direto com a sociedade e propor soluções para 

os desafios que ela enfrentava. O espírito universitário americano fugiu dos modelos 

estabelecidos pelas universidades europeias até então: da Igreja, do Estado e da busca pela 

ciência, criando instituições próximas dos moldes dos chamados Community Colleges, que se 

mantinham ligadas à sociedade e o mercado, seus sistemas de produção e suas tecnologias. Os 

Community Colleges são instituições públicas que oferecem na maioria das vezes cursos 

profissionalizantes de baixo custo e duração de dois anos, fornecendo certificados (Associate 

of Arts, Associate of Science e Associate os Applied Science) que possibilitam aos alunos a 

transferência dos créditos obtidos para outra instituição superior que ofereça cursos de quatro 

anos ou mais e obtenha-se o diploma de bacharel. O vínculo estreito entre a universidade e o 

mercado era vital na concepção norte-americana, pois para eles não seria possível o 

desenvolvimento sem os devidos conhecimentos. 

O ensino e a pesquisa na universidade levaram em conta o desenvolvimento 
tecnológico e industrial da sociedade e a universidade colocou-se a serviço da 
empresa. A relação universidade-empresa aproximou uma da outra e na universidade 
buscou-se produzir um ensino e investigação tecnológica de alto nível (ROSSATO, 
2008, p. 29). 

 

Desde sua fundação, os Estados Unidos sempre tiveram como bandeira a imagem 

do país regido pela democracia e, dentro do contexto educacional, sempre usaram o discurso 

de que a educação deveria ser para todos, sem qualquer distinção. Ainda conforme Rossato, 
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A Universidade americana desenvolveu-se dentro da tradição em que a educação 
tinha a democracia como uma de suas marcas. A escola americana rompeu com 
preconceitos seculares: a educação escolar era para todos, não havia um ensino 
especial para alguns; ensinava-se aquilo que cada um e todos viessem a precisar; a 
inteligência era vista como distribuída a todos e para ser usada em qualquer 
atividade. Prevaleceu a escola comum e a educação tinha continuidade desde o nível 
primário e secundário até o superior. [...] A escola não era a escola de alguns, mas de 
todos, não separava o preparo intelectual do profissional e não era a escola voltada 
para o passado, mas para o presente (ROSSATO, 2008, p. 30).   

 

Outra característica marcante na história da universidade americana é o notório 

movimento de massificação do ensino superior nas primeiras décadas do século XX, com 

elevação substancial no número de alunos totais, mais com predominância entre as carreiras 

com formações técnicas, pedagógicas e das ciências sociais. Para Charle e Verger, 

A segunda originalidade do sistema universitário americano é sua entrada precoce 
no ensino superior de massa. Tal expansão é explicada não somente pela 
massificação do ensino secundário, cujos contingentes passam, na década de 1920, 
de 2,5 milhões para 4,8 milhões de alunos, ou seja, de 32% para 51% do grupo de 
faixa etária correspondente. O crescimento é ainda mais forte no nível superior. 
Havia menos de 250 mil estudantes nos colleges em 1900; eles se tornam cinco 
vezes mais numerosos em 1940 (perto de um milhão e meio). Os estudantes mais 
adiantados (graduates), menos numerosos proporcionalmente que na Europa (5.800 
em 1900), ultrapassam a faixa dos 100 mil às vésperas da Segunda Guerra Mundial. 
A corrida ao diploma começa igualmente na primeira metade do século XX, em 
razão dessa massificação. As carreiras de estudos modificam-se precocemente em 
relação à Europa. A formação para as profissões antigas, ainda quase majoritárias na 
Europa, torna-se minoritária nos Estados Unidos diante das formações técnicas, 
pedagógicas e das ciências sociais. [...] (CHARLE e VERGER, 1996, p. 96). 

 

A Universidade americana tem historicamente demonstrado uma forte tendência 

em se relacionar com o mercado. É tradição e culturalmente positivo nos Estados Unidos a 

ligação e responsabilidade entre os egressos e a universidade, principalmente entre aqueles 

que adquiriram grandes fortunas e creditam boa parte de seu sucesso às instituições em que 

estudaram. No lastro desse bom relacionamento e após a II Guerra Mundial, se iniciou a 

cultura de se “fazer um pouco mais”, estreitando os laços entre o mercado e as universidades: 

as empresas passaram a financiar as instalações e em contrapartida, além da mão de obra 

qualificada, obtiveram os resultados das pesquisas que muito lhes interessavam. Ghisolfi 

(2004, p. 70-71) argumenta que a educação superior nos Estados Unidos no pós-guerra passou 

a ser considerada um investimento, tanto pelas empresas como pelo Estado, que apostaram 

que “uma força de trabalho habilitada impulsionaria a nação a novos níveis de bem-estar e 

segurança nacional”, quanto pelos indivíduos, movidos pelo ideal da mobilidade social. Para a 

sociedade norte-americana aquilo passou a ser um bom negócio e todos ganhariam, as 

universidades cresceriam e produziriam o conhecimento que o mercado desejava.  
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De acordo com Theodor Marchese (1997), três grandes eventos ligados à II 

Guerra Mundial foram importantes para o crescimento da universidade nos Estados Unidos: 

1) 1944: o governo federal sanciona a G. I. Bill, a “lei dos ex-combatentes”, 
segundo o qual os militares, homens e mulheres, que retornassem da guerra teriam 
seus estudos pagos pelo Estado; 2) 1945: um relatório de atividades do U. S. Office 
of Research and Development (Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento dos 
Estados Unidos) traz a público a produção e a contribuição de institutos de pesquisa 
para o desenvolvimento, a defesa e segurança do país: foi o MIT, o Massachusetts 
Institute of Technology (fruto da Morril Act), que levou “à frente de combate o 
radar, a penicilina e uma série de novos sistemas de armamento – especialmente a 
bomba atômica”; 3) 1947: o presidente Truman recomenda, em nome da saúde 
econômica e social do país, que pelo menos 1/3 dos jovens em idade entre 18 e 25 
anos frequentem uma IES. Para tanto, o governo garantiria as condições necessárias 
(apud GHISOLFI, 2004, p. 71). 

 

Em contrapartida, muitas reações e discussões surgiram dentro das instituições 

superiores americanas, uma vez que era preciso produzir conhecimento também para as 

tecnologias sociais e para as comunidades. Numa época em que o ensino já estava fortemente 

desenvolvido, as universidades avançaram em duas frentes: 1) venda de serviços para o 

mercado por meio das pesquisas realizadas e, 2) extensão orgânica por meio das pesquisas 

voltadas paras as questões comunitárias, políticas, culturais e de inserção social. A extensão 

social foi um contraponto à linha que estava direcionada para o mercado, de modo a tornar a 

universidade uma instituição mais democrática e para benefício de todos.  

Atualmente, o sistema de ensino superior americano é um dos maiores do mundo, 

marcado pela massificação obtida por processos que deixam clara a diversificação, 

descentralização e ampliação social do acesso, num esforço que envolve União e Estados. 

Para se ter um exemplo da relevância que os americanos dão para os cursos superiores, 

conforme a matéria de Lucas Amorin e Daniel Barros publicada na revista Exame, edição de 

julho de 2014, 43% da população americana entre 25 e 34 anos possuía o ensino superior 

completo e 41% entre aqueles com idade entre 55 e 64 anos.   

O sistema universitário nos Estados Unidos é “tripartite”, formado basicamente 

pelos junior colleges, colleges e universidades, públicas e privadas. Nesse sistema 

hierarquizado, os “two-year colleges” constituem o que seria o primeiro nível ou a base desse 

conjunto de instituições de ensino pós-secundário (GHISOLFI, 2004, p. 47).  Os two-years 

colleges, que existem desde o século XIX, tiveram um enorme crescimento entre as décadas 

de 1960-1970. Para boa parte da sociedade americana, elas estão em perfeita harmonia com os 

valores e ideais intrínsecos à sociedade, uma vez que seguem o princípio da igualdade de 
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direitos e oportunidades, valorizando o pragmatismo, a meritocracia e o utilitarismo, 

fornecendo as ferramentas necessárias para a mobilidade social e a concretização do princípio 

que está entranhado nos Estados Unidos: “self made men”. Ghisolfi analisa que 

Os números são impressionantes: em especial após a Segunda Guerra Mundial, até 
anos mais recentes: 1966-1976: de 565 Community Colleges passaram a existir 
1.030 dessas instituições. 1976-1986: foram criados mais 38 novos Community 
Colleges. 1989: mais de ¼ do total de IES estadiunidenses são do tipo two-year 
colleges; 4,8 milhões de alunos. 1990: 1.024 two-year colleges públicos e 445 
privados; 5,5 milhões de alunos. 1995: os Community Colleges arrematavam 1/3 das 
matrículas em ensino superior (GHISOLFI, 2004, p. 72-73). 

 

 Por outro lado, existem severas críticas aos two-years colleges, pois numa 

sociedade capitalista e individualista, a educação superior pode fazer parte de um complexo 

processo de manutenção dos interesses empresariais, que visam capacitar profissionais, que 

acreditam ser uma possibilidade de ascensão social, mas são poucos aqueles que conseguem 

essa proeza. De acordo com Steven Brint e Jerome Karabel (1989, p. 9), “a universidade 

comunitária encontra-se exatamente no ponto em que as aspirações geradas pela democracia 

americana colidem com as realidades de sua estrutura de classe”. Para eles ainda, os 

Community Colleges que foram criados para “democratizar” o acesso ao ensino superior, 

acabaram por segregar socialmente os menos favorecidos, fazendo-os ocupar as posições 

operacionais na maior potência capitalista do planeta. Nesta mesma linha de pensamento, 

Juliana Ghisolfi (2004) entende que os two-years colleges tem funções contraditórias, 

assegurando por um lado uma oportunidade de conquistar uma formação superior para 

aqueles formalmente excluídos, mas por outro, uma formação em instituições consideradas de 

“segunda categoria”, profissionalizantes, destinadas a formar pessoas de segunda classe e que 

jamais conseguirão ocupar cargos prestigiados, muito menos ascender socialmente. 

De outro ponto de vista, deve-se considerar que nos Estados Unidos também 

prosperaram universidades próximas ao modelo convencional europeu, sendo muitas delas de 

grande prestígio mundial. De qualquer forma, o sucesso das universidades norte-americanas é 

notório, se posicionando entre as mais relevantes. Conforme o quadro a seguir, o World 

University Ranking, avaliação produzida entre 2016-2017 pela revista britânica Times Higher 

Education, dentre as dez melhores instituições de ensino superior no mundo, os norte-

americanos posicionaram a expressiva marca de sete universidades, seguido por duas 

universidades britânicas e uma suíça.  
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Quadro 1 - Ranking Mundial de Universidades (THE, 2016). 

Posição Universidade País 

1 University of Oxford Reino Unido 

2 California Institute of Technology Estados Unidos 

3 Stanford University Estados Unidos 

4 University of Cambridge Reino Unido 

5 Massachusetts Institute of Technology Estados Unidos 

6 Harvard University Estados Unidos 

7 Princeton University Estados Unidos 

8 Imperial College London Reino Unido 

9 EHT Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich Suíça 

10 University of Chicago / University of California – Berkeley Estados Unidos 

 

Se expandida essa análise para as duzentas melhores universidades no ranking da 

Times Higher Education2, os Estados Unidos conseguem posicionar a expressiva marca de 63 

instituições, seguida por Reino Unido com 31 e Alemanha com 22. Neste ranking, a 

Universidade de São Paulo é a melhor instituição de ensino superior brasileira, ocupando a 

posição entre 251 e 300, seguida pela Universidade de Campinas (Unicamp), posição entre 

401 e 500 (THE, 2016). Outras universidades brasileiras importantes como a Universidade 

Federal do ABC (UFABC), de Minas Gerais (UFMG), do Paraná (UFPR), do Rio de Janeiro 

(UFRJ), do Rio Grande do SUL (UFRGS), de Santa Catarina (UFSC), de São Paulo 

(Unifesp), Pontifícias Universidades Católicas do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e do Rio Grande 

do Sul (PUCRS) e Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) ficaram entre as posições 601 

e 800 do mesmo ranking. 

__________________ 

2 A Times Higher Education é uma instituição britânica que quantifica e qualifica índices relativos à educação 
em todo o mundo, avaliando as universidades em suas atividades fundamentais: ensino (o ambiente de 
aprendizado), pesquisa (volume, renda e reputação), citações (influência na pesquisa), panorama internacional 
(equipe, estudantes e pesquisa) e renda industrial (transferência de conhecimento), fazendo-se uso de 13 
indicadores que buscam identificar os conceitos para estudantes, professores, líderes universitários, indústrias e 
governos. Em sua 13ª. edição de seu ranking anual, foram avaliadas 980 universidades de 79 países, o que 
representa 5% de todas as instituições de ensino superior no mundo (THE, 2016). 
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Outro ranking que merece destaque é o QS World University Ranking, produzido 

pela agência britânica Quacquarelli Symonds, que entre os anos 2004 e 2009 produziu a 

avaliação de universidades em conjunto com a revista Times Higher Education. Na avaliação 

anual 2016-2017, contando com a participação de 916 instituições de ensino superior 

espalhadas pelo mundo, os norte-americanos conseguiram posicionar cinco universidades 

entre as dez melhores. 

Quadro 2 - Ranking Mundial de Universidades (QS, 2016). 

Posição Universidade País 

1 Massachusetts Institute of Technology Estados Unidos 

2 Stanford University Estados Unidos 

3 Harvard University Estados Unidos 

4 University of Cambridge Reino Unido 

5 California Institute of Technology Estados Unidos 

6 University of Oxford Reino Unido 

7 University College London Reino Unido 

8 EHT Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich Suíça 

9 Imperial College London Reino Unido 

10 University of Chicago Estados Unidos 

 

De acordo com o quadro acima com a avaliação QS, muito parecida com o 

ranking avaliado pela Times Higher Education 2016-2017, além das universidades norte-

americanas, pode-se notar quatro instituições superiores britânicas e uma suíça. Numa análise 

expandida entre as duzentas melhores universidades, os norte-americanos conseguem 

posicionar 48 entre as mais bem pontuadas, enquanto o Brasil apenas duas: a Universidade de 

São Paulo (posição 120) e Universidade Estadual de Campinas (posição 191) (QS, 2016). 
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1.2 A Universidade no Brasil 

 

 

 

 

A América Latina foi praticamente toda colonizada por espanhóis e portugueses, 

tendo a Igreja Católica se feito presente em muitas questões, principalmente na educação. Na 

época da colonização, Igreja e Estado estavam unidos no processo de organização e 

gerenciamento do novo território. Em 1549 foi iniciada a educação no Brasil: sob ordem do 

rei Dom João III, Tomé de Souza, então governador, e os jesuítas liderados pelo padre 

Manuel da Nóbrega foram enviados para organizar as bases das novas terras e evangelizar os 

gentios que aqui habitavam. A Igreja Católica foi a primeira instituição religiosa a tomar a 

linha ambivalente do projeto de escola confessional, seguida posteriormente por protestantes, 

islâmicos e judeus. A questão da ambivalência se refere ao fato de carecer de um projeto 

universalista e conseguir manejar a face de instituição particular que carrega uma carga 

doutrinária em suas práticas. O principal objetivo da Igreja não se resumia apenas em 

catequizar e sim abrir escolas, pois reconhecia que as pessoas religiosas com conhecimentos 

universais estariam muito mais empoderadas. Para a Igreja, era importante ensinar e trabalhar 

no desenvolvimento cognitivo das pessoas, no que se refere à dignidade inerente, como 

criatura, como capacidade de desenvolvimento, de conhecimento e de valores instrumentais, 

ensinando as pessoas a lerem a Bíblia e a terem condutas adequadas como parte do corpo da 

instituição religiosa.  

No período de colonização do novo território, o alvo da Igreja era alfabetizar e 

doutrinar os índios que aqui habitavam, mas é notório que essa tarefa por muitas vezes 

ocorreu de modo truculento e custou a vida de muitos nativos. O objetivo da igreja sempre foi 

crescer na dimensão universal, isto é, epistemológica (por meio da cientificidade e validação 

universal do conhecimento) e eticamente (cuidando da qualidade das condutas, da valorização 

da vida). A concepção de alfabetizar e doutrinar, prática usada no processo de colonização do 

Brasil, tem como idealizador Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus em 1540, 

ordem religiosa católica de concepção militar cujos membros eram chamados de jesuítas, cujo 

projeto era baseado na formação do clero de maneira mais refinada e poderosa, uma vez que o 

protestantismo era movimento emergente na Europa.  

[...] a Universidade pode oferecer o admirável aos 
estudantes, mesmo que eles estejam às voltas com a 
precariedade de seu destino (SNYDERS, 1995, p. 11). 
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Segundo Alípio Casali, 

Os jesuítas são portadores de uma missão de converter índios e dar apoio religioso 
aos colonos. Quem lhes outorga “de iure” tal missão não é o Bispo ou Papa, mas o 
Rei. Esta ligação Clero-Realeza, finalidades religiosas-coloniais aparece naquele que 
é um verdadeiro “Plano de Colonização”, feito por Pe. Manuel da Nóbrega para a 
Coroa, e que abrange praticamente todos os aspectos de uma estratégia colonizadora, 
inclusive as militares (CASALI, 1995, p. 16). 

 

O período de colonização do Brasil aconteceu basicamente em quatro etapas. A 

primeira se deu entre 1549 e 1759, cujo monopólio foi da Igreja, por meio de uma pedagogia 

tradicional. De 1759 a 1932, a educação foi dirigida pelas vertentes religiosas e leigas da 

pedagogia tradicional, passando por muitas metamorfoses e reformas, dentre elas as ideias 

pedagógicas do Despotismo Esclarecido e o desenvolvimento do Ecletismo, Liberalismo e 

Positivismo. Entre 1932 a 1969, o predomínio foi da Pedagogia Nova e, de 1969 até os dias 

de hoje, a configuração pertence a uma concepção pedagógica produtivista (SAVIANI, 2010, 

p. 14). 

No que se refere propriamente ao ensino superior, o Brasil, que teve Portugal 

como colonizador até setembro de 1822, não seguiu os mesmos passos das colônias 

espanholas nem dos colonos europeus nos Estados Unidos. Na época de sua independência, o 

Brasil ainda não possuía nenhuma instituição de ensino superior oficial em atividade, 

enquanto a América espanhola já possuía 27 universidades estabelecidas (TEIXEIRA, 1969). 

Para Portugal, que empreendeu uma relação com a colônia diferente daquela realizada por 

espanhóis, ingleses, holandeses e franceses nos territórios americanos, a universidade era vista 

como uma instituição dirigida para a elite. Para os brasileiros que quisessem obter o diploma 

de nível superior era necessário atravessar o oceano Atlântico e se dirigir aos bancos escolares 

de Coimbra ou de outras universidades da Europa. Portugal via com maus olhos a fundação 

de uma universidade no Brasil, pois tinha a preocupação de evitar qualquer possibilidade de 

desenvolvimento de ideais de independência. Os primeiros cursos superiores no Brasil se 

deram de maneira isolada e aconteceram dentro dos colégios administrados pela Igreja, cujos 

cursos eram Filosofia e Teologia basicamente.  

Casali acrescenta que 

Os Colégios ofereciam quatro níveis de estudos sucessivos: curso “Elementar”, 
curso de “Letras Humanas” ou “Humanidades” (equivalente ao anterior Ensino 
Médio) e curso de “Artes” (equivalente ao Ensino Superior). Para os clérigos havia, 
em sequência ao curso de Artes, o curso de Teologia, de quatro anos, com currículo 
idêntico ao dos cursos europeus (CASALI, 1995, p. 44-45). 
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O primeiro curso superior no Brasil (Filosofia) foi ministrado a partir de 1638 no 

Colégio do Rio de Janeiro, fundado no século XVI no Morro do Castelo. Em 1687 iniciaram 

os cursos superiores no Colégio de Olinda, seguido pelos colégios do Maranhão em 1688 e 

Pará em 1695. Nas vilas de São Paulo de Piratininga havia colégios jesuítas funcionando 

desde 1554, com cursos elementares e posteriormente de Humanidades, mas oferecendo o 

curso superior de Filosofia a partir de 1677. No final do século XVII foi oficializado o curso 

de Artes no Colégio de Santos, de modo a atender também os interessados de São Paulo 

(CUNHA, 2007a). Para formar principalmente seus quadros de oficiais, a Igreja Católica 

fundou os Seminários de Belém de Cachoeira, Aquirás (Capitanias do Ceará e Piauí, 1727), 

Paranaguá (1730), Paraíba (1745), São Paulo (1746), Bahia (1747), Pará (1749), Mariana 

(1750), Campos (1750) e Maranhão (1752). Porém, com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês 

de Pombal em 1759, esses colégios foram praticamente desativados e não poucos fechados 

(CASALI, 1995, p. 47).  

Com a invasão de Napoleão nos territórios portugueses, a coroa e muitas pessoas 

que compunham a elite empreenderam fuga e se transferiram para o Brasil em 1808, dando 

início ao processo de criação de escolas superiores, uma vez que o governo português 

percebeu a necessidade de capacitar profissionais para atender às várias demandas intelectuais 

e burocráticas. As primeiras instituições de ensino superior criadas no país datam de 1820 e 

são as Escolas Régias Superiores, localizadas inicialmente em Olinda, Pernambuco (Direito), 

em Salvador, Bahia (Medicina) e no Rio de Janeiro (Engenharia). Pouco tempo depois foram 

acrescentados os cursos de Agronomia, Química, Economia Política, Arquitetura e Desenho 

Técnico, possuindo uma matriz fechada, currículos seriados e composto por disciplinas 

voltadas para a prática profissional, habilitando as pessoas ao ofício de determinada função 

específica (MASETTO, 2001). Para Casali (1995), a Metrópole buscou iniciar novo ciclo 

cultural na Colônia, criando o ensino superior público e laico, dentro do modelo iluminista 

vigente na Metrópole desde Pombal, e cuja referência era a Universidade de Évora reformada. 

A primeira universidade oficial brasileira é fundada cem anos após a criação das 

Escolas Régias Superiores e oitocentos e trinta e dois anos após Bolonha (1088), acontecendo 

no período republicano, porém retratado de maneira controversa entre alguns historiadores. 

Uma corrente muito divulgada acredita que em 1920 a Universidade do Rio de Janeiro foi 

criada de modo apressado e com a finalidade de cumprir uma formalidade, uma vez que o Rei 

Alberto I, da Bélgica, visitaria o país e aqui receberia entre outras homenagens, o título de 

doutor honoris causa de uma universidade que até então não existia. Conforme Freire-Maia,  
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É longa e tumultuada a história das tentativas de criação da universidade brasileira. 
Apesar dos velhos sonhos e projetos, ela é obra do século XX – isto é, oito séculos 
depois de sua germinação na Europa. Quando isto aconteceu entre nós, já havia 
universidades em países hispano-americanos e os Estados Unidos estavam cheios 
delas [...] (FREIRE-MAIA, 2000, p. 205). 

Em 1920, devendo o Rei Alberto I, da Bélgica, vir ao Brasil e aqui receber, entre 
outras homenagens, o título de doutor honoris causa de uma universidade nacional, 
foi criada, às pressas, pelo Decreto 14.343 de 7 de setembro, do então Presidente 
Epitácio Pessoa, a Universidade do Rio de Janeiro, que reunia a Escola Politécnica, 
a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito. O Presidente cumpria, assim, a 
autorização contida na Lei Maximiliano, de 1915 (FREIRE-MAIA, 2000, p. 207). 

 

Porém, é preciso esclarecer que após uma pesquisa aprofundada sobre a história 

do ensino superior brasileiro e as circunstâncias de fundação da primeira universidade 

legalmente criada pelo governo federal, Maria de Lourdes de Albuquerque Fávero observa 

que desde 1915, por meio da Reforma Calos Maximiliano, Decreto 11.530, estava 

determinado em seu art. 6º que: “O Governo Federal, quando achar oportuno, reunirá em 

universidade as Escolas Politécnica e de Medicina do Rio de Janeiro, incorporando a elas uma 

das Faculdades Livres de Direito, dispensando-a da taxa de fiscalização e dando-lhe 

gratuitamente edifício para funcionar”. Porém, somente em 7 de setembro de 1920, por meio 

do Decreto 14.343, o Presidente Epitácio Pessoa pôs em prática os planos de 1915 e fundou a 

Universidade do Rio de Janeiro, justapondo três escolas tradicionais. Após análise minuciosa 

de uma série de documentos como as Atas da Assembleia Constituída pelas Congregações 

dos Institutos de Ensino Superior incorporados à Universidade do Rio de Janeiro em 1920, 

bem como as Atas do Conselho Universitário da Universidade do Rio de Janeiro entre 1921 e 

1937, da Universidade do Brasil entre 1937 e 1965, e também as Atas das Sessões do Instituto 

Histórico Geográfico Brasileiro, além dos periódicos Correio da Manhã e Jornal do Brasil 

entre os meses de agosto e dezembro de 1920, Fávero afirma categoricamente que a primeira 

universidade do Brasil surgiu em virtude das exigências para que o Governo Federal se 

apropriasse de seu projeto universitário, uma vez que estavam surgindo propostas de 

instituições universitárias estaduais livres, colocando por terra a hipótese de criação ter sido 

motivada pela visita do Rei Alberto I, da Bélgica (FÁVERO, 2004, p. 89-98). 

Essa primeira universidade apresentava a continuidade do tom elitista para o 

ensino superior, cujos cursos e carreiras estavam direcionados para a minoria rica da 

população: Medicina, Direito e Engenharia. Após a Universidade do Rio de Janeiro, outras 

instituições foram criadas, destacando-se a Universidade de Belo Horizonte (1927), 

Universidade Técnica de Porto Alegre (1931) e Universidade de São Paulo (1934). Até a 
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fundação da Universidade do Rio de Janeiro, a implantação do ensino superior no Brasil 

sofreu forte resistência por parte dos governos que administravam o país desde a fundação do 

território por parte de Portugal. Ermelio Rossato assevera que 

Durante o período monárquico nada menos do que 42 projetos de universidades 
foram apresentados, desde o de José Bonifácio até o de Rui Barbosa, encontrando 
sempre a recusa do parlamento e do governo. Já com os jesuítas houve a tentativa de 
aprovação papal da Universidade do Brasil, cujo pedido foi negado. Os 
inconfidentes de 1789 tinham planos de “fundar na República uma universidade 
como a de Coimbra” (Autos da Devassa). Com a chegada da corte portuguesa, em 
1808, foram criadas escolas superiores com objetivo profissionalizante (ROSSATO, 
2008, p. 51).     

 

Tentando explicar a ausência de uma universidade oficial no Brasil, uma vez que 

essa instituição já se fazia presente em muitos lugares nas Américas e citando os estudos de 

Júlio Cezar Faria (1952), Luiz Antônio Cunha afirma que outros fatores impediram a 

construção de universidades no novo território, quando comparados com as muitas outras 

instituições criadas pelos espanhóis. Um dos fatores foi o encontro de povos dotados de 

cultura superior por parte dos espanhóis, o que dificultou a disseminação da cultura dos 

conquistadores e a necessidade de se fundar escolas superiores de modo a preparar 

missionários conhecedores dos costumes dos habitantes nativos, capazes de pregar em suas 

línguas. Por outro lado, essa tarefa também era realizada pelos portugueses por meio dos 

colégios jesuítas e da Ratio Studiorum. Para uma melhor compreensão, Cunha adiciona que 

Outro argumento de Faria aponta para a diferença entre os recursos docentes de 
ambos os países colonizadores. A Espanha tinha, no século XVI, oito universidades, 
famosas em toda a Europa, sendo a Universidade de Salamanca de grande porte para 
a época, com 6 mil alunos e 60 cátedras. Portugal dispunha de apenas uma 
universidade, a de Coimbra, mais tarde a de Évora, esta de pequeno porte. A 
população espanhola chegava a 9 milhões, ao passo que a portuguesa, apenas 1,5 
milhão de habitantes. Com mais habitantes e mais universidades, a população 
letrada espanhola era muito maior do que a portuguesa. Por isso, diz aquele autor, 
enquanto a Espanha podia transferir recursos docentes para as colônias sem, com 
isso, prejudicar o ensino nas suas universidades, o mesmo não acontecia com 
Portugal. [...] para nós, “as lutas pela criação da universidade no Brasil” são lutas 
diferentes, de pessoas e grupos diferentes que, em momentos diferentes, buscaram 
instituições diferentes que de comum só tinham o nome de universidade (CUNHA, 
2007a, p. 17). 

 

Conforme já analisado, até a fundação da Universidade do Rio de Janeiro, a 

implantação de instituições de ensino superior oficial no Brasil sofreu forte resistência, 

principalmente da parte de Portugal, que se opunha à instalação da imprensa e da incipiente 

indústria, bem como as ideias positivistas francesas, que entendiam que a universidade se 

tornara ultrapassada e obsoleta. Segundo Ermelio Rossato, 
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[...] pode-se afirmar que a universidade brasileira não obedeceu a um modelo e não 
teve um caráter uniforme, vindo a desempenhar diferentes funções segundo 
diferentes circunstâncias e interesses. A universidade brasileira não foi marcada por 
uma característica própria e nem teve seu próprio modelo, como a universidade 
alemã ou americana. [...] Desde o seu surgimento o ensino superior brasileiro 
caracterizou-se pela dependência de fatores externos. O início do ensino superior no 
Brasil foi marcado por um caráter tardio, classista, colonialista. Numa sociedade 
arcaica que se fundava na escravidão, latifúndio e monocultura, a educação atendia 
aos interesses do patriarcado rural e da Metrópole. Tratava-se de manter os 
privilégios de uma ordem social rígida e fechada. Como um todo, a educação 
brasileira era tratada como aparelho ideológico e usada como instrumento de 
exploração da Colônia pela Metrópole (ROSSATO, 2008, p. 115).  

 

Diante desse contexto de dificuldade de instalação de uma universidade oficial no 

Brasil é preciso afirmar que a educação, num contexto mais histórico e abrangente, desde a 

conquista do novo território por parte dos portugueses e a influência da Igreja, até um período 

bem recente, nunca foi prioridade em nosso país. Educação era privilégio de poucos e 

destinada prioritariamente para a elite dominante. Dermeval Saviani cita a Reforma das 

Escolas de Primeiras Letras e dos Estudos Maiores, Lei de 6 de novembro de 1772 assinada 

pelo Rei Dom José I e analisa 

[...] ser impossível adotar-se um Plano que permitisse estender os benefícios do 
ensino a todos igualmente, pois “nem todos os indivíduos destes Reinos e seus 
Domínios se hão de educar com o destino dos “Estudos Maiores”. [...] ficam 
excluídos desse destino os “empregados nos serviços rústicos e nas Artes Fabris, que 
ministram sustento dos Povos e constituem os braços e mãos do Corpo Político”. 
Para esses, diz o rei, bastariam “as Instruções dos Párocos”. Ou seja, ficariam 
limitados às explicações dominicais do catecismo, ministradas oralmente nos 
sermões dos curas. [...] mesmo as pessoas com habilidade para os estudos também 
estão sujeitas a grandes desigualdades: “bastará a uns que se contenham nos 
exercícios de ler, escrever e contar” (SAVIANI, 2010, p. 96). 

 

Na década de 1920 o mundo atravessava diversas mudanças, época marcada pela 

recuperação da Europa após a I Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Valores de Nova 

Iorque (1929), o surgimento do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. No Brasil, as 

mudanças também se faziam presente: na política, nas artes, na literatura, no comportamento 

intelectual. Muitos setores da sociedade estavam descontentes com a condução dos problemas 

nacionais, sendo o governo de Epitácio Pessoa lembrado pelas agitações sociais e rebeliões 

militares, haja vista a onda de greves promovidas e o levante militar do Forte de Copacabana. 

Nessa época, a sociedade em geral continuava excluída da vida política, não havia eleições e o 

voto era o “voto de cabresto”. A imprensa estava sob regime de censura, o governo promovia 

muitas prisões políticas e os direitos civis estavam suspensos. Além disso, outros eventos se 

tornaram históricos: a Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo, a Marcha da Coluna 

Prestes e as reformas educacionais em muitos estados da federação.  
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Os números do censo da educação divulgado em 1920 deixaram a sociedade 

brasileira extremamente preocupada, o que gerou um movimento chamado de Escola Nova e 

a criação da Associação Brasileira de Educação – ABE, em 1924, ambos liderados por 

intelectuais e educadores que promoveram debates e eventos com o objetivo de se discutir a 

realidade brasileira e seus rumos, bem como a consciência e a necessidade de profundas 

mudanças. O censo de 1920 mostrou que entre 1900 e 1920 o número de analfabetos havia 

aumentado drasticamente no país: em 1900, numa população de 17.438.434 havia 6.348.869 

de analfabetos, o que significava 36,4% do total. Em 1920, para uma população de 

30.635.605 de habitantes, havia 11.401.715 pessoas que não sabiam nem ler, nem escrever, o 

que correspondia a 37,2% do total. Além da elevação percentual, o que mais assustava era o 

valor numérico: mais de 11 milhões de pessoas eram analfabetas, quantidade superior ao 

número de habitantes de muitos países do mundo na época. Um agravante dessa situação era a 

qualidade do serviço educacional prestado, pois o ensino brasileiro até a década de 1930 era 

basicamente intelectualista, enciclopédico e ornamental, monopolizado pelas camadas mais 

abastadas e com conteúdo voltado para o consumo e não para o processo produtivo 

(ROSSATO, 2008). 

No período da década de 1930, as mudanças políticas continuaram de modo 

intenso no Brasil e no mundo. A recuperação da grande depressão americana, bem como os 

movimentos totalitários em ascensão, marcaram essa época: Mussolini, na Itália, Hitler, na 

Alemanha, Stálin, na União Soviética, Salazar, em Portugal e Francisco Franco, na Espanha 

foram exemplos desses regimes. O ápice desse período foi a eclosão da II Guerra Mundial, 

com a invasão dos exércitos alemães na Polônia e o início do holocausto, que só de judeus 

consumiu 6 milhões de pessoas (ARENDT, 2000). No Brasil, os principais acontecimentos 

foram as Revoluções de 1930 (movimento com características semelhantes a um golpe de 

Estado que colocou fim na Primeira República Brasileira, também chamada popularmente de 

“República Velha” ou “República do Café com Leite”), a Revolução de 1932 (também 

conhecida como Guerra Paulista), a promulgação da Constituição de 1934, e o início do 

Estado Novo (1937). Em 1931, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu a IV Conferência 

Nacional de Educação, que se tornou o início do projeto de renovação e mudança educacional 

do país. No mesmo ano, foi promulgada a Lei 19.851 pelo então ministro Francisco Campos, 

chamada de Estatuto das Universidades Brasileiras. 

Ermelio Rossato pondera que essa lei tinha por objetivos 
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Elevar o nível da cultura geral; estimular a investigação científica em quaisquer 
domínios dos conhecimentos humanos; habilitar ao exercício de atividades que 
requerem preparo técnico e científico superior; concorrer, enfim, pela educação do 
indivíduo e da coletividade, pela harmonia de objetivos entre professores e 
estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades universitárias, para a 
grandeza na nação e para o aperfeiçoamento da humanidade. [...] Em relação ao 
Estatuto das Universidades Brasileiras, pode-se afirmar que foi fruto do governo 
autoritário vigente e foi perpassado pela ideologia do mesmo, estabelecendo normas 
legais para a organização da universidade brasileira. Teve o mérito de ser um marco 
na história do ensino superior brasileiro, serviu de base para posteriores reformas e 
apresentava uma concepção de universidade. Dentre os modelos de universidade 
moderna, aproximou-se mais do modelo de universidade do Estado, servindo como 
aparelho ideológico do mesmo (ROSSATO, 2008, p. 65). 

 

Em 1932, com o objetivo de interferir na organização da sociedade brasileira com 

relação à educação, um grupo formado por Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de 

Azevedo, Roquette Pinto, Almeida Junior e Cecília Meireles se reuniram no Rio de Janeiro 

com outros 20 intelectuais e juntos confeccionaram um documento com o título “O Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova”. Esse documento fazia uma severa crítica à desorganização 

educacional do Brasil e propunha a reestruturação do plano geral da educação como saída 

para os problemas enfrentados na área, o que incluía a adoção de uma escola única, pública, 

gratuita, laica e obrigatória. De acordo com Dermeval Saviani, no que se refere ao assunto 

ensino superior contido nesse documento,  

Como uma espécie de corolário da questão universitária, o documento passa a tratar 
dos “problemas dos melhores”, ligado ao papel da universidade na formação das 
elites intelectuais, compreendendo pensadores, sábios, cientistas, técnicos e 
educadores: “se o problema fundamental das democracias é a educação das massas 
populares, os melhores e os mais capazes, por seleção, devem formar o vértice de 
uma pirâmide de base imensa” [...]. Cabe à universidade, não por motivos 
econômicos, mas por diferenciação das capacidades mediante a educação fundada na 
ação biológica e funcional, selecionar os mais capazes e elevar ao máximo o 
desenvolvimento de suas aptidões naturais. Eis aí a via para constituir a elite de que 
o país precisa para enfrentar a variedade de problemas postos pela complexidade das 
sociedades modernas (SAVIANI, 2010, p. 249). 

 

Como observado, o Manifesto dos Pioneiros defendia que a Universidade deveria 

ser a instituição responsável por formar a elite dirigente do país, dentro do processo de 

seleção dos mais capazes e das aptidões naturais, engrossando o coro do regime político e 

econômico presente no mundo: o capitalismo, refinando e empurrando com mais facilidade os 

jovens mais ricos para o topo da pirâmide social. Esse pensamento era parte da influência 

liberal que se fazia presente entre alguns intelectuais no Brasil e no mundo, cujo sistema de 

ideias foi construído por pensadores ingleses e franceses durante os séculos XVII e XVIII, e 

utilizado como princípio ideológico da burguesia como enfrentamento aos levantes 
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provocados pela aristocracia nesse período. Dentro do campo educacional, nas primeiras 

décadas do século XX, o pensamento liberal talvez tenha atingido o auge nas ideias do 

filósofo americano John Dewey. No Brasil, o Liberalismo esteve vinculado com ideais que 

defendiam a monarquia e a escravidão, e juntamente com os ideais positivistas, durante o 

período da Primeira República, colaborou com a legitimação da ditadura das oligarquias e 

repressão aos movimentos trabalhistas. Na área da educação, durante o período do Império, o 

Liberalismo ajudou, entre outras coisas, a legitimar a igualdade entre as escolas públicas e 

particulares, a extensão do ensino elementar a todos os cidadãos e a liberdade de ensinar e de 

aprender (CUNHA, 2007a). 

Durante o primeiro período do Presidente Getúlio Vargas (1930-1945), o 

professor, crítico, ensaísta e sociólogo Fernando de Azevedo foi um dos expoentes do 

liberalismo no Brasil. Em seu projeto de pesquisa produzido em 1926 e amplamente 

difundido após 1930, pode-se notar claramente as ideias do liberalismo ali sendo expostas, 

sendo o elitismo a vertente liberal mais evocada.  

As elites são, no pensamento de Fernando de Azevedo, “as verdadeiras forças 
criadoras da civilização”. Tanto nas “democracias modernas” (não nomeadas) como 
nas repúblicas antigas, na Grécia e em Roma, a grande civilização atingida teria 
dependido sempre do valor de suas classes dirigentes. E sua preparação teria 
precedido, em todos os casos, à instrução das massas. Mesmo quando as massas 
eram ignorantes, totalmente desprovidas de instrução, teria havido “momentos de 
civilização”, criados por “elites poderosas”. Isso teria acontecido na Grécia, em 
Roma e no Brasil imperial, onde teria havido uma “elite de valor”, composta de 
pessoas formadas no estrangeiro, a qual teria conseguido dar ao país “um equilíbrio 
moral, um regime de disciplina social”, cujo efeito benéfico só teria deixado de se 
fazer sentir nos últimos anos... A Universidade de Fernando de Azevedo deveria 
formar uma elite nova, num processo sistemático, pois o espontâneo já não estaria 
funcionando, pretendendo, entretanto, obter semelhantes efeitos em termos de 
“equilíbrio moral” e “disciplina social” (CUNHA, 2007a, p. 233-234). 

 

O governo do Estado de São Paulo, com a perda da Revolução de 1932 e talvez 

motivado pelo Manifesto dos Pioneiros, com o objetivo de formar uma elite capaz de 

contribuir com o crescimento e fortalecimento das instituições públicas e privadas, fundou a 

Universidade de São Paulo em 1934, num esforço coletivo e encabeçado por Armando Salles 

de Oliveira, Roberto Simonsen, Júlio de Mesquita Filho (liderança política) e Fernando de 

Azevedo (liderança pedagógica). Conforme Cunha (2007a, p. 240), “A hegemonia das 

oligarquias paulistas seria reconquistada desde que houvesse um regime democrático e elas 

tivessem preparado ‘camadas de homens superiores’, elites capazes de se impor pelo valor 

técnico e moral”. A USP foi criada numa junção das instituições superiores existentes: 

Faculdade de Direito, Escola Politécnica, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 
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Faculdade de Medicina, Escola Veterinária, além do Instituto de Educação e a criação das 

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, o Instituto de Ciências Econômicas e Comerciais, 

e a Escola de Belas-Artes. Outros institutos técnico-científicos como o Instituto Biológico, 

Instituto de Higiene, Instituto Butantã, Instituto Agronômico de Campinas, Instituto 

Astronômico e Geofísico, Instituto de Radium, Instituto de Pesquisas Tecnológicas e o Museu 

de Arqueologia; História e Etnografia também foram incorporados e hoje fazem parte do 

complexo da universidade. Ermelio Rossato pondera que 

A Universidade de São Paulo buscava ser um centro de renovação e formação das 
elites, ao mesmo tempo em que visava ser um centro de altos estudos, na busca do 
conhecimento em todos os seus domínios. Aproximava-se do modelo da universidade 
da pesquisa e da cultura, na busca do conhecimento e da ciência, como centro de 
excelência, ao mesmo tempo em que tinha uma visão elitista da universidade, 
buscando formar elites condutoras dirigentes (ROSSATO, 2008, p. 116). 

 

O Manifesto dos Pioneiros também motivou mudanças no modelo educacional 

brasileiro durante o governo do Presidente Getúlio Vargas, muito embora não existisse ainda 

a intenção de promover a educação para todos. Outra consequência desse documento foi o 

rompimento entre o grupo de renovadores e o grupo católico que faziam parte da Associação 

Brasileira de Educação, o que ao saírem da ABE, fundaram em 1933 a Confederação Católica 

Brasileira – CCB. Um ano antes, porém, os líderes da Igreja Católica haviam fundado o 

Instituto Católico de Estudos Superiores – ICES, que consoante Casali (1995), seria a semente 

da futura Universidade Católica do Rio de Janeiro. Em 1933 a Confederação promoveu uma 

série de encontros que culminaram com a criação da Associação dos Universitários Católicos 

– AUC, que em 1935 foi transformada em Juventude Universitária Católica – JUC. Em 1941 

foi fundada a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, oferecendo inicialmente 8 

cursos. Na esteira da PUC-RJ vieram a PUC de São Paulo (1946), PUC do Rio Grande do Sul 

(1948), PUC-Campinas (1955), PUC-Minas (1958), PUC-Paraná (1959) e as Universidades 

Católicas de Goiás (1960), Pernambuco (1961), Salvador (1961), Petrópolis (1962), Santos 

(1986), Mato Grosso do Sul (1993) e de Brasília (1994) (SAVIANI, 2010).  

Luiz Antônio Cunha acrescenta que 

[...] é possível que a colaboração da Igreja, no campo do ensino superior, tivesse 
assumido uma função supletiva à do Estado, incapaz de promover, diretamente, a 
adequada formação dos intelectuais orgânicos das classes dominantes. Para o 
cumprimento dessa função, o núcleo do Estado, o governo federal, especificamente, 
dispunha da Universidade do Brasil. Embora tivesse suas faculdades chamadas de 
nacionais, explicitando o caráter paradigmático e abrangente que se almeja para elas, 
a Universidade do Brasil não passava de uma instituição arcaica, na qual se 
misturava a incompetência técnica ao nepotismo e servilismo ideológico do Estado 
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(Novo). A Universidade Católica surgiu justamente na capital da República – na 
sede do aparelho do Estado visando desenvolver o ensino segundo padrões 
modernos, com estudantes que já tivessem predominantemente uma educação 
secundária católica, capazes, portanto, de uma formação homogênea [...] (CUNHA, 
2007a, p. 282-283). 

 

Ainda segundo Cunha,  

Em 1945, o ensino superior brasileiro compreendia cinco universidades, no sentido 
estrito, e 293 estabelecimentos isolados, matriculando, no total, 27.253 estudantes. 
Essas universidades tinham se organizado pela aglutinação de estabelecimentos 
isolados, à exceção da Universidade de Porto Alegre, que se formou pela 
diferenciação da Escola de Engenharia. [...] Depois da multiplicação das escolas 
isoladas nas três décadas que se seguiram à instituição do regime republicano, o 
crescimento do ensino superior pareceu estagnar-se. Em 1932, havia, em todo o país, 
20.739 estudantes. Pode-se ver que o crescimento foi bastante reduzido na era 
Vargas: 31,4% em 13 anos, 2,4% ao ano, em média (CUNHA, 2007b, p.17-18). 

 

Durante o governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) aconteceu 

federalização das universidades e o aumento da oferta do ensino público. Durante as décadas 

de 1960 e 1970, muitas reformas educacionais ocorreram no país, dentre elas a fixação de 

normas de organização, funcionamento e outras medidas referentes à estruturação, articulação 

e funcionamento dos cursos superiores. Esse foi um período de crescimento do ensino 

superior, mas também de maior autoritarismo e repressão universitária. É possível afirmar que 

o desenvolvimento da universidade brasileira se deu principalmente segundo as circunstâncias 

políticas do país, privilegiando sempre a formação da elite e marcado por um caráter, tardio, 

classista e colonialista, conforme já exposto. 

[...] em geral, a educação buscou exercer a função de reproduzir as relações de 
dominação e de perpetuar a ideologia dominante e o ensino superior quase sempre 
obedeceu aos condicionamentos de uma sociedade dividida, marcada pelo dualismo 
na educação: da educação para o espírito e para o trabalho, para a elite e para o 
povo, para os dirigentes e para os dirigidos (ROSSATO, 2008, p. 119).  

 

Outro personagem importante, de destaque e prestígio dentro da história da 

educação brasileira foi Anísio Teixeira. O contato com John Dewey nos Estados Unidos 

acabou por influenciar diretamente o pensamento e carreira de Anísio, que acabou se tornando 

seu tradutor no Brasil. Teixeira defendia o princípio de que era uma necessidade do país uma 

educação como um sistema popular e democrático, e não privilégio de uma minoria rica e que 

tinha controle sobre as instituições públicas e privadas, o que com o passar do tempo, 

aumentaria mais a desigualdade social, talvez nosso maior desafio de ser superado até os dias 

atuais. A respeito de Anísio Teixeira, Saviani comenta que 
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[...] sua atuação no campo educacional enfrentou, obviamente, diversos obstáculos. 
Esses obstáculos decorriam basicamente das resistências que focos sociais ainda 
dominantes no Brasil contrapunham às transformações da sociedade brasileira que 
visassem a superar o grau de desigualdade que sempre marcou a nossa realidade. [...] 
E esse grau de desigualdade refletia-se na educação, que na verdade, era tratada 
como um objeto de privilégio das elites. Contrapondo-se a essa situação, a vida de 
Anísio Teixeira foi sempre marcada pelo entendimento segundo o qual a educação é 
um direito de todos e não é jamais um privilégio. Esse entendimento atravessa de 
ponta a ponta toda a sua obra, tendo sido, inclusive, estampado nos títulos de alguns 
de seus livros [...] (SAVIANI, 2010, p. 222). 

 

 Jurista, intelectual, educador e escritor, Teixeira foi um dos porta-vozes do 

movimento da Escola Nova, um dos signatários do documento Manifesto dos Pioneiros e co-

fundador da Universidade de Brasília – UnB, fundada em 1960 sob a perspectiva de ser uma 

instituição de ensino superior de alto nível, promovendo a junção das diversas áreas do saber 

e formar profissionais compromissados com a transformação do país. Darcy Ribeiro e Anísio 

Teixeira encabeçaram esse projeto, tendo como arquiteto responsável Oscar Niemayer, cujas 

regras, estrutura e concepção foram definidas pelo Plano Diretor, documento que funcionou 

como Carta Magna da instituição e apresentava o espírito inovador da universidade para o 

Brasil. Na concepção de Darcy, a Universidade de Brasília deveria ser organizada nos moldes 

de uma Fundação, livre da opressão exercida pela burocracia do Ministério da Educação, 

devendo assim ser regida por si mesma, de modo livre e responsável, prestando um serviço 

público e autônomo. Newton Freire-Maia avalia que, 

Lugar de destaque merece, [...] a Universidade de Brasília. Criada pela Lei n° 3.998, 
de 15 de dezembro de 1960 pelo Presidente Juscelino Kubitscheck na base de 
excelente modelo elaborado por Darcy Ribeiro (seu primeiro reitor, ao lado do vice-
reitor Anísio Teixeira), foi instalada em fins de 1961, no governo do vice-presidente 
em exercício João Goulart (alguns meses depois da renúncia do Presidente Jânio 
Quadros). Sua estrutura realmente uni-versitária (sic), desenvolvida por um grupo de 
intelectuais (muitos dos quase eram professores de outras universidades) na base do 
projeto original de Darcy Ribeiro, contrastava completamente com as poli-
universidades tradicionais existentes no país. Nesse sentido, foi a primeira 
universidade brasileira. Desde sua inauguração, tornou-se uma instituição de alto 
nível. Infelizmente, já em 1965 – menos de dois anos depois do movimento militar 
de 64 -, sofreu um rude golpe de tão profunda e duradoura repercussão que só 
lentamente dele se tem recuperado (FREIRE-MAIA, 2000, p. 209). 

 

O rude golpe que Freire-Maia menciona tem a ver com o programa educativo da 

universidade que ficou comprometido, uma vez que seus idealizadores foram exonerados e 

muitos tiveram que se exilar no exterior, uma vez que passaram a ser perseguidos pelo regime 

militar. Muitas revoltas estudantis aconteceram nesse período nas dependências da UnB, 

sendo duramente reprimidas pela ditadura e não poucos estudantes e professores foram 

detidos e presos.  
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A década de 1960 foi uma época de muita turbulência e tensão entre as forças 

políticas que existiam no Brasil, observando-se o aumento da mobilização de setores da 

sociedade civil e daqueles que defendiam a ampliação das escolas particulares. Em 1961, o 

presidente João Goulart sancionou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 

Lei 4.024/61, documento com caráter privatista no seu estilo e forma. É importante ressaltar 

que a sanção da LDB de 1961 foi uma solução de governabilidade que Goulart encontrou para 

um Projeto de Lei que se arrastava desde 1948 no Congresso Nacional e aqueles que 

defendiam a escola particular tinham enorme interesse que fosse colocada em prática.  

A lei sancionada pelo presidente da República João Goulart, seu primeiro ministro 
Tancredo Neves e todo o ministério legitimou as principais reivindicações dos 
interesses privatistas, denominados interesses da “liberdade de ensino”, objeto, aliás, 
de todo um título do texto legal. Apesar de determinar a obrigatoriedade do ensino 
primário, ficando os pais sujeitos às sanções legais se não matriculassem os filhos 
nas escolas, dizia ser da família o direito de escolher o gênero educacional que deve 
dar aos filhos. Ao Estado caberia o dever de fornecer à família os recursos 
indispensáveis para que ela pudesse se desobrigar dos encargos da educação, quando 
deles tivesse carência (CUNHA, 2007b, p.111-112). 

 

Com o golpe e a tomada do poder pelos militares em 1964, um dos ideais 

defendidos era a modernização do ensino superior no Brasil, com vistas em atender as 

necessidades da segurança e do desenvolvimento do país, tendo como pano de fundo a queda 

de braço que se desdobrava entre Estados Unidos e União Soviética. Os militares acreditavam 

que para desatar os nós que impediam o desenvolvimento do país, bem como sua 

independência em relação a outros países, era necessária uma formação acelerada e abundante 

de profissionais, priorizando-se as carreiras tecnológicas. Assim, o regime promoveu uma 

série de ações que buscavam adequar a política e a organização educacional às determinações 

econômicas, criando mecanismos de controle e de disciplina sobre os trabalhadores e os 

estudantes. Uma dessas ações foi o Relatório Meira Mattos, documento produzido em 1968 e 

fruto das discussões da comissão dirigida pelo General Carlos de Meira Mattos, contendo 

análises sobre o ensino superior no Brasil e propondo soluções para o bloqueio das atividades 

do movimento estudantil, que de longa data oferecia forte resistência ao governo. De ações 

desse tipo surgiram os empecilhos para inviabilizar o Plano Nacional de Alfabetização e os 

núcleos de educação popular que estavam alcançando enorme sucesso em todo o país, 

principalmente na região nordeste. 

Numa década que se iniciava com a proposta de se promover uma leitura para o 

mundo, a produção de uma consciência crítica e a diminuição drástica do analfabetismo por 
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meio de propostas que estavam obtendo bons resultados, prevaleceu mais uma vez a histórica 

decisão política de privilégio à elite, agora baseada nas ideias americanas que estavam 

influenciando e apoiando o regime militar. Conforme Antônio Zuin, Bruno Pucci e Newton 

Ramos-de-Oliveira, 

Mas o trabalho geral estava sendo feito pelo novo regime por atacado, por ataques. 
Restava reeducar o país. Fechados os centros de autonomia estudantil (grêmios 
escolares e uniões estudantis de 1º e 2º graus, centros acadêmicos e uniões de 
estudantes universitários), cassados os professores, intelectuais, artistas e políticos 
que haviam feito opção existencial pelos dominados, estava aberto o campo para a 
nova escola, a escola administrada. Eis a aula magna do novo regime (ZUIN, 
PUCCI e RAMOS-DE-OLIVEIRA, 1998, p. 19). 

 

A década de 1960 foi marcada pelo aumento de investimentos americanos na área 

de educação no Brasil, tendo como intermediários o Ministério da Educação e Cultura do 

Brasil e a United States Agency for International Development (Agência dos Estados Unidos 

para o Desenvolvimento Internacional), convênio mais conhecido como MEC-USAID. Esse 

acordo tinha como objetivo a ampla reforma do ensino brasileiro conforme os parâmetros 

impostos por quem estava concedendo o financiamento, tendo como fim último o plano de 

privatizar as escolas públicas, mantendo uma ideologia desenvolvimentista como pano de 

fundo, visando o aperfeiçoamento industrial e econômico capitalista. Outros objetivos eram a 

racionalização do ensino, a prioridade na formação técnica, o desprezo das Ciências Sociais e 

Humanas, a inspiração no modelo empresarial e o estabelecimento de um vínculo estreito 

entre formação acadêmica e produção industrial (ROMANELLI, 1978). Os acordos foram 

firmados principalmente durante os anos de 1964 e 1968, quando da assinatura de doze 

compromissos envolvendo desde a educação fundamental (na época chamada de primária) até 

o ensino superior. É importante mencionar também que boa parte dos itens que faziam parte 

desse convênio foram negociados em sigilo, tornando-se públicos somente a partir de 1966 e 

oficialmente regulamentados pela Lei 5.540 de 1968. Dentre as mudanças, aconteceram a 

renomeação dos níveis escolares e a retirada dos conteúdos de Filosofia, Educação Política e 

Latim do currículo escolar, a diminuição da carga horária em outras disciplinas e a inserção 

da disciplina Educação Moral e Cívica.  

Para Cunha,  

A indução modernizadora do governo dos EUA sobre a educação escolar brasileira 
foi acelerada a partir de 1961, como parte da estratégia de “prevenção do 
comunismo”, então presumido como ameaça efetiva e vizinha: a disseminação da 
revolução cubana em outros países latino-americanos (CUNHA, 2007b, p.159). 
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Além de estreitar os laços políticos e econômicos, o acordo MEC-USAID teve a 

clara intenção de transformar o Brasil num país aculturado nos moldes norte-americanos, 

fazendo-se uso de uma dominação ideológica tão bem manejada por eles: “American way of 

life” era o ideal empresarial importado pelos americanos e amplamente disseminado pelos 

meios de comunicação de massa aqui no país, materializado na compra exagerada de 

eletrodomésticos e veículos. 

Consoante Moacir Gadotti, 

[...] Esse modelo de “educação” cujas consequências estamos suportando hoje foi o 
modelo trazido pelos especialistas norte-americanos, desde 1966, quando foi 
firmado o acordo entre o MEC e a USAID (United States Agency for International 
Development). Os peritos envolvidos neste acordo acabaram concluindo que a 
formação técnica profissionalizante seria o ideal para a educação brasileira porque 
era também o ideal na formação do estudante norte-americano. Na sua lógica “o que 
era bom para os Estados Unidos, era bom para o Brasil!” (GADOTTI, 1991, p. 56-
57). 

 

Corroborando com Gadotti, Luiz Antônio Cunha inclui que 

Essa via de influência ideológica foi reforçada pela posição hegemônica de empresas 
norte-americanas nos meios de comunicação de massa, fazendo que se importasse, 
ao lado das mercadorias norte-americanas, o American way of life. Nos anos 1920, 
as agências noticiosas da United Press e Associated Press praticamente 
monopolizavam o noticiário do exterior na imprensa brasileira. A Universal Pictures 
Corporation e a Metro Goldwin Mayer eram responsáveis pela maior parte dos 
filmes, já sonoros, desde 1928, distribuídos aos cinemas nacionais. [...] Embora o 
“americanismo” suscitasse resistências em diversos setores, foi significativa a 
influência de brasileiros, como Monteiro Lobato e Gilberto Amado, que escreveram 
livros, após viagens aos Estados Unidos, contando as maravilhas vistas e sentidas, 
apontando os novos paradigmas a serem buscados (CUNHA, 2007a, p. 197-198). 

 

No que se refere ao ensino superior, a Lei 5.540/68 ou Lei da Reforma 

Universitária, foi a grande divisora de águas. A partir dela aconteceu a reorganização da 

universidade, cuja implementação se deu pelas muitas pressões que se faziam principalmente 

pelas camadas médias da sociedade que buscavam algum canal de ascensão social. Com 

enorme capacidade de reunir expressivos contingentes de estudantes para participarem da vida 

política do país, durante as décadas de 1960 e 1970, o movimento estudantil universitário se 

colocou como um centro de mobilização social, cujas principais agremiações foram os 

Diretórios Centrais Estudantis (DCEs), as Uniões Estaduais dos Estudantes (UEEs) e a União 

Nacional dos Estudantes (UNE), por meio de reivindicações e protestos, não poucas 

ocorrendo com truculência e uso da violência entre polícia e manifestantes.  
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É importante destacar que desde o II Congresso Nacional de Estudantes, encontro 

promovido em 1938 pela UNE, havia o projeto de reforma do ensino superior, que 

contemplava sugestões para a solução do problema educacional, do problema econômico do 

estudante, reforma dos objetivos gerais do sistema educacional, reforma universitária e 

organizações extra-curriculares (CUNHA, 2007a). Finalmente em 1968 foi assinada uma lei 

de reforma no ensino superior, mas obviamente dentro dos parâmetros economicistas, 

atendendo precariamente a necessidade de melhoria e acréscimo de vagas nas instituições 

universitárias, amenizando temporariamente as reivindicações das ruas. Fato é que a ideologia 

capitalista norte-americana estava impregnada em nossa sociedade e que todos os esforços 

estavam se voltando para a produção de bens de consumo e o acúmulo de capital.  

Gadotti analisa que 

[...] Essa filosofia insistia na escola “ativa” (Dewey), na escola como serviço à 
sociedade, mas na realidade era um serviço prestado exclusivamente à 
industrialização, à “modernização”, aos interesses econômicos do capitalismo, 
formando, de um lado (no secundário), mão-de-obra especializada (Lei 5.692/71) e, 
de outro, grupos dirigentes (a Reforma do Ensino Superior). Isso nos mostra o 
quanto a educação, como sistema, é um sistema dependente do sistema econômico; 
ele é um subsistema que, dentro de uma sociedade de classes, exerce um papel 
ideológico, o de ocultar o projeto social e econômico da classe dominante, além de 
reproduzir a divisão dessa sociedade em classes (GADOTTI, 1991, p. 57). 

 

A Lei 5.692/71, citada por Gadotti, fixou as diretrizes e bases dos ensinos de 1º e 

2º graus, instituindo a formação profissional no grau secundário e acabando por acalmar o 

movimento operário que cobrava ações nesse sentido. Ainda dentro do contexto da Lei de 

Reforma Universitária, Zuin, Pucci e Ramos-de-Oliveira acrescentam que 

[...] Torna-se pública também a Lei 5.540/68, que reorganiza as universidades. 
Abandonamos o modelo europeu para acompanhar o esquema norte-americano. As 
faculdades saem dos centros urbanos (às vezes violentamente, como aconteceu com 
a Universidade de São Paulo nos conflitos da rua Maria Antonia, no final dos anos 
60). Multiplicam-se as faculdades de beira do caminho, de fim de semana ou de 
semestre para conceder diplomas (desvalorizados) à classe média baixa (ZUIN, 
PUCCI e RAMOS-DE-OLIVEIRA, 1998, p. 19).  

 

Por outro lado, porém, Luiz Antônio Cunha é categórico em afirmar que a 

modernização universitária no Brasil já vinha se desenrolando e não se deu exclusivamente 

pelo convênio MEC-USAID. Para ele, é preciso 

[...] desmistificar uma ideia errônea acerca da modernização do ensino superior 
brasileiro: a de que teria se processado depois das mudanças políticas de 1964, por 
influência direta dos convênios MEC-USAID. Na verdade, quando esses convênios 
foram firmados, no âmbito do ensino superior, a modernização da universidade já 
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era um objetivo aceito por diversas correntes de opinião, de esquerda e de direita. 
Assim, quando os assessores norte-americanos vieram, em 1967, para compor a 
Equipe de Assessoria ao Planejamento do Ensino Superior, não precisaram de 
muitos esforços para despertar o consenso, pois ele já tinha sido produzido, entre os 
universitários, pelos porta-vozes do desenvolvimentismo. [...] Entretanto, nem todas 
as correntes políticas eram favoráveis à modernização da universidade na república 
populista. O movimento estudantil, particularmente, abrigou uma corrente de 
pensamento e ação que se opunha decididamente a esse processo [...] (CUNHA, 
2007b, p.168). 

 

A década de 1970 foi o período em que aconteceu a expansão da instituição 

universitária pública no Brasil, conforme o modelo americano da época.  Amparado pela Lei 

da Reforma Universitária de 1968, estava aberto o caminho para a privatização das 

instituições de ensino superior no Brasil. A política adotada pelos governos militar-

autoritários baseada no desenvolvimento capitalista do país requeriam a ampliação do acesso 

ao ensino superior, de modo a preparar mão de obra qualificada para as novas demandas que 

estavam emergindo. João dos Reis Silva Jr. e Valdemar Sguissardi ponderam que 

O modelo econômico então vigente – em processo de internacionalização, 
concentrador e centralizador de capital, que fazia do consumo individual de bens 
duráveis uma de suas estratégias – buscava mão de obra qualificada para as 
exigências dessa nova fase. A reforma universitária de 1968 possibilitou uma 
mudança na forma de ascensão social da classe média. A alteração do modelo 
econômico brasileiro – que facilitou a emergência, no país, de grandes empresas 
nacionais públicas e privadas e incorporações multinacionais – interrompeu a 
principal via de ascensão social dos setores médios, ao mesmo tempo em que 
produzia um mercado de trabalho para mão de obra “diplomada”. O ensino superior 
tornou-se uma relevante estratégia de produção e ampliação da classe média, 
importante mercado consumidor no modelo de desenvolvimento econômico 
associado ao capital internacional e fonte de legitimidade do regime militar-
autoritário (SILVA JR. e SGUISSARDI, 1999, p. 178). 

 

Entre os anos de 1964 e 1974, é notória a expansão do ensino superior privado, 

sob controle e apoio do Estado, cujos investimentos externos mais intensos se deram 

inicialmente no ensino primário e secundário, mas com o passar do tempo, percebe-se a 

migração dos investimentos para o ensino superior, considerado mais lucrativo e com ótimas 

possibilidades de expansão, tornando-se um empreendimento enquadrado no ramo da 

prestação de serviços. Nesses dez anos de expansão quintuplicou a quantidade de 

universidades privadas no país, passando de 30 % para 60% do total. Após 1974 o aumento 

permaneceu, mas em ritmo menos acelerado. Depois de mais de quatro décadas, o ensino 

superior privado no Brasil expandiu-se, organizou-se e passou a ser hegemônico, controlando 

em grande medida desde então as decisões políticas e a legislação educacional nas esferas do 

Executivo e do Legislativo. Por essas razões, este ramo empresarial continua organizado e 

sólido tanto na economia como na política brasileira (SILVA JR. e SGUISSARDI, 1999).  
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Ao se aumentar o número de vagas na universidade, mesmo ela sendo privada, 

diminuíram os ruídos provocados pelos movimentos estudantis, uma vez que os jovens teriam 

mais chance de conquistar um diploma e aumentar as possibilidades de um emprego melhor. 

A garantia da escola superior pública, gratuita e de qualidade para todos ficou em segundo 

plano, assim como a conquista de uma formação sólida e para a vida. A ideologia americana 

foi vendida com êxito ao Brasil: educação passou a ser encarada como um serviço, as 

questões educacionais passaram a ser reguladas pelas leis econômicas de mercado e o que 

mais importava para os jovens que ingressavam na universidade era a conquista do certificado 

de graduação, se tornando um passaporte para o trabalho. As medidas adotadas pelos 

governos desde a Reforma Universitária de 1968 têm evidenciado o alcance do objetivo há 

muito perseguido: a privatização do ensino superior.  

Nesta longa citação, de acordo com Luiz Antônio Cunha,  

No setor privado de ensino superior, as instituições trataram de associar a autonomia 
de criar e expandir cursos, sem interferências governamentais, à dependência dos 
recursos financeiros públicos. A legislação brasileira determina que as instituições 
privadas de ensino superior tenham “entidades mantenedoras”, mas a experiência 
mostra que elas são, de fato, mantidas pelo pagamento dos estudantes e pelas 
subvenções governamentais. Sob a proteção da ditadura, interessada em dispersar os 
estudantes em pequenos e múltiplos estabelecimentos de ensino, os professores em 
diversos cursos, e a dividir os custos do ensino com os estudantes, o setor privado se 
expandiu a ponto de abarcar 75% das matrículas. Não é um ensino de boa qualidade 
o que se busca, pois o interesse imediatista dos empresários do ensino os conduz a 
improvisar os recursos materiais e humanos, apesar da inspeção governamental. Esta 
se preocupa com o controle das condições iniciais de funcionamento dos 
estabelecimentos de ensino, sem considerar o produto, o que tampouco fazem as 
associações pela dimensão quantitativa do produto das instituições de ensino 
superior, pelo que frequentemente reivindicam a proibição da abertura de novos 
cursos em suas áreas de atuação profissional (CUNHA, 1989, p.29-30, grifos do 
autor). 

 

Em 1984, após vinte anos de intervenção militar, o Brasil retomou sua história 

com a democracia. Porém, desde as eleições diretas de 1985, é notório que os governos que 

assumiram a liderança máxima do país, juntamente com a maioria que compõe o Congresso 

Nacional, se submeteram ao discurso da social democracia, cujos exemplos de subserviência 

às práticas políticas neoliberais são muitas e variadas, principalmente no que se refere à 

privatização das instituições estatais e abandono do estado de bem-estar social ainda em curso 

no país. Na educação, precisamente no ensino superior, com a abertura do investimento 

privado, observa-se que as universidades entraram em processo de mercantilização mediante 

estímulo à concorrência entre elas e aproximação com o setor produtivo, havendo a 

reconfiguração dos espaços formados por essas instituições frente à sociedade e ao mercado. 
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 Ainda conforme Cunha, 

Esgotada a ditadura militar e iniciada uma difícil e incerta transição política rumo à 
democracia, essa tendência atomizadora e privatista não foi alterada. O que se 
constata na análise da composição do Conselho Federal de Educação e na atuação do 
Ministério da Educação é a persistência e o aprofundamento da política de 
privatização do ensino superior. [...] (CUNHA, 1989, p.40-41). 

 
Na primeira década após a redemocratização, o Brasil passou por grandes 

transformações, principalmente políticas e econômicas. De 1985 a 1994 o país escreveu uma 

nova Constituinte em 1988 e viveu uma crise econômica com altíssimos índices 

inflacionários, desemprego e estagnação da produção, enfrentados por planos monetaristas 

sequenciais que acabaram por aumentar a dívida externa e diminuir os investimentos em 

educação. No ensino superior, apesar da expectativa de melhores perspectivas, o que se viu 

foi a redução no número de instituições públicas (de 233 para 218) e pequeno aumento nas 

privadas (de 626 para 633) (BRASIL, 2015). Citando o documento produzido pelo Banco 

Mundial em 1986 intitulado “Financiamento da educação nos países em desenvolvimento 

Países - Uma análise das opções políticas”, Valdemar Sguissardi declara que nessa 

[...] década viveu-se a experiência frustrada de um governo que tentou implantar o 
receituário neoliberal recomendado pelo Consenso de Washington, em que, no caso 
da educação superior, destacava-se o documento do Banco Mundial (1986), [...] que 
defendia a “tese” do menor retorno individual e social dos recursos públicos 
aplicados nesse nível de ensino em relação a esse retorno na educação básica, e 
recomendava aos governos, confrontados com déficit público crônico, que dessem 
preferência a aplicação de seus parcos recursos na educação básica e que 
estimulassem a iniciativa privada na oferta da educação superior em substituição ao 
Estado (SGUISSARDI, 2014, p. 133). 

 

Os anos que se seguiram após 1994, sob forte interferência de agências 

econômicas e de políticas que privilegiaram a redução nos gastos públicos no setor de direitos 

e serviços sociais, bem como uma legislação permissiva, é notória a intensificação do 

processo de mercantilização do ensino superior privado e a diminuição dos recursos para as 

instituições públicas, tanto as universidades como os institutos federais de ensino superior e 

os centros federais de educação tecnológica. No que se refere à legislação, a Constituição 

Federal de 1988 e posteriormente a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 possuem artigos que 

amparam a existência de instituições particulares com fins lucrativos, tornando legal a 

definição de educação como “negócio”. Todas essas questões fazem parte de um grande 

emaranhado que embasa a tese deste trabalho de pesquisa e que serão discutidas 

posteriormente quando se tratar do assunto do capitalismo estruturante na sociedade, na 

educação e no ensino superior.  
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Porém, desde a década de 1970 o número de instituições de ensino superior 

privadas é maior quando comparado com as públicas. A tabela abaixo apresenta o número de 

instituições públicas e privadas entre 1980 e 2015, conforme o Censo da Educação Superior, 

levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, 

órgão ligado ao Ministério da Educação – MEC. Entre 1980 e 2015 a elevação porcentual no 

número de instituições de ensino superior públicas foi de 47,50% (de 200 para 295), enquanto 

que nas privadas, durante o mesmo período, a elevação alcançou o patamar de 203,37% de 

crescimento (de 682 para 2.069). Entre os anos de 2003 e 2012 é notória uma elevação 

quantitativa na ordem de 46,86% nas instituições públicas (de 207 para 304) e de 27,84% nas 

privadas (de 1.652 para 2.112). Apesar da porcentagem de elevação ser maior entre as 

públicas, quantitativamente o crescimento foi mais expressivo entre as privadas, isto é, 97 

novas IES públicas e 460 IES privadas, diferença 4,74 vezes maior. Os anos de 2003 e 2012 

são destaques para as instituições superiores privadas, uma vez que entre 2000 e 2003 houve 

uma elevação numérica substancial (648 novas IES) e o ano de 2012 com a maior quantidade 

histórica (2.112 IES), devido essencialmente aos incentivos governamentais e mudança da 

legislação, cujos principais são os Decretos 2.207/1997, 2.306/1997, 3.860/2001 e 

5.573/2006. O Censo ainda demonstra que a partir de 2012 os números de IES públicas e 

privadas iniciaram um processo de diminuição, motivadas por várias questões, dentre elas o 

corte de investimentos, falências e avaliações mais rigorosas por parte do Ministério da 

Educação que culminaram com o fechamento de algumas delas. Em 2015, data do último 

censo, 87,52% do total de instituições de ensino superior no Brasil eram privadas (2.069 IES) 

e 12,48% públicas (295 IES). 

Tabela 1 - Evolução das instituições de ensino superior públicas e privadas de 1980 a 2015. 

ANO PÚBLICAS % PÚBLICAS PRIVADAS % PRIVADAS TOTAL 

1980 200 22,67 682 77,33 882 

1990 222 24,18 696 75,85 918 

2000 176 14,91 1.004 85,09 1.180 

2003 207 11,13 1.652 88,87 1.859 

2012 304 12,58 2.112 87,42 2.416 

2015 295 12,48 2.069 87,52 2.364 

Fontes: BRASIL. INEP/MEC – SINOPSES ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2015a e 
EVOLUÇÃO DO ENSINO SUPERIOR – GRADUAÇÃO 1980-1998 (BRASIL, 2000). 
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Valdemar Sguissardi (2014) analisa que em 1999, dois anos após a promulgação 

do Decreto 2.207/97, 58% das instituições de ensino superior privadas no Brasil já haviam 

modificado seus estatutos para instituições privadas particulares como sociedades mercantis 

ou com fins de lucro e em 2010 essa porcentagem havia alcançado o patamar de 77,8% do 

total das IES no país. Sguissardi juntamente com Fávero (2012, p. 61-88) incluem que: 

Em 2012, as IES públicas (federais, estaduais e municipais) somavam apenas 12,6% 
do total de 2.416 IES do país; as IES privadas, 87,4%. Em 2010, com base no índice 
de evolução dos dados do triênio anterior, estimava- se que as IES públicas eram 
11,8% do total de 2.378; as IES privadas comunitárias, confessionais e filantrópicas, 
10,6%; e as IES privadas particulares, 77,8%. Em 1999 (início da distinção, pelo 
Censo do Inep, entre IES privadas comunitárias/confessionais e IES privadas 
particulares) a distribuição percentual das 1.096 IES era: públicas: 17,5%; privadas 
comunitárias/confessionais: 34,5%; e IES particulares: 48%. (apud SGUISSARDI, 
2014, p. 6-7). 

 

É importante esclarecer que dentro dos números que envolvem as instituições de 

ensino superior privadas e públicas mencionadas anteriormente, atualmente conforme a 

distinção realizada pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9.394/96), existem instituições 

privadas comunitárias, privadas confessionais, filantrópicas e particulares, enquanto que as 

públicas englobam as universidades municipais, estaduais e federais, além dos institutos 

federais de ensino superior e os centros federais de educação tecnológica. De acordo com 

Sguissardi (2014), o que se via desde a República, eram instituições “livres” ou privadas de 

ensino superior legal e estatutariamente sem fins lucrativos, sendo elas confessionais, 

comunitárias ou filantrópicas, mas de alguma forma se beneficiando da renúncia fiscal dos 

impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços, tal como pelo acesso aos recursos 

federais.  Somente após a Constituição Federal de 1988 há o reconhecimento das instituições 

privadas particulares com fins de lucro, o que podemos chamar de privado-mercantis, lócus 

deste trabalho de pesquisa. Quanto às categorias de instituições privadas particulares ou com 

fins lucrativos, a LDB define no artigo 20: 

Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias:  
I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas 
por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem 
as características dos incisos abaixo; 
II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas 
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e 
alunos que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade; 
III – confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas 
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional 
e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior; 
IV – filantrópicas, na forma da lei (BRASIL, 1996). 
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No que se refere especificamente à legislação, a Constituição de 1988 é a Carta 

Magna que rege a República Federativa do Brasil, sendo a sétima na história do país desde a 

conquista da independência de Portugal. O tema Educação também faz parte do seu corpo, 

reconhecida como um direito fundamental: “a educação é um direito de todos, é dever da 

família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento das pessoas, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). A partir dos princípios gerais estabelecidos na 

Constituição de 1988, o sistema educacional brasileiro passou a ser regido pela Lei de 

Diretrizes e Bases – LDB3, Lei 9.394/96, lei promulgada em dezembro de 1996 que define a 

educação da seguinte forma: 

[...] a Educação deve abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais (BRASIL, 1996).  

 

Quanto aos objetivos do Ensino Superior, a LDB declara:  

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
II – formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção 
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação; 
V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 
cada geração; 
VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 
com esta uma relação de reciprocidade; 
VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição (BRASIL, 1996). 
 

____________________ 

3 A LDB - Lei de Diretrizes e Bases é a mais importante lei brasileira referente à educação, sendo a primeira 
criada em 1961 (Lei 4.024/61), a segunda em 1971 (Lei 5.692/71) e a terceira em 1996, ( Lei 9.394/96), ainda 
vigente, composta por 92 artigos que tratam dos mais diversos temas, da educação infantil ao ensino superior. 
Por meio dela se estabelecem os direitos, determina a função do Estado nas esferas federal, estadual e municipal, 
como também as obrigações das instituições de ensino, cargas horárias, diretrizes curriculares básicas e as 
funções e obrigações dos profissionais da educação. 

 



57 
 

O Plano Nacional da Educação - PNE, plano decenal de 2014 a 2024 sob forma da 

Lei 13.005/14, é a lei prevista na Constituição Brasileira e que foi aprovada em junho de 

2014, tendo por finalidade direcionar esforços e investimentos para a melhoria da educação 

no país, devendo a união, os estados e os municípios elaborar planejamentos específicos de 

atuação de modo a alcançar os objetivos propostos, considerando a realidade e as 

necessidades locais. Conforme a lei, o acompanhamento e fiscalização devem acontecer a 

cada dois anos e registrado por meio de relatórios. O plano atual é composto por 10 diretrizes, 

20 metas e as respectivas estratégias para o alcance dos objetivos. Para o Ensino Superior, o 

PNE elenca três metas: 

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 
(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão 
para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento 
público. 
Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres 
e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 
educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 
35% (trinta e cinco por cento) doutores.  
Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 
sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 
(vinte e cinco mil) doutores (BRASIL, 2014).  

 

 
Quanto à meta 12, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 

PNAD, pesquisa realizada em 2011 em todo o território nacional, verificou-se que a taxa 

bruta era de 27,8% e a taxa líquida de 14,6%, o que indica que o salto a se conquistar é 

grande: praticamente dobrar os valores atuais em dez anos, isto é, de 27,8% para 50% (taxa 

bruta) e 14,6% para 33% (taxa líquida), meta extremamente desafiadora, principalmente para 

as regiões Norte e Nordeste do país, que possuem as menores taxas por estado. Deve-se 

esclarecer que a taxa bruta em questão se refere à razão entre o número total de matrículas 

(independente da idade) e a população total correspondente na faixa etária entre 18 e 24 anos, 

enquanto que a taxa líquida representa a razão entre o número de matrículas de alunos na 

faixa etária correspondente (18 a 24 anos) e a população total na idade prevista (mesma faixa 

etária). Quanto às estratégias para a conquista desta meta, as principais ações se darão no 

sentido de aumentar e facilitar o acesso dos jovens à universidade, por meio da expansão e 

interiorização da rede federal de educação superior, da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil, o aumento 

das políticas de inclusão e assistência estudantil, incluindo o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior – FIES, do Programa Universidade para Todos – PROUNI, 

além do aumento das cotas raciais e sociais (BRASIL, 2014). 
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A meta 13 tem como objetivo aumentar a qualidade do ensino superior por meio 

da qualificação nos quadros de seus professores, isto é, elevando a titulação por meio dos 

cursos stricto sensu de mestrado e doutorado. Antes da análise dessa meta, torna-se necessária 

a compreensão de alguns números: no Censo da Educação Superior – CenSup, de 2012, havia 

em exercício 362.732 professores lecionando em instituições de ensino superior no Brasil, 

sendo 212.394 nas escolas privadas, 90.416 nas escolas federais, 48.172 nas escolas 

superiores estaduais e 11.750 nas municipais (BRASIL, 2012). Nas IES federais, de 2001 a 

2012, o número de professores com titulação de mestre saltou de 30,2% para 30,4%, enquanto 

o número de doutores passou de 33,9% para 50%. Nas IES privadas, os mestres passaram de 

35,3% para 45,4% e os doutores de 11,8% para 17,6% no mesmo período (BRASIL, 2014). 

Portanto, fica evidente que as universidades públicas, que são minoria em nosso país, já 

possuem os requisitos estabelecidos pela meta 13 do PNE. O grande esforço nos próximos 

anos se dará na esfera privada, onde os professores encontram muitos desafios para elevar sua 

titulação, dentre eles a baixa remuneração, a minoria enquadrada em regime de trabalho com 

dedicação exclusiva, a falta de incentivo por parte dos empregadores em capacitar seus 

quadros docentes, a ausência de pesquisa e extensão em muitas instituições, entre outros. 

Quanto às estratégias, o PNE prevê o aperfeiçoamento do Sistema Nacional – SINAES, 

induzindo o processo de avaliação por meio das comissões próprias de avaliação das 

instituições, a melhoria da qualidade nos cursos de pedagogia e nas licenciaturas, bem como 

das universidades em geral, fazendo-se uso de pesquisa institucionalizada em conexão com os 

programas de pós-graduação de cada uma delas. 

A meta 14, última meta focada no ensino superior, tem por objetivo aumentar 

consideravelmente o número de alunos nos cursos de pós-graduação stricto sensu, de modo a 

alcançar o patamar anual de 60 mil titulados no mestrado e 25 mil no doutorado. Conforme 

dados da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – CAPES, em 2013, o 

Brasil possuía 3.337 programas de pós-graduação stricto sensu recomendados por essa 

agência. Em 2012, ainda consoante a CAPES, 47.138 estudantes obtiveram o título de 

mestrado e outros 13.912 o título de doutorado, além de outros 203.897 alunos matriculados. 

Para o alcance do objetivo desta meta, as estratégias traçadas são o aumento do financiamento 

estudantil, por meio das agências de fomento à pesquisa devidamente articuladas com a 

CAPES, o aumento da oferta de vagas para os cursos de doutorado, principalmente nos novos 

campus das instituições federais, a promoção do intercâmbio científico e tecnológico nacional 

e internacional e a consolidação e fortalecimento dos grupos de pesquisa existentes no país 
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(BRASIL, 2014). Quanto às agências de fomento e incentivo à pesquisa, além da CAPES, 

cabe destacar também o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

CNPq, criado em 1951, a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, criada em 1967, além 

de outras fundações estaduais de amparo à pesquisa como a FAPESP (São Paulo), FAPERJ 

(Rio de Janeiro), FAPEMIG (Minas Gerais), FAPERGS (Rio Grande do Sul), entre outras. 

Além dessas, existem outras diversas instituições internacionais que apoiam e financiam a 

pesquisa, colaborando na formação de mestres, doutores e pós-doutores no país e no exterior 

por meio de créditos e bolsas de pesquisa. 
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1.3  Universalidade: Esclarecimento e Crítica  

 

 

 

Sob a pedra fundamental da Universidade está a epígrafe “Universitas 

Magistrorum et Scholarium”, que significa “Corporação Universal de Mestres e Estudiosos”, 

instituição que resume em sua criação a essência que a manteve viva durante mais de nove 

séculos, o lugar do encontro de todos os que buscam o saber, zelando para ser o lugar de 

liberdade de criação, discussão, contestação, crítica, reflexão e produção da ciência, sem 

limites de tempo, espaço, questões políticas, ideológicas ou sociais: eis a Universalidade da 

Universidade.   

A universalidade é o fio que teceu a amarração da história da universidade. Sua 

identidade foi construída por meio de uma corporação científica universal e universalizante, 

que teve a capacidade de se sustentar, adaptar e resistir aos desafios impostos pelos diversos 

cenários criados pela história, ora perdendo, ora reconquistando sua autonomia. Ela foi 

concebida e tem permanecido viva, pois nela se reconhece e se cultiva o princípio da 

universalidade. Ela é a única instituição que guarda em si e para benefício da humanidade 

toda a bagagem de conhecimentos adquiridos, o que a torna única e imprescindível. 

As universidades são, em primeiro lugar, o espaço de preservação do saber humano. 
Nos dias atuais, uma universidade de mediana importância contém, de saída, no 
cérebro de seus membros e nos livros de suas bibliotecas, uma grande parte do saber 
de que dispõe toda a humanidade. Se o mundo vier a desaparecer e uma só 
universidade for poupada, a partir exclusivamente dela poderemos reconstruir uma 
grande parte do saber atual. A universidade não distribui este maná unicamente a 
seus membros, mas compartilha-o com toda a comunidade local e regional. E esta já 
é uma função cultural de primordial importância (BERCHEM, 1990, p. 16). 

 
A universidade de Bolonha, a “Alma Mater”, iniciou suas atividades num modelo 

fortemente universalista, não no sentido epistemológico, pois ainda não tinha parâmetros para 

tanto, mas no conceito de universalidade sociológica, cultural e política. Ali estavam reunidos 

estudantes oriundos de muitos lugares, de muitas culturas e que traziam suas respectivas 

demandas. Em Bolonha, as necessidades dos alunos eram os objetos de estudo para os 

professores contratados, na maioria das vezes em busca de conhecimento teórico e técnico 

para, principalmente, defenderem seus patrimônios e outras questões econômicas. Ela é 

chamada de “universitas”, porque ali se estava exercendo o universalismo das nações. 

O terreno do livre pensar é perigoso e não obedece 
regulamentos protetores. Mas é o único terreno 
digno a se percorrer (ZUIN, PUCCI e RAMOS-
DE-OLIVEIRA, 1998, p. 7). 
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A Universidade de Paris foi a segunda grande instituição superior a ser criada, 

incluindo algumas qualidades a mais ao conceito de universidade, como por exemplo, a 

responsabilidade do corpo docente e a introdução da função ensino, diferentemente de 

Bolonha, cujo ensino não era culturalmente abrangente em sua fase inicial e sim focado em 

empoderar os alunos com conhecimentos para resolver seus problemas locais. Paris foi além, 

ela era ordenada em função do ensino, privilegiando o professor e os conteúdos universais. 

Por outro lado, a questão da universalidade foi sacrificada em boa medida, uma vez que Igreja 

detinha o poder sobre a instituição e os conteúdos a serem ministrados. 

A Universidade Napoleônica foi a instituição superior marcada pelo controle 

absoluto do Estado, sendo organizada na forma de sistema universitário, integrado em todo o 

país com os níveis escolares inferiores e com o mercado de trabalho, principalmente para 

capacitar pessoal para atender as demandas burocráticas. Ela foi a instituição que privilegiou a 

instrução técnica, a formação profissional e a ciência aplicada, preterindo a cultura, a 

formação científica e a ciência pura. Esse modelo de universidade particularizou a questão da 

universalidade, sacrificando o universalismo epistemológico que estava presente nos modelos 

de Bolonha e Paris. 

A Universidade de Berlim, mais conhecida como a Universidade de Humboldt, 

transformou o conceito de ensino superior, sendo um modelo de liberdade de ensino e 

pesquisa, autônoma frente aos poderes religiosos e políticos que vinham dominando as 

instituições superiores criadas até então. Em Berlim, é instituído o viés e a vocação 

fortemente universalista da universidade, recuperando o papel de instituição que impulsiona o 

movimento cultural e científico que havia sido preterido desde a época do Iluminismo, 

privilegiando a formação cultural humanista por meio de uma didática em que os alunos 

podiam colaborar diretamente com a construção do conhecimento. 

 A Universidade Americana, apesar de agregar valor à história da universidade por 

meio da extensão e serviço à sociedade e ao mercado, criando assim um vínculo orgânico, 

acabou por se aproveitar do aspecto da formação profissional da Universidade Napoleônica, 

mas agora de maneira radical, pois o que mais importa é a formação de mão de obra 

qualificada para o mercado de trabalho e descobertas científicas que têm como fim último o 

lucro. Ela tem sido a universidade tida como referência na época atual, não só construindo e 

adquirindo instituições privadas pelo mundo, mas também implantando o currículo e a 

ideologia que estão a serviço do capital. 
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No Brasil, mesmo que a história da universidade ainda não tenha completado seu 

primeiro centenário, é possível afirmar que as instituições de ensino superior criadas até então 

foram e continuam baseadas no princípio da universalidade, mesmo que tenham enfrentado 

uma série de disputas, o predomínio de tendências daqueles que detinham maior poder e 

dificultaram muito o processo de universalização do ensino superior.  Embora a história da 

universidade no país tenha sido conturbada e construída mediante muitos desafios, observa-se 

que na época atual está assentada basicamente em duas correntes que vivem em constantes 

tensões e contradições: instituições superiores públicas mantidas com dinheiro público e que 

privilegiam as questões científicas e culturais, e instituições privado-mercantis, que visam o 

lucro e privilegiam a formação profissional. 

De maneira geral, o papel da universidade deve ser de instituição que desafia e 

estimula a razão, cujo principal atributo é a universalidade. A epistemologia e a ética são 

concretizações do princípio da universalidade, que só se realiza por meio delas. A 

epistemologia é o conhecimento que pensa e ordena os critérios universais de validação do 

conhecimento, enquanto a ética se relaciona com a moral e a conduta. A validação de uma 

conduta se dá mediante duas dimensões: diferença moral (que é uma questão cultural) e a 

igualdade universal. 

A “corporação universal de mestres e estudiosos” dos dias atuais tem por missão, 

além de produzir novos conhecimentos e vinculá-los à realidade social, formar pessoas 

capacitadas para o exercício de determinada profissão e conscientes de seus papéis como 

cidadãos. Pode-se afirmar que valores como ética, compromisso, responsabilidade, respeito, 

cooperação, solidariedade, troca de experiências, participação na sociedade, valorização de 

ideais, atitudes e senso crítico são ensinamentos e atividades preteridas em muitas instituições 

de ensino superior. Ermelio Rossato, citando o pensamento do antropólogo, escritor e político 

brasileiro Darcy Ribeiro (1969, p154-155), declara que a universidade tem por 

responsabilidade e princípios básicos: 

1º todas as atividades devem levar em conta os seguintes três princípios: o respeito 
aos padrões internacionais de cultivo e difusão do saber; o compromisso ativo na 
busca de soluções aos problemas de desenvolvimento da sociedade nacional; a 
liberdade de manifestação do pensamento por parte dos professores e estudantes; 2º 
todas as atividades serão públicas; 3º as universidades mantidas com recursos do 
Estado continuarão públicas e não serão convertidas em empresas ou fundações 
privadas; 4º os recursos públicos aplicados na universidade deverão ser usados com 
o mais alto grau de responsabilidade social e devolvidos ao povo na forma de 
serviços; 5º a autonomia universitária é um direito de auto-governo exercido pelos 
corpos acadêmicos sem imposição de poderes governamentais, sem interferência 
estrangeira no ensino, pesquisa e extensão; 6º a característica distintiva da 
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universidade é a forma democrática de governo; 7º o desafio será atingir metas que 
atendam à expansão de matrículas, elevação do nível de ensino, domínio do saber 
científico e tecnológico contemporâneo, fomento da capacidade criadora intelectual 
e científica e assessoria ao esforço nacional para superação do subdesenvolvimento 
(apud ROSSATO, 2008, p. 81-82). 

 

A Universidade sempre foi o lugar próprio da universalidade e assim, portanto, o 

lugar da crítica. Por meio dela deve-se promover a liberdade do pensamento e das 

possibilidades, lugar de produção das ideias e da inovação, numa atitude que privilegie a ética 

associada ao conhecimento e aos avanços obtidos. Ela também tem como responsabilidade 

criar, zelar e transmitir a cultura escrita e sistematizada. O princípio da universalidade na 

universidade nessa época em que muitos interesses tentam condicionar seus rumos, deve ser 

de cultivo ao humanismo, à solidariedade, ao altruísmo e na busca do saber que melhora a 

sociedade em geral e não apenas alguns poucos.  

As universidades são, enfim, o espaço da assimilação espiritual e da digestão 
intelectual do saber. Elas devem permitir aos nossos estudantes, não memorizar um 
número infinito de informações, mas organizar os conhecimentos científicos, aplicá-
los a problemas práticos e refletir sobre as consequências de tais aplicações, de 
maneira responsável. [...] As universidades são as únicas grandes instituições onde 
os problemas ligados à ciência podem ser discutidos tanto entre especialistas como 
em público. É primordialmente dentro das universidades que a crítica e a auto-crítica 
científica têm o seu lugar (BERCHEM, 1990, p. 18). 

 

Infelizmente, essa instituição nem sempre foi fiel ao princípio da universalidade. 

Muitos são os exemplos na história que comprovam que a universidade foi privilégio de 

poucos. Por muitas vezes, ela se viu refém do poder estatal e religioso, limitando-se a cumprir 

ordens e se fechando para seus próprios interesses, dos mais ricos e poderosos. As lutas que se 

desenrolaram para desvencilhar a Universidade dos poderes que a dominaram sempre se 

deram de modo vagaroso e difícil, uma vez que ela foi conquistando o lugar de principal e 

mais prestigiada instituição para a produção do conhecimento do mundo moderno. Muitas 

foram as batalhas para livrar o conhecimento dos dogmas, ideologias e dos controles externos, 

quando, por exemplo, não poucos cientistas do passado perderam a liberdade de pesquisar e 

até a vida por ousarem expor a descoberta de saberes até então inéditos e muitas vezes 

contrários aos preceitos religiosos da época. Sem a adesão ao racionalismo, empirismo e 

pensamento crítico, juntamente com a coragem daqueles que se permitiram debruçar sobre a 

pesquisa e descobrir a essência das coisas, talvez a universidade não tivesse forças para se 

firmar e conquistar seu lugar. 
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Além da universalidade, outra característica fundamental da Universidade é que 

ela se torna a instituição do esclarecimento e da razão. Desde sua fundação, ela tem por ideal 

ser o lugar marcado pelo rigor científico e pela crítica pedagógica intencional, procurando se 

resguardar como a instituição que concebe e prioriza a crítica e o pensamento livre.  

Existe um ponto sobre o qual a universidade deve permanecer inabalável: o 
compromisso incondicional com a verdade e a razão. Deste ponto, deduzem-se 
virtudes científicas que, estou convencido, têm um valor universal. Karl Jaspers as 
definiu, um dia, assim: “Objetividade, devotamento ao objeto de estudo, observação 
rigorosa, busca de possibilidades contrárias, autocrítica, prudência na afirmação 
definitiva, verificação dos limites e da validade das afirmações, sondagem das 
causas, compreensão e colaboração intelectual para compreender o ponto de vista do 
outro”. Estou persuadido que estas virtudes, inerentes à ciência, têm um elevado 
valor formador, muito além da ciência, válido para uma vida inteira (BERCHEM, 
1990, p. 28). 

 

No que se refere ao esclarecimento, Immanuel Kant foi o filósofo que buscou 

entendimento sobre essa questão, demonstrando que ele é a saída do homem de sua 

menoridade, isto é, a incapacidade de se orientar e agir plenamente pelo uso do seu 

entendimento. O esclarecimento deve ter liberdade para ser efetivo o uso da razão. Essa é uma 

questão relevante em nossos dias, uma vez que a economia de mercado tem estruturado a 

sociedade, operado a economia, exercido poder sobre a política, e ditado as regras sobre a 

educação em geral. Diante de um cenário em que o regime político e econômico mundial tem 

influenciado e controlado muitas áreas em nossas vidas, eis os grandes desafios da 

universidade hoje: a recuperação da autonomia, a reconquista da liberdade e a superação da 

crise de legitimidade que ela enfrenta. 

De acordo com Kant, 

Para este esclarecimento, porém, nada mais se exige senão liberdade. E a mais 
inofensiva entre tudo aquilo que se possa chamar liberdade, a saber: a de fazer um 
uso público de sua razão em todas as questões. Ouço, agora, porém, exclamar de 
todos os lados: não raciocineis! O oficial diz: não raciocineis, mas exercitai-vos! O 
financista exclama: não raciocineis, mas pagai! O sacerdote proclama: não 
raciocineis, mas crede! (Um único senhor no mundo diz: raciocinai, tanto quanto 
quiserdes, e sobre o que quiserdes, mas obedecei!). Eis aqui por toda a parte a 
limitação da liberdade. Que limitação, porém, impede o esclarecimento? Qual não o 
impede, e até mesmo favorece? Respondo: o uso público de sua razão deve ser 
sempre livre e só ele pode realizar o esclarecimento entre os homens [...] (KANT, 
2004, p. 14, grifo do autor). 

 

Do mesmo modo, para Theodor Berchem, a universidade 
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[...] só poderá cumprir sua tarefa com êxito, se tiver assegurada a sua própria 
liberdade. Esta liberdade implica, antes de tudo, na autonomia intelectual, isto é, no 
direito de determinar os temas e os conteúdos da pesquisa e do ensino, de forma 
independente, sem pressão exterior. Até que ponto as universidades podem exercer 
realmente esta autonomia depende, em definitivo, de sua independência material. Ali 
onde a formação universitária é gratuita para os estudantes e, em consequência, 
financiada pelo Estado, como é o nosso caso, podemos assistir às tentativas ou à 
tentação do controle estatal, a fim de obrigar a universidade a cumprir seus deveres 
para com a sociedade (BERCHEM, 1990, p. 28). 

 

O esclarecimento é uma conquista da sociedade, que sempre estará em processo 

de esclarecer-se e emancipar-se, não importando o estágio de desenvolvimento cultural que 

cada uma possui. Immanuel Kant assevera que esse processo requer a necessidade de 

criticarmos nossas capacidades intelectuais, evitando-se atitudes de negação, imposição e 

opressão. Daí a importância da universidade como a instituição cultural, política e social, que 

além de preparar as pessoas para determinada atividade profissional, tem a possibilidade de 

colaborar com a sociedade por meio de suas contribuições científicas e ser o lugar para a 

liberdade de expressão e discussão. Porém, a concepção de Universidade como a instituição 

das luzes, da crítica e da reflexão não está livre da poderosa influência do mercado em todo o 

mundo. Principalmente nas escolas superiores privadas, são muitos os exemplos que 

demonstram a interferência negativa do capital: currículos pouco flexíveis, utilização de 

“pacotes educacionais”, o silenciamento do professor, ausência de pesquisa e extensão, 

formação parcial (o que se discutirá como semiformação), entre outros exemplos.  

Nesta longa citação, Guy Debord afirma que: 

Ouve-se dizer que agora a ciência está sujeita a imperativos de rentabilidade 
econômica; isso sempre foi verdade. O que há de novo é que a economia tenha 
chegado à guerra aberta contra a humanidade; não apenas contra as possibilidades de 
vida do homem, mas também contra as de sua sobrevivência. Em oposição a grande 
parte de seu próprio passado antiescravista, o pensamento científico escolheu pôr-se 
a serviço da dominação espetacular. A ciência possuía, antes de chegar a esse ponto, 
uma autonomia relativa. Sabia, por isso, pensar sua parcela de realidade, e assim, 
contribuiu para aumentar os recursos da economia. Quando a toda-poderosa 
economia enlouqueceu – e os tempos espetaculares são exatamente isso -, ela 
suprimiu os últimos vestígios da autonomia científica, tanto no plano metodológico 
quanto no plano das condições práticas da atividade dos “pesquisadores”. Já não se 
pede à ciência que compreenda o mundo ou o torne melhor. Pede-se que ela 
justifique instantaneamente tudo o que é feito. Tão estúpida neste terreno quanto em 
todos os outros, que ela explora com a mais nociva irreflexão, a dominação 
espetacular derrubou a árvore gigantesca do conhecimento científico com a 
finalidade única de talhar uma matraca. Para obedecer a esta última demanda social, 
impossível de justificar, mais vale não saber pensar, e sim estar bem adestrado à 
comodidade do discurso espetacular. De fato, foi nesta carreira que a ciência 
prostituída destes tempos desprezíveis encontrou rapidamente sua mais recente 
especialização, de muito bom grado (DEBORD, 1997, p. 197-198, grifo do autor). 
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A economia de mercado pode ser considerada responsável pela mudança de rumos 

da universidade, provocando profundas mudanças estruturais, alteração de currículos, 

programas e atividades, numa política de reformas que direciona os estudantes diretamente 

aos processos produtivos, numa prática nociva que visa unicamente a obtenção de lucros. Para 

Pedro Goergen, talvez o maior desafio da universidade em nossa época seja encontrar o 

equilíbrio entre a produção científica e cultural diante do poder econômico que a tudo tem 

dominado. Quanto à tendência de isolamento dos centros de pesquisa, acúmulo de riqueza e o 

restante do mundo que somente consome, nesta longa citação Goergen pondera que 

Não há dúvida de que a capacidade de produzir conhecimentos é um dos fatores 
determinantes da distribuição do poder econômico, em nível mundial. Os países que 
têm o melhor índice de produção de conhecimentos encontram-se na liderança da 
economia. [...] o caráter estratégico das tecnologias e da informação na 
produtividade da economia e na eficácia das instituições sociais muda as fontes de 
poder na sociedade e entre as sociedades. Paralelamente aos grandes benefícios 
trazidos pela ciência, a explosão do saber centralizou-se em alguns poucos países, 
gerando situações complexas de uma nova dependência que se tornam o grande 
desafio para o próximo milênio. Nesse sentido, [...] além dos benefícios, a explosão 
do saber e da capacidade do homem de domínio sobre a natureza também trouxe 
uma série de riscos. [...] Segundo as estatísticas [...], 70% dos trabalhos científicos 
produzidos a cada ano se originam de sete países centrais que têm apenas 14% da 
população mundial enquanto o resto do planeta, que representa 86% da população, 
produz apenas 25% do saber gerado a cada ano. Assim, para citar dois exemplos 
extremos, em 1989 os EUA produziam 35,1% das pesquisas enquanto o Brasil 
produzia apenas 0,47%. Há, portanto, um grave desequilíbrio entre uma pequena 
minoria de países que produz conhecimentos e uma grande maioria que os consome. 
Há pouca perspectiva de que este panorama possa mudar no curto prazo. Se é 
verdade que as conquistas do conhecimento se espalham rapidamente pelo planeta, 
não é menos certo que os centros hegemônicos que dominam e manipulam estes 
conhecimentos constroem, a partir disso, uma cidadela de poder e uma fonte enorme 
de recursos. Os outros, se quiserem participar das benesses da ciência e da 
tecnologia, são obrigados a pagar por isso (GOERGEN, 1998, p. 5). 
 
 

Em virtude do regime político e econômico mundial, as universidades estão tendo 

de se adaptar às novas condições impostas, se caracterizando por serem instituições 

globalistas e neoliberais. Globalistas, pois o saber não se limita mais aos interesses de um 

único país e sim ao mundo, uma vez que o planeta está conectado e todos podem compartilhar 

os conhecimentos obtidos. Neoliberais, pois a economia de mercado tem condicionado a 

universidade aos seus interesses, produzindo um conhecimento na maioria das vezes prático, 

objetivo, pragmático e dirigido para o acúmulo de riqueza, condicionando ela numa agência 

do utilitarismo e lhe causando o prejuízo de se tornar esterilizada e esterilizante. O mercado é 

o modo de funcionamento dos interesses privados, causando o sacrifício de direitos da 

maioria desprovida de poder e recursos. A grande questão a ser discutida neste trabalho de 

pesquisa é o conflito e a contradição que surge quando o mercado se apropria da 
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Universidade, forçando-a a assumir um regime de vocação de interesses particulares. A 

dinâmica de funcionamento das universidades hoje evidencia que ela está perdendo seu 

caráter de instituição cultural-educativa e se tornando um aparelho econômico do mercado, e 

se assim for, é preciso redefinir o conceito de Universidade. Consoante István Mészáros, 

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – no seu 
todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à 
máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e 
transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes, como se não 
pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja na forma 
“internalizada” (isto é, pelos indivíduos devidamente “educados” e aceitos) ou 
através de uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica 
implacavelmente imposta. A própria História teve de ser totalmente adulterada, e de 
fato freqüente e grosseiramente falsificada para esse propósito [...] (MÉSZÁROS, 
2005, p. 35-36, grifo do autor). 

 

Em virtude principalmente de questões políticas e econômicas, a universidade 

vem cedendo espaço e poder para outras organizações produtoras de pesquisa e 

desenvolvimento, se limitando à reprodução do conhecimento e formação de profissionais 

para atender o processo produtivo. No que se refere à nova dinâmica de produção da ciência, 

Pedro Goergen acrescenta que 

 
Ademais, grande parte do saber é produzido pelas indústrias ou organismos 
governamentais e não é publicado por razões estratégicas ou econômicas. [...] nos 
EUA cerca de 40% dos conhecimentos gerados a cada ano não são divulgados. 
Aliás, a universidade, acostumada à sua posição hegemônica como produtora de 
conhecimentos, é hoje obrigada a dividir sempre mais este espaço com outras 
organizações, especialmente industriais. Em alguns campos, como o da engenharia e 
o da computação, por exemplo, a maior parte das descobertas inovadoras já vem 
sendo feita fora da universidade. [...] É urgente superar este “abreviamento” do 
papel da universidade que reduziu sua função a formar indivíduos para atender 
“necessidades sociais”, sejam elas quais forem e recuperar seu papel de instância 
crítica da sociedade a partir de interesses humanos mais amplos democraticamente 
discutidos. [...] a universidade, talvez inconscientemente, pode tornar-se cúmplice de 
um crime que uma sociedade, supostamente lúcida e sofisticada, comete contra uma 
grande parte da população, formada por pessoas que se tornam objetos manietados e 
torturados, mendicantes de um emprego que já estatisticamente não existe. A 
universidade lhes insufla ânimo e esperança, garantindo-lhes que boa formação 
garantirá um futuro de inclusão, um futuro cidadão. Estará a universidade consciente 
da responsabilidade que assume ao prometer, direta ou indiretamente, algo que, 
sabe, jamais será cumprido? Numa época em que o trabalho que as pessoas têm a 
oferecer tornou-se supérfluo, a esperança no futuro tornou-se um simulacro. [...] 
(GOERGEN, 1998, p. 7-8). 

 

Como visto, a universidade tem uma função histórica e convencional de lidar com 

a universalidade, acumulando tradição de docência, pesquisa e extensão, se mostrando como 

uma instituição universal comprometida com o conhecimento, esclarecimento e a crítica, 

qualidades que estão sendo sacrificadas por meio da dinâmica do capitalismo estruturante, 



68 
 

assunto que será a seguir discutido neste trabalho de pesquisa. O lastro mercantil que visa 

principalmente o lucro, pretende também, em última instância, o controle por meio de uma 

visão totalitária, haja visto que a lógica do mundo na atualidade é uma lógica de concentração 

do capital e da ideologia. O grande problema, não explícito, mas real, é a colonização das 

mentes, num processo que Theodor Adorno chama de semiformação, semicultura ou 

formação parcial e dominada da consciência. A dinâmica que o capital impõe sobre a 

educação para qualificar mão de obra no menor tempo possível tem causado muitos danos 

culturais e profissionais. Semiformação (no alemão Halbbildung) não significa uma formação 

pela metade, e sim uma formação parcial e direcionada. Em espanhol, o termo usado é 

“pseudo-formação”.  

De acordo com Zuin, Pucci e Ramos-de-Oliveira, 

O texto Teoria da Semicultura (Halbbildung), elaborado por Theodor W. Adorno em 
1959, apresenta elementos para uma proposta educacional contemporânea, 
colocando uma tensão na dupla face da problemática pedagógica: a) como o 
capitalismo tardio educa/forma seus reprodutores/clientes através da negação da 
formação cultural; b) ao mesmo tempo, como, a partir da semiformação 
generalizada, se resgatar a Bildung (cultura/formação cultural) para os construtores 
da sociedade em que vivemos. [...] A questão do resgate da “formação cultural” está 
profundamente palpitante nos textos em que Adorno critica a indústria cultural e sua 
prole imediata, a semicultura. [...] Assim, como o Iluminismo se tornou 
problemático em pleno Século das Luzes, assim a formação cultural se converteu em 
seu contrário em plena época da universalização da informação. Mas não é só. A 
utopia de Adorno e dos frankfurtianos é retomar radicalmente a proposta iluminista 
de Kant, duzentos anos depois, numa época em que a razão se transformou em 
suporte do progresso e da dominação (ZUIN, PUCCI e RAMOS-DE-OLIVEIRA, 
1998, p. 89-90). 

 

Para Theodor Adorno, há uma diferença entre o não-saber e o semi-saber, uma 

vez que o homem sabedor do não-saber se projeta no esforço de busca do saber, enquanto o 

semi-saber faz com que as pessoas tenham a impressão de serem sabedoras de algo, se 

fechando às possibilidades do conhecimento verdadeiro e integral. Adorno analisa que a não-

cultura, como mera ingenuidade e simples ignorância, permitia uma relação imediata com os 

objetos e, em virtude do potencial de ceticismo, engenho e ironia – qualidades que se 

desenvolvem naqueles que não são inteiramente domesticados - podia elevá-los à consciência 

crítica. Eis aí algo fora do alcance da semiformação cultural (ADORNO, 2010, p. 21).  

[...] Na verdade, a semiformação, ao invés de instigar as pessoas a desenvolverem 
plenamente suas potencialidades e assim colaborarem efetivamente na 
transformação social, propicia um verniz formativo que não dá condições de se ir 
além da superfície. E como seria a nossa sociedade de classes se os trabalhadores 
desenvolvessem a fundo suas possibilidades humanas e sociais? (ZUIN, PUCCI e 
RAMOS-DE-OLIVEIRA, 1998, p. 97). 
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A semiformação é fruto de uma educação subordinada que prega a exaltação da 

adaptação e o conformismo, desempoderando as pessoas do senso crítico, discernimento e 

inconformismo, atingindo principalmente trabalhadores das classes médias da sociedade. A 

cultura impregnada nas últimas décadas tem como intenção submeter as pessoas às demandas 

do mercado, de que devemos acumular a maior quantidade de informações possíveis no 

menor espaço de tempo, informações essas oferecidas por uma estrutura engenhosamente 

arquitetada chamada por Theodor Adorno de “Indústria Cultural”, capaz de nos oferecer todas 

as respostas e meios que precisamos. 

[...] o semiformado, na medida em que está excluído da cultura e, ao mesmo tempo, 
com ela concorda, passa a dispor de uma segunda cultura sui generis, não oficial, que, 
por consequência, se alivia graças a um autêntico encontro marcado pela indústria 
cultural: o mundo dos livros que não deixa nas estantes sem ler e que parecem ser 
igualmente a-históricos e tão sensíveis perante as catástrofes da história como seu 
próprio inconsciente. E, da mesma maneira que este último, a semiformação aparece 
como isenta de responsabilidades, o que muito dificulta sua correção pedagógica. Sem 
dúvida, somente uma atuação de psicologia profunda poderia contestá-la, uma vez 
que, em fases precoces do desenvolvimento, se afrouxam seus bloqueios e se pode 
fortalecer a reflexão crítica (ADORNO, 2010, p. 37). 

 
Corroborando com Adorno, Zuin, Pucci e Ramos-de-Oliveira somam que 

Em todos os locais, a face subjetiva da indústria cultural – a semicultura ou 
semiformação cultural – se instala. E a semicultura não se resume numa falsa 
cultura, algo que vem e que vai, que pode, mais tarde, ser substituída por algo mais 
avançado, mais perfeito. A semicultura é semiformação cultural mesmo, isto é, 
deformação. Deformação que impede, que traz obstáculos à formação. Não se trata 
de uma ilusão, algo que pareça verdade, mas que é errado. Uma pseudocultura. Não! 
Trata-se de um processo impeditivo da formação cultural. O seu inimigo mortal 
(ZUIN, PUCCI e RAMOS-DE-OLIVEIRA, 2001, p. 13-14). 

 
 A semiformação é desvinculada de pressupostos que poderiam gerar continuidade 

do processo de formação, acabando por se tornar em substâncias que acabam por intoxicar e 

deturpar a mente, desprovida de crítica e reflexão, atrapalhando em muito o processo de 

formação da consciência. Ainda segundo Zuin, Pucci e Ramos-de-Oliveira, propaga-se a ideia 

de que a sociedade está bem informada sobre os assuntos que a envolvem, mas isso é 

enganoso, uma vez que a formação das pessoas possui muitas lacunas não preenchidas, que 

lhe dão uma visão parcial e tendenciosa das situações, incapaz de compreender os grandes 

problemas que enfrentamos. 

Por meio da absorção dos produtos semiculturais, que possuem como principal 
característica a superficialidade com que abordam os mais variados temas – ciências, 
artes, políticas etc. – propaga-se a ilusão de que as pessoas estão bem-informadas 
sobre os mais variados assuntos. Para este indivíduo torna-se cada vez mais difícil a 
conscientização de que sua formação educacional possui falhas visíveis, dada a 
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rapidez com que consome informações facilmente descartáveis e que apenas 
contribuem para a reprodução da invisibilidade de sua própria vida debilitada. O que 
ocorre, na verdade, é a reprodução de uma consciência reificada que não identifica 
as relações sociais desiguais como relações históricas passíveis de serem 
transformadas (ZUIN, PUCCI e RAMOS-DE-OLIVEIRA, 1998, p.122). 

 

A educação superior, além de capacitar as pessoas para o exercício de uma 

atividade profissional, deveria ter a tarefa primeira de fortalecer o senso de resistência e não 

somente a adaptação, firmando posição de “inconformidade contra a manipulação, opressão, 

aprisionamento do indivíduo em seu frágil enfrentamento do todo” (PUCCI, 2010, p. 44). 
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CAPÍTULO 2 – O CAPITALISMO ESTRUTURANTE: SOCIEDADE, EDUCAÇÃO E 

ENSINO SUPERIOR 

 

 

 

 

2.1 Capitalismo e Sociedade 

 

A partir de 1972, os sistemas financeiros implementados mudaram o equilíbrio de 

forças em ação no capitalismo4 global, oferecendo muito mais autonomia ao sistema 

financeiro em comparação com o sistema em vigor até então, de financiamento corporativo, 

estatal e pessoal. Isso causou profunda queda no processo estruturado no fordismo, quando o 

capital passou a ter mais liberdade de migração, isto é, as transferências de fundos de 

empresas se tornaram mais rápidas e menos burocráticas, minimizando os prejuízos e 

maximizando os lucros nas regiões mais vantajosas do mundo. O fordismo teve como 

idealizador o empresário Henry Ford, que implementou em 1914 o sistema baseado na 

produção em massa, para um consumo em massa. Ford idealizava a construção de um novo 

tipo de organização da sociedade por meio da aplicação adequada ao poder corporativo. Esse 

sistema era estruturado na reprodução da força de trabalho e numa política de controle do 

trabalho, sob uma nova estética e dinâmica que visavam uma sociedade democrática, 

racionalista, modernista e populista (HARVEY, 1998). O engenhoso sistema de Ford deu 

novo rumo ao capitalismo no início do século XX, o que Gramsci caracterizou como um 

modo específico de viver, pensar e sentir a vida, forjando um modelo de trabalhador adequado 

às novas demandas e processos produtivos. De acordo com David Harvey, 

____________________ 

4 O capitalismo é o sistema econômico predominante em quase todo o mundo, operando segundo a lógica do 
interesse, tendo o domínio privado como principal detentor e controlador do sistema produtivo, distribuição, 
controle de preços, ofertas, demandas, os investimentos e os salários, cujo principal objetivo é o lucro. O termo 
capitalismo foi criado e utilizado por socialistas e anarquistas no século XIX, tendo como principal nome o 
filósofo, intelectual e revolucionário alemão Karl Marx. Com o declínio do sistema feudal, o capitalismo passou 
a ser o sistema em ascensão na sociedade ocidental, tendo como idealizadores principais os britânicos John 
Locke e Adam Smith, que usavam o termo “Liberalismo” para definir o novo sistema. Desde sua origem, o 
capitalismo atravessou diversas etapas, dentre elas: o capitalismo comercial ou mercantilismo (entre os séculos 
XVI e XIX), o capitalismo industrial ou industrialismo (entre os séculos XIX e a Primeira Guerra Mundial) e o 
capitalismo financeiro (da Primeira Guerra Mundial até o período atual). 

[...] a acumulação ilimitada do capital 
provavelmente vai ceder lugar ao caos, encerrando 
a era do capital não com uma explosão 
revolucionária, mas numa torturada anarquia 
(HARVEY, 2004, p. 38). 
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O líder comunista italiano Antonio Gramsci, jogado numa das prisões de Mussolini 
uma ou duas décadas mais tarde, extraiu exatamente essa implicação. O 
americanismo e o fordismo, observou ele em seus Cadernos do Cárcere, equivaliam 
ao “maior esforço coletivo até para criar, com velocidade sem precedentes, e com 
uma consciência de propósito sem igual na história, um novo tipo de trabalhador e 
um novo tipo de homem”. Os novos métodos de trabalho “são inseparáveis de um 
modo específico de viver e de pensar e sentir a vida”. Questões de sexualidade, de 
família, de formas de coerção moral, de consumismo e de ação do Estado estavam 
vinculadas, ao ver de Gramsci, ao esforço de forjar um tipo particular de trabalhador 
“adequado ao novo tipo de trabalho e de processo produtivo”. Contudo, duas 
décadas depois dos movimentos iniciados por Ford, Gramsci julgava que “sua 
elaboração ainda está apenas em seu estágio inicial, sendo, portanto, 
(aparentemente) idílica”. Por que, então, levou tanto tempo para que o fordismo se 
tornasse um regime de acumulação adulto? (HARVEY, 1998, p. 121-122). 

 

Após 1972, os sistemas financeiros colocaram fim ao fordismo e abriram caminho 

para a formação do mercado de ações global, gerando a criação de um comércio mundial de 

valores e crédito, com fácil mobilidade geográfica do capital. Harvey acrescenta que 

O segundo desenvolvimento, que foi muito mais importante do que o primeiro, foi a 
completa reorganização do sistema financeiro global e a emergência de poderes 
imensamente ampliados de coordenação financeira. Mais uma vez, houve um 
movimento dual; de um lado, para a formação de conglomerados e corretores 
financeiros de extraordinário poder global; e, de outro, uma rápida proliferação e 
descentralização de atividades e fluxos financeiros por meio da criação de 
instrumentos e mercados financeiros totalmente inéditos. [...] A formação de um 
mercado de ações global, de mercados futuros de mercadorias (e até de dívidas) 
globais, de acordos de compensação recíproca de taxas de juros e moedas, ao lado 
da acelerada mobilidade geográfica de fundos, significou, pela primeira vez, a 
criação de um único mercado mundial de dinheiro e de crédito (HARVEY, 1998, p. 
152). 

 

Porém, desde 1972 a globalização se tornou mais efetiva, uma vez que a crise no 

petróleo provocou uma série de mudanças econômicas e tecnológicas com o objetivo de se 

buscar novas fontes energéticas, bem como novas formas de produção que consumissem 

menos energia e trabalho. A globalização trouxe uma série de benefícios ao mundo, elevando 

o padrão de vida das pessoas, fornecendo uma maior disponibilidade de bens de consumo, a 

possibilidade de se comunicarem mais facilmente com pessoas de outros países, 

estabelecendo maiores relações culturais e econômicas, entre outros. Dentre as principais 

características da globalização, pode-se citar a nova reestruturação e divisão internacional do 

trabalho, a integração dos mercados, o surgimento de novas relações e acordos comerciais, a 

melhoria na qualificação profissional, a intensificação da competição pelos postos de trabalho, 

a mudança do modelo de produção fordista para o modelo baseado na flexibilização da mão 

de obra, nos processos de fabricação e nos mercados consumidores e o aumento no tamanho e 

importância do setor de serviços. 



73 
 

No que tange o assunto integração dos mercados, é importante destacar a 

participação da China durante a década de 1970, uma vez que ela se abriu economicamente 

para o mundo, num processo que se deu a partir de 1976, com a morte de Mao Tse-Tung e a 

subida ao poder político por Deng Xiaoping. Durante a década de 1960 a China atravessava 

uma profunda crise econômica, com baixa produtividade e pouca competitividade no mercado 

externo, enfrentando muitas manifestações lideradas por estudantes que reivindicavam maior 

abertura econômica e tecnológica. Em 1972, com o apoio do então presidente americano 

Richard Nixon, que cortejava o apoio chinês ante um contexto de Guerra Fria, a China passou 

a compor o Conselho de Segurança da ONU e passou a enxergar os países do ocidente com 

outros olhos. Com a morte de Mao, Deng Xiaoping foi elevado ao cargo de líder máximo do 

país e iniciou um processo de recuperação econômica e tecnológica, mas sempre sob forte 

intervenção do Estado, sem participação democrática. Privatizações, entrada controlada de 

capital estrangeiro e forte produção voltada pra a exportação alavancou a economia chinesa ao 

patamar de segunda maior potência econômica nos dias atuais, investindo desde então na 

agricultura, indústria de base, indústria bélica, tecnologia e ciência. 

De acordo com Nicholas Burbules e Carlos Alberto Torres (2004), a globalização 

também trouxe consigo uma série de prejuízos: o desemprego em muitos setores da economia, 

a migração da mão de obra excedente para o trabalho informal, o aumento dos empregados 

temporários, o enfraquecimento dos sindicatos e grupos representantes dos trabalhadores, 

diminuição dos salários e a perda de direitos trabalhistas, o aumento da desigualdade social e 

do abismo financeiro, tecnológico e cultura entre os países mais ricos e os mais pobres, entre 

outros muitos exemplos.  

Burbules e Torres asseveram que 

Os “males” mais óbvios da globalização são o desemprego estrutural, a erosão da 
mão de obra organizada como força política e econômica, a exclusão social e um 
aumento no abismo entre ricos e pobres dentro das nações e, especialmente, ao redor 
do mundo. Certas pessoas associam a globalização a um aumento na insegurança 
urbana, devido à progressiva violência urbana, com a presença crescente de 
movimentos de fora do território e de fora do Estado que impedem representar 
ameaças sérias contra a segurança, a paz, a estabilidade e o desenvolvimento (como 
o tráfico de drogas, máfias, comércio de armas de destruição em massa, ou 
organizações terroristas) (BURBULES e TORRES, 2004, p. 21). 

 

Outro grande prejuízo causado pelo efeito da etapa financeira neoliberal vigente é 

a perda da autonomia e soberania dos países, uma vez que lentamente vão se enfraquecendo, 

cedendo funções e prerrogativas ao mercado. Conforme Zygmunt Bauman,  
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Muito mais revolucionária (e potencialmente fatal para o Estado, já que foi moldada 
durante a era moderna) é outra tendência que mina a soberania do Estado de modo 
muito mais profundo: a inclinação do Estado enfraquecido a passar muitas de suas 
funções e prerrogativas para os lados, e não para cima, cedendo-as aos poderes 
impessoais dos mercados, ou a rendição cada vez mais abrangente do Estado à 
chantagem das forças do mercado, contrariando as políticas preferidas e endossadas 
por seu eleitorado e tomando dos cidadãos o status de ponto de referência e árbitro 
final das propriedades políticas (BAUMAN, 2008, p. 87). 

 

A fase atual do capitalismo, denominada “Neoliberalismo”, tem como uma de 

suas principais metas a concretização da ideologia do “Estado Mínimo”, cujo termo é de 

origem americana e visa reduzir o papel do Estado em relação à sociedade em algumas 

questões, permitindo ao mercado se fazer presente por meio de seus serviços contratados. O 

neoliberalismo teve início após a Segunda Guerra Mundial, mas com maior ênfase a partir da 

década de 1970, em virtude da crise do petróleo em 1973 e dos sinais de degradação do 

modelo de estado de bem-estar social que havia sido retomado após 1945. De fato, foi no 

governo do ditador chileno Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (1973-1990) que o 

neoliberalismo foi colocado em prática como política econômica de Estado, diretamente 

influenciado pelas ideias de Friedman5. Após o Chile, o primeiro governo ocidental 

democrático a assumir o neoliberalismo foi a Inglaterra, governada na época pela primeira-

ministra Margaret Thatcher entre 1979 e 1990, seguida pelos Estados Unidos com o 

presidente Ronald Reagen (1981-1989) e a Alemanha com Helmut Kohl (1982-1998). 

A dinâmica de funcionamento do Estado Mínimo baseia-se em privatizar alguns 

serviços públicos, principalmente aqueles que oferecem maior potencial de crescimento e 

rentabilidade. Por meio de um engenhoso processo de depreciação das agências públicas, 

envolvendo sucateamento do bem público e maciça cobertura midiática para enredar o 

pensamento da sociedade, os governos cedem à iniciativa privada a concessão de alguns 

serviços, que passam então a ser realizados mediante cobrança de tarifa. No Brasil, exemplos 

dessa prática foram as concessões dos correios, portos, aeroportos, rodovias, usinas 

hidrelétricas, mineradoras, além de outros serviços. 

____________________ 

5 Milton Friedman foi o principal idealizador do Neoliberalismo, fase atual do capitalismo. Outros importantes 
idealizadores foram Friedrich Hayek, Leopold von Wiese e Ludwig von Mises. Professor da Escola de Economia 
da Universidade de Chicago por mais de 30 anos, Friedman foi autor de muitos livros com a temática 
econômica, cuja principal obra é “Capitalismo e Liberdade”, publicada em 1962, época de Guerra Fria, 
escrevendo as bases de seu pensamento sobre a liberdade econômica como condição para liberdade das pessoas e 
da sociedade. Foi conselheiro de três presidentes americanos: Richard Nixon, Gerald Ford e Ronald Reagan, 
conquistando em 1976 o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel. 
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Tratando do assunto Estado Mínimo, Pablo Gentili e Tomaz Tadeu da Silva 

expõem por meio da longa citação a seguir que uma das estratégias é retirar a educação da 

esfera pública e transferi-la para a iniciativa privada, garantindo mais controle sobre a 

ideologia que se pretende implantar e conservar. 

É parte essencial dessa representação apresentar as vantagens de um Estado mínimo 
e de menos governo. A retórica liberal pode pregar um Estado mínimo e menos 
governo exatamente porque a constituição histórica da sociedade capitalista pode ser 
equacionada com a dispersão dos centros de poder e de governo das populações, 
embutidos numa série de dispositivos institucionais e em inúmeros mecanismos da 
vida cotidiana. A aliança neoconservadorismo/neoliberalismo não dispensa o 
controle e a regulamentação central da vida das populações – Estado Mínimo na 
retórica liberal significa apenas menos regulamentação da atividade econômica do 
capital, mas na sociedade contemporânea eles já não são mesmo centralizados. A 
educação institucionalizada é justamente um desses mecanismos de normalização e 
controle que embora estatal e estatalmente regulamentada não opera 
fundamentalmente através de mecanismos diretos de controle social. Assim, a 
estratégia liberal de retirar a educação institucionalizada da esfera pública e 
submetê-la às regras do mercado significa não mais liberdade (a palavra-fetiche da 
retórica neoliberal) e menos regulação, mas precisamente mais controle num objeto 
de consumo individual e não de discussão pública e coletiva. Nesse caso, menos 
governo significa mais “governo” (GENTILI e SILVA, 1997, p. 18). 

 

Os exemplos de ataques da economia de mercado são inúmeros e variados. 

Citando o caso de Margaret Thatcher enquanto primeira ministra da Inglaterra, que colocou 

em prática o plano do capital de privatizações imobiliárias, David Harvey denuncia que, o que 

a princípio parecia ser um benefício para as camadas mais pobres, tornou-se em pouco tempo 

num grande investimento para os mais ricos e prejuízo para aqueles que sonhavam com a casa 

própria. Ele também avança em sua argumentação, citando que as privatizações continuaram 

nas áreas de saneamento, telecomunicações, eletricidade, energia e transporte. 

No caso de Thatcher, o grande estoque de habitações sociais foi um dos primeiros 
ativos a ser privatizados. À primeira vista, isso pareceu uma dádiva para as classes 
inferiores, que poderiam agora passar de locatárias a proprietárias a um custo 
relativamente baixo, obtendo o controle de um valioso ativo e aumentando suas 
posses. Mas, tão logo essa mudança de condição ocorreu, teve início a especulação 
imobiliária, particularmente nos locais centrais mais valorizados, à qual se seguiram 
o tráfico de influência, a enganação pura e simples ou a expulsão de populações de 
baixa renda para as periferias de cidades como Londres, transformando antigos 
conjuntos habitacionais destinados à classe trabalhadora em centros de intensa 
ocupação de imóveis pelas classes médias. A perda de habitações a preços acessíveis 
levou ao surgimento de cidadãos sem-teto e da anomia social em muitos ambientes 
urbanos. Na Inglaterra, a subsequente privatização dos serviços (água, 
telecomunicações, eletricidade, energia, transporte), a liquidação de empresas 
públicas e a moldagem de muitas outras instituições públicas (como as 
universidades) de acordo com uma lógica comercial, levaram à radical 
transformação do padrão dominante de relações sociais e a uma redistribuição de 
ativos que favoreceu cada vez mais antes as classes altas do que as baixas 
(HARVEY, 2004, p. 131). 
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Harvey ainda inclui as mudanças de políticas e o estabelecimento da doutrina 

neoliberal em outros países, devidamente amparados por seus governos e de agências 

econômicas como o Fundo Monetário Internacional – FMI e o Banco Mundial.  

[...] Em união com Reagan, ela transformou toda a orientação da atividade do 
Estado, que abandonou a busca do bem-estar social e passou a apoiar ativamente as 
condições “do lado da oferta” da acumulação do capital. O FMI e o Banco Mundial 
mudaram quase que da noite para o dia seus parâmetros de política, e em poucos 
anos a doutrina neoliberal fizera uma curta e vitoriosa marcha por sobre as 
instituições e passara a dominar a política, primeiramente no mundo anglo-saxão, 
porém mais tarde em boa parte da Europa e do mundo (HARVEY, 2004, p. 130). 

 

Por outro lado, David Harvey defende que a proposta capitalista também pode ser 

reconhecida como aquela que proporcionou a maior criação de riqueza, ofereceu o direito da 

propriedade privada e a recompensa pelo esforço empreendido, isto é, a meritocracia.  

[...] Embora a violência de classe tenha sido tenebrosa, o lado positivo foi a abolição 
das relações feudais, a liberação de energias criadoras, a abertura da sociedade a 
fortes correntes de mudança tecnológica e organizacional e a superação de um 
mundo fundado na superstição e na ignorância, substituído por um mundo de 
ilustração científica potencialmente capaz de libertar as pessoas dos anseios e 
necessidades materiais. É possível afirmar, desse ponto de vista, que a acumulação 
primitiva foi uma etapa necessária, ainda que tenebrosa, pela qual teve de passar a 
ordem social para chegar a uma condição na qual se tornassem possíveis tanto o 
capitalismo como algum socialismo alternativo [...] (HARVEY, 2004, p. 134). 

 

Porém, juntamente com os avanços, o capitalismo também trouxe consigo uma 

série de desafios. Dentro do contexto de crítica de Marx, um desses desafios foi que o 

capitalismo causou a separação entre o trabalhador e aquilo que ele produziu, não lhe sendo 

possível reconhecer como o seu produtor e muitas vezes sequer conseguindo adquiri-lo. A 

proletarização do mundo é a vitória do sistema econômico da separação, em que o trabalhador 

e aquilo que ele produz se perdem durante o processo de fabricação, quando a unidade e a 

comunicação tornam-se atributos exclusivos daqueles que controlam o sistema.  

Nesse sentido, para Zuin, Pucci e Ramos-de-Oliveira, 

[...] A produção capitalista, contudo, não apenas subtrai ao trabalhador a propriedade 
dos meios de produção, mas, em consequência da divisão do trabalho cada vez mais 
desenvolvida e especializada, articula o processo de criação do produto em parcelas, 
de tal modo que nenhuma delas gera algo por si mesmo finalizado, dotado de 
sentido. O trabalho de nenhum trabalhador se encontra em vinculação imediata e 
perceptível com o produto pronto; este produto tem um sentido apenas como 
mercadoria. A desumanidade desta relação aumenta com a expansão da 
industrialização por máquinas. Pois com a divisão do trabalho surgida no âmbito da 
manufatura, mesmo sendo o processo de produção desmembrado e dividido, a 
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qualidade dos produtos parciais era necessariamente condicionada pelas aptidões 
físicas e intelectuais do trabalhador; entretanto na indústria maquinizada 
desenvolvida foi eliminada qualquer relação entre o produto e o produtor. De um 
modo tal que nela o processo produtivo é condicionado exclusivamente pelas 
possibilidades da máquina; o homem serve à máquina, ele se adapta à mesma; a 
produção torna-se inteiramente independente das possibilidades e aptidões humanas 
do trabalhador (ZUIN, PUCCI e RAMOS-DE-OLIVEIRA, 1998, p. 55-56). 

 
A maioria da população mundial tem servido ao capitalismo como mão de obra 

para aqueles poucos que detém o poder e os recursos, restando-lhes também a tarefa de serem 

os consumidores e mantenedores do regime. Para que o sistema funcione, é preciso que ele 

opere em regime de crescimento constante, o que num fim último, tornar-se-á um problema, 

pois não haverá recursos para manter todo o processo em funcionamento. O problema é que 

esse regime não se limita somente às fronteiras da economia, extrapolando agora sua 

influência e poder para outras áreas; uma delas é a ambiental, uma vez que o consumismo 

desenfreado causa a exploração de mais recursos naturais a cada dia. De acordo com Bauman, 

o capitalismo tem se mostrado um sistema parasitário, que evolui por muitos meios para se 

manter vivo, se nutrindo de todos os recursos de determinado meio até a exaustão e depois 

migrando para outra fonte até levar o planeta ao colapso num tempo relativamente curto. 

Sem meias palavras, o capitalismo é um sistema parasitário. Como todos os 
parasitas, pode prosperar durante certo período, desde que encontre um organismo 
ainda não explorado que lhe forneça alimento. Mas não pode fazer isso sem 
prejudicar o hospedeiro, destruindo assim, cedo ou tarde, as condições de sua 
prosperidade ou mesmo de sua sobrevivência. [...] a força do capitalismo está na 
extraordinária engenhosidade com que busca e descobre novas espécies hospedeiras 
sempre que as espécies anteriormente exploradas se tornam escassas ou se 
extinguem. E também no oportunismo e rapidez, dignos de um vírus, com que se 
adapta às idiossincrasias de seus novos pastos (BAUMAN, 2010, p. 9-10). 

 

Os Estados Unidos, por exemplo, considerado o maior país consumidor do 

mundo, é também o maior interessado em sustentar a permanência do sistema econômico em 

vigor, pois, sem ele, a nação e a ideologia defendida fracassariam. O consumo americano é 

tão intenso que, se todos os países do mundo operassem da mesma forma, talvez não 

houvesse mais recursos suficientes para atender a todas as necessidades.  

David Harvey assevera que 

[...] Os Estados Unidos são uma sociedade imigrante extraordinariamente 
multicultural movida por um inflexível individualismo competitivo que revoluciona 
de modo perpétuo a vida social, econômica e política. Essas forças tornam a 
democracia cronicamente instável, difícil, se não impossível, de controlar, exceto 
por meio da corrupção do poder financeiro. Há momentos em que todo o país parece 
insubordinado a ponto de ser ingovernável [...] (HARVEY, 2004, p. 22). 
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Obviamente, não se pode demonizar somente os americanos; outros países, 

principalmente os mais ricos, também se enquadram nesse perfil de individualismo e 

indiferença social, consumindo mais a cada dia e não se importando com os desdobramentos 

de suas práticas, especialmente aquelas que atingem o meio ambiente. Os exemplos de 

utilização indiscriminada de fontes naturais no planeta são inúmeros: florestas, solo e água, 

mesmo sendo renováveis, não conseguem acompanhar o aumento da demanda e tendem a se 

esgotar rapidamente. Mais problemática é a situação dos recursos minerais, principalmente 

petróleo e diversos minérios usados na produção de combustíveis e de uma infinidade de 

produtos utilizados na sociedade. A ideologia capitalista implantada e pouco refletida pela 

sociedade em geral é a obsolescência programada, isto é, os produtos adquiridos que tem 

tempo de validade, devendo ser descartados o mais rápido possível ao menor sinal de avaria 

ou de surgimento de um produto mais avançado e disponível para venda, cujos exemplos mais 

simples são encontrados na moda, telefonia celular e automóveis. São inconvenientes e 

contrários aos interesses da economia a produção de coisas boas, duráveis e que podem ser 

consertadas facilmente. Ainda segundo David Harvey, 

A luta pela manutenção da lucratividade apressa os capitalistas a explorarem todo 
tipo de novas possibilidades. São abertas novas linhas de produto, o que significa a 
criação de novos desejos e necessidades. Os capitalistas são obrigados a redobrar 
seus esforços para criar novas necessidades nos outros, enfatizando o cultivo de 
apetites imaginários e o papel da fantasia, do capricho e do impulso. O resultado é a 
exacerbação da insegurança e da instabilidade, na medida em que massas de capital 
e de trabalho vão sendo transferidas entre linhas de produção, deixando setores 
inteiros devastados, enquanto o fluxo perpétuo de desejos, gostos e necessidades do 
consumidor se torna o foco permanente de incerteza e de luta. Abrem-se 
necessariamente novos espaços quando os capitalistas procuram novos mercados, 
novas fontes de matérias-primas, uma nova força de trabalho e locais novos e mais 
lucrativos para operações de produção. O impulso de realocação para locais mais 
vantajosos (o movimento geográfico do capital e do trabalho) revoluciona 
periodicamente a divisão territorial e internacional do trabalho, acrescentando à 
insegurança uma divisão geográfica vital. A resultante transformação da experiência 
do espaço e do lugar é acompanhada por revoluções na dimensão do tempo, na 
medida em que os capitalistas tentar reduzir o tempo de giro de seu capital a um 
“piscar de olhos”. Em resumo, o capitalismo é um sistema social que internaliza 
regras que garantem que ele permaneça uma força permanentemente revolucionária 
e distributiva de sua própria história mundial. Se, portanto, “a única coisa segura 
sobre a modernidade é a insegurança”, não é difícil ver de onde vem essa 
insegurança (HARVEY, 1998, p. 103). 

 
 Seguindo o mesmo pensamento de Harvey, Zygmunt Bauman adiciona que 

“Consumir”, portanto, significa investir na afiliação social de si próprio, o que, 
numa sociedade de consumidores, traduz-se em “vendabilidade”: obter qualidades 
para as quais já existe uma demanda de mercado, ou reciclar as que já se possui, 
transformando-se em mercadorias para as quais a demanda pode continuar sendo 
criada. A maioria das mercadorias oferecidas no mercado de consumo deve sua 
atração e seu poder de recrutar consumidores ávidos a seu valor de investimento, 
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seja ele genuíno ou suposto, anunciado de forma explícita ou indireta, Sua promessa 
de aumentar a atratividade e, por consequência, o preço de mercado de seus 
compradores está escrita, em letras grandes ou pequenas, ou ao menos nas 
entrelinhas, nos folhetos de todos os produtos – inclusive aqueles que, de maneira 
ostensiva, são adquiridos principalmente, ou mesmo exclusivamente, pelo puro 
prazer do consumidor. O consumo é um investimento em tudo que serve para o 
“valor social” e a auto-estima do indivíduo (BAUMAN, 2008, p. 75-76). 

 
Com a introdução das novas tecnologias, por meio da automação, uso de 

ferramentas robóticas e sistemas avançados de logística, o sistema de produção flexível 

facilitou o processo de criação e manufatura de novos produtos, mantendo o interesse dos 

consumidores pelas novidades e as vendas em alta. Além do aumento no consumo, 

consequentemente, há também o aumento na produção de lixo, e esse é outro desafio que a 

sociedade moderna enfrenta: qual a destinação de tamanha quantidade de lixo produzida em 

todo o mundo? Bauman acrescenta que 

Nosso mundo lembra cada vez mais Leônia, a “cidade invisível” de Italo Calvino, 
onde “mais do que pelas coisas que todos os dias são fabricadas, vendidas, 
compradas, a opulência... se mede pelas coisas que todos os dias são jogadas fora 
para dar lugar a novas”. A alegria de “livrar-se” de algo, o ato de descartar e jogar 
no lixo, esta é a verdadeira paixão do nosso mundo (BAUMAN, 2010, p. 41). 

 

As estratégias para manter o sistema funcionando são inúmeras, mesmo isso 

custando o agravamento de muitos problemas, principalmente sociais, como o endividamento 

e a desigualdade. A atual fase do capitalismo tem mostrado ao mundo a capacidade de gerar 

“bolhas” que se expandem muito além de sua capacidade e, se não fosse assim, o regime 

tenderia ao desmoronamento e os danos causados seriam desastrosos em todo o mundo. A 

crise do setor imobiliário americano de 2008 foi um bom exemplo, quando muitas pessoas 

perderam seus imóveis por falta de pagamento, algumas instituições financeiras e indústrias 

encerraram suas atividades e uma grande soma de dinheiro público foi necessária para 

reequilibrar as contas da economia. O fato é que a bolha americana se formou em 2001, com a 

oferta de bilhões de dólares por parte de instituições financeiras para o pagamento das 

hipotecas. Os juros, que a princípio eram pequenos, em 2005 aumentaram, numa tentativa do 

governo americano de frear a alta da inflação que se estabelecia naquele momento, o que 

causou inadimplência e o início de uma grave crise financeira em cascata que atingiu muitos 

setores da economia americana e mundial. Bauman adiciona nesta extensa citação que 

Os Estados Unidos, que têm a mais poderosa economia do mundo, vista como 
modelo de sucesso a ser seguido pela maioria dos habitantes do globo que estão em 
busca de uma vida satisfatória e agradável, talvez estejam mais afundados em 
dívidas do que qualquer outro país na história. Paul Krugman, que assinala que “em 
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2006 os Estados Unidos gastaram 57% mais do que ganharam nos mercados 
mundiais”, pergunta “como os norte-americanos têm conseguido viver tão além de 
seus recursos?”, e responde: “Aumentando suas dívidas com o Japão, a China e os 
países produtores de petróleo do Oriente Médio”. Os governantes e cidadãos norte-
americanos são viciados em dinheiro estrangeiro (e dependentes dele), da mesma 
forma que do petróleo importado. O déficit de 300 bilhões de dólares no orçamento 
federal foi recentemente louvado pela Casa Branca como algo de que se deve ter 
orgulho só porque haviam sido cortados alguns bilhões das centenas de bilhões do 
déficit do ano anterior (um cálculo, diga-se de passagem, com grande chance de se 
mostrar falso antes de terminar o ano fiscal). Os empréstimos contraídos pelos 
Estados Unidos, tal como as dívidas dos consumidores, destinam-se a financiar o 
consumo, não o investimento. O dinheiro importado que terá de ser pago mais cedo 
ou mais tarde (mesmo que a atual administração chegue ao extremo de adiar esse 
pagamento para as calendas gregas) não é gasto para financiar investimentos 
potencialmente lucrativos, mas para sustentar o boom de consumo e, portanto, o 
“fator da boa sensação” do eleitorado, assim como para financiar os crescentes 
déficits federais, exacerbados com regularidade (apesar dos cortes cada vez mais 
drásticos nos gastos sociais) pela continuidade da redução de impostos para os ricos 
(BAUMAN, 2008, p. 104-105). 

 

 Nos últimos anos alguns países da Europa também atravessam profundas crises 

econômicas, principalmente Grécia, Portugal e Espanha, causando uma série de dificuldades 

que vão do congelamento dos salários ao aumento de impostos e cortes nos investimentos. O 

Brasil, também motivado pela crise externa, ingerência política e muitos casos de corrupção, 

após um período de crescimento econômico e melhora nos índices sociais, incluindo baixo 

desemprego, diminuição da miséria e melhora na qualidade de vida, voltou a enfrentar 

dificuldades com a inflação, desemprego, cortes nos investimentos públicos, aumento dos 

impostos e nos juros ao consumidor, entre outras coisas. 

A sociedade burguesa, por meio da proletarização do mundo, tem promovido o 

enfraquecimento e desarticulação das categorias profissionais e seus sindicatos, impondo aos 

trabalhadores a necessidade de vender sua mão de obra aos proprietários dos processos 

produtivos, ou seja, aqueles que detém o capital e têm o controle da economia. Essa dinâmica 

de proletarização tem causado a diminuição do valor humano, isto é, as pessoas vão perdendo 

o respeito, a dignidade e a coragem para enfrentar aqueles que possuem o poder. Paulo Freire 

(2001) foi o pesquisador que tão bem expôs as relações entre opressores e oprimidos, em que 

as pessoas passam a serem consideradas como “coisas”, “números” ou apenas consumidores 

com algum potencial. Diante desse contexto, Theodor Adorno acredita que 

[...] A tal ponto as pessoas são reduzidas a meras coisas que aqueles que delas 
dispõem podem colocá-las por um instante no céu para logo em seguida jogá-las no 
lixo; e que vão para o diabo com seus direitos e o seu trabalho. A indústria se 
interessa pelos homens apenas como pelos próprios clientes e empregados, e 
reduziu, efetivamente, a humanidade no seu conjunto, como cada um dos seus 
elementos, a esta forma exaustiva. Segundo o ângulo determinante, é sublinhado, na 
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ideologia, o plano ou o fenômeno, a técnica ou a vida, a civilização ou a natureza. 
Como empregados são chamados à organização racional e pressionados a inserir-se 
com sadio bom senso. Como clientes se veem a si mesmos como ilustração, na tela 
ou nos jornais, em episódios humanos e privados pela liberdade de escolha e como 
atração do que ainda não está enquadrado. Em qualquer dos casos permanecem 
objetos (ADORNO, 2002, p. 48). 

 

Para Michael Apple, nessa corrida para manter todo o sistema operando, o 

principal prejudicado será o trabalhador, a cada dia mais exigido, desprotegido e explorado. 

Mesmo com essa má distribuição e a concentração e a centralização crescentes, nós 
sabemos que a estagnação e a inflação rondam a economia. A acumulação de capital 
e a legitimação estão ameaçadas. O nível de dívida dessas mesmas empresas têm 
aumentado consideravelmente, em parte por causa do financiamento das inovações 
tecnológicas devidas à crescente competição internacional. Novos mercados 
“precisam” ser desenvolvidos; os trabalhadores precisam ser postos sob maiores 
controles e disciplina; a produtividade precisa ser aumentada; novas tecnologias 
precisam ser desenvolvidas a uma taxa mais rápida; e as técnicas e o conhecimento 
especializado necessários para empreender tudo isso precisam ser gerados. O papel 
do trabalhador é crítico neste caso, uma vez que se sabe que a taxa de exploração 
dos trabalhadores é um preditor excepcional dos níveis de lucros de uma empresa. 
Isto é, um dos mais importantes pelos quais as empresas podem lidar com os 
“problemas econômicos” que elas enfrentam é voltando-se para sua força de 
trabalho, aumentando sua taxa de exploração (APPLE, 1989, p. 24-25). 

 

Por meio da tecnologia dos sistemas de busca dirigida, somos constantemente 

sondados por correspondências em papel, telefônicas e virtuais. Ao acessarmos a internet, por 

exemplo, somos bombardeados com mensagens e propagandas que sabem exatamente as 

nossas preferências, uma vez que direcionam todas as oportunidades referentes aos últimos 

assuntos que pesquisamos, desde um tênis ou uma passagem aérea, até músicas e vídeos. Para 

aquelas pessoas pouco entendidas das tecnologias da informação e marketing, chega a parecer 

que a internet e os meios de comunicação fazem mágica, já que sabem com antecedência 

aquilo que estamos buscando. O mercado tem realizado altos investimentos para facilitar a 

busca de produtos e caracterizar a necessidade de compra das pessoas.   

Porém, o levantamento de dados pessoais não é levado a cabo somente pelo Estado, 
mas também pelo mercado. Desde que surgiu o on-line shopping, é fácil registrar 
precisamente o comportamento de compra de alguém, organizar um perfil de seus 
hábitos e inclinações pessoais, mantendo-o consumindo por meio de ofertas 
idiossincraticamente selecionadas. O perfil individual obtido pelo cálculo de dados 
de consumo – que, por sinal, tanto mais fiel à realidade fica quanto menos a 
individualidade se diferencia de padrões de consumo – representa sem dúvida um 
caso-limite. Deve-se temê-lo ou ansiar por ele? Por um lado, corresponde a uma 
invasão na vida privada, com meios que na polícia são chamados de rastreamento. 
Por outro lado, é sinal de atenção. Ter um perfil consumidor digno de nota significa 
ser alguém. Quem nem mesmo consegue fazer-se percebido para ter um tal perfil 
simplesmente não conta: não é ninguém (TÜRCKE, 2010, p. 41, grifo do autor). 
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A ideologia do mercado impregnada em nossa sociedade é que as pessoas 

precisam ter. Se não temos determinado produto ou deixamos de comprar ou fazer algo que 

está na moda, então simplesmente não somos importantes. Os anúncios são cada vez mais 

engenhosos e encantadores, conduzindo sutilmente as pessoas a adquirir bens por meio de 

compras à vista ou a prazo, sendo essa última modalidade a mais vantajosa para o mercado, 

uma vez que rendem mais lucro e fidelizam os clientes por mais tempo. Campanhas 

publicitárias com slogans como “Vem ser Feliz” ou “Lugar de Gente Feliz” são alguns 

exemplos de como as agências publicitárias têm se relacionado com o público, vendendo a 

ilusão da busca da felicidade através da aquisição de produtos, enredando milhares de pessoas 

em todo o mundo. Conforme Bruno Pucci,  

Brilhos intensos emanam de mercadorias que são consumidas vorazmente. 
Informações e palavras de ordem referentes ao consumo imediato são absorvidos em 
um ritmo alucinante. Produtos são substituídos quase que instantaneamente por 
outros que prometem vantagens que nunca se poderia imaginar. Tudo que é 
produzido passa a ser obsoleto em virtude da velocidade perante a qual é removido, 
bastando, para tanto, apenas um piscar de olhos dos consumidores. Quem não usa a 
calça da moda ou não ouve o “hit” do momento não pode ser considerado um 
membro devidamente integrado à comunidade (PUCCI, 1995, p. 153). 

 
 Para Zygmunt Bauman, o capitalismo tem se servido das potencialidades das 

áreas de publicidade e marketing, seduzindo o público com ofertas tentadoras de modo a criar 

o sentimento de necessidade e importância em se ter determinado bem. Essa necessidade tem 

que ver com a maneira como as pessoas têm se relacionado umas com as outras, numa 

tentativa de se fazerem notadas, reconhecidas, invejadas e importantes.  

Não se compra apenas comida, sapatos, automóveis ou itens de mobiliário. A busca 
ávida e sem fim por novos exemplos aperfeiçoados e por receitas de vida é também 
uma variedade do comprar, e uma variedade da máxima importância, seguramente, à 
luz das ligações gêmeas de que nossa felicidade depende apenas de nossa 
competência pessoal, mas que somos [...] pessoalmente incompetentes, ou não tão 
competentes como deveríamos, e poderíamos ser se nos esforçássemos mais. Há 
muitas áreas em que precisamos ser mais competentes, e cada uma delas requer uma 
“compra”. “Vamos às compras” pelas habilidades necessárias a nosso sustento e 
pelos meios de convencer nossos possíveis empregadores de que as temos; pelo tipo 
de imagem que gostaríamos de vestir e por modos de fazer com que os outros 
acreditem que somos o que vestimos; por maneiras de fazer novos amigos que 
queremos e de nos desfazer dos que não mais queremos; pelos meios de atrair 
atenção e de nos escondermos do escrutínio; pelos meios de extrair mais satisfação 
do amor e pelos meios de evitar nossa “dependência” do parceiro amado ou amante; 
pelos modos de obter o amor do amado e o modo menos custoso de acabar com uma 
união quando o amor desapareceu e a relação deixou de agradar; pelo melhor meio 
de poupar dinheiro para um futuro incerto e o modo mais conveniente de gastar 
dinheiro antes de ganhá-lo; pelos recursos para fazer mais rápido o que temos que 
fazer e por coisas para fazer a fim de encher o tempo então disponível; pelas 
comidas mais deliciosas e pela dieta mais eficaz para eliminar as consequências de 
comê-las; pelos mais poderosos sistemas de som e as melhores pílulas contra a dor 
de cabeça. A lista de compras não tem fim. Porém, por mais longa que seja a lista, a 
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opção de não ir às compras não figura nela. E a competência mais necessária em 
nosso mundo de fins ostensivamente infinitos é a de quem vai às compras hábil e 
infatigavelmente (BAUMAN, 2000, p. 87-88). 

 
Theodor Adorno e Max Horkheimer, usando como tema a “Indústria Cultural”, 

teceram severas críticas ao sistema capitalista, que cria e manipula necessidades de consumo 

por meio de estratégias que influenciam o consciente e o inconsciente das pessoas.  Indústria 

cultural é o movimento que visa entreter o público em geral, mas com ênfase na grande 

massa, que possui menor padrão cultural e crítico, cujo principal objetivo sempre foi o de 

obter lucro. Esse tema abriu espaço para a reflexão sobre uma série de questões, dentre elas, a 

imposição de comportamento, a reprodução ideológica do mercado, reorientação das massas, 

entres outros. De acordo com Antônio Álvaro Soares Zuin, Bruno Pucci e Newton Ramos-de-

Oliveira “[...] em todos os locais, o poder da indústria cultural se faz presente, trazendo a falsa 

diversão, a atividade que distrai no sentido literal do termo, isto é, que desencaminha, que 

desorienta, que empobrece o exercício mental, a percepção e a sensibilidade” (2001, p. 13). 

Fato é que a Indústria Cultural não existe para o benefício da sociedade, orientando e 

capacitando as pessoas para a tomada de decisões prudentes e racionais; pelo contrário, seus 

efeitos nocivos são muitos e variados: dirigindo tendências, necessidades e comportamentos, 

desvirtuando o pensamento crítico para assuntos com pouca relevância e com forte apelo 

comercial, o que os pesquisadores de Frankfurt chamavam de semiformação ou semicultura, 

assunto já comentado neste trabalho de pesquisa. 

Conforme Theodor Adorno, 

Com toda hipocrisia, a indústria cultural alega guiar-se pelos consumidores e 
fornecer-lhes aquilo que eles desejam. Mas, ao mesmo tempo que repele com 
diligência todo pensamento sobre sua própria autonomia e proclama suas vítimas 
como juízes, sua autocracia disfarçada ultrapassa todos os excessos da arte 
autônoma. Não se trata tanto da indústria cultural de adaptar-se às reações dos 
clientes, mas sim de fingi-las. Ela as inculca neles ao se comportar como se ela 
própria fosse um cliente. Seria possível suspeitar que todo esse ajustamento, ao qual 
se assevera obedecer também, é ideologia; as pessoas se esforçariam tanto mais para 
se igualar às outras e ao todo, quanto mais empenhadas estivessem – através da 
igualdade exagerada, esse juramento público de impotência social – em participar do 
poder e em minar a igualdade [...] (ADORNO, 1993, p. 176). 

 
A televisão e a internet são hoje os meios de comunicação que mais informam, 

entretem e influenciam a vida das pessoas. O maior desafio dos telespectadores é fazer uma 

análise crítica sobre o que é exposto, uma vez que as notícias de maior importância para a 

sociedade são colocadas de forma parcial e conforme os interesses comerciais e ideológicos 

das emissoras e de quem as financia, tudo formatado consoante os ditames da Indústria 
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Cultural. Obviamente que não somos treinados para o exercício dessa análise crítica, nem 

tampouco teríamos forças para realizá-la todas as vezes que ligamos o aparelho de TV.  

As propagandas ocupam papel destacado nas grades de programação e há muito 

tempo são conscientes de seu poder de persuasão. Segundo Theodor Adorno, as propagandas 

do partido nazista foram diferenciais no processo de convencer o povo alemão da culpa dos 

judeus pelos problemas econômicos que a Alemanha enfrentava, assim como a necessidade de 

aumentar a segurança do país e motivá-los a entrar em regime de guerra caso fosse necessário. 

A história que se sucedeu todos sabem: a desgraça da II Guerra Mundial, o holocausto, 

milhões de pessoas civis e militares mortas e um prejuízo econômico, político e social 

gigantesco.  

Propaganda para mudar o mundo, que bobagem! A propaganda faz da linguagem 
um instrumento, uma alavanca, uma máquina. A propaganda fixa o modo de ser dos 
homens tais como eles se tornaram sob a injustiça social, na medida em que ela os 
coloca em movimento. Ela conta com o fato de que se pode contar com eles. No 
íntimo, cada um sabe que ele próprio será transformado pelo meio num outro meio, 
como na fábrica. A fúria que sentem quando se deixam levar por ela é a velha fúria 
dirigida contra o jugo, reforçada pelo pressentimento de que a saída indicada pela 
propaganda é uma falsa saída. A propaganda manipula os homens; onde ela grita 
liberdade, ela se contradiz a si mesma. A falsidade é inseparável dela. É na 
comunidade da mentira que os líderes (Führer) e seus liderados se reúnem graças à 
propaganda, mesmo quando os conteúdos enquanto tais são corretos. A própria 
verdade torna-se para ela um simples meio de conquistar adeptos para sua causa, ela 
já a falsifica quando a coloca em sua boca. Por isso, a verdadeira resistência não 
conhece nenhuma propaganda. A propaganda é inimiga dos homens [...] (ADORNO 
e HORKHEIMER, 1985, p. 238). 

 

Os horrores da guerra passaram, mas algumas lições parecem não ter surtido 

efeito. A influência da mídia e as propagandas a cada dia vão se tornando mais eficazes e 

poderosas, a ponto de penetrar na mente das pessoas e influenciá-las conforme os ditames do 

capital. Quanto ao poder danoso da propaganda, Michael Apple assevera que 

Até mesmo a forma da experiência do processo de ver televisão contribui para a 
recriação da experiência ideológica. Sentimo-nos isolados como espectadores, muitas 
vezes envolvendo-nos em interação social apenas durante os comerciais. Os 
comerciais determinam a ocasião em que as coisas acontecem na trama. O próprio fato 
de que os comerciais são tão determinantes é um indicador dos seus efeitos sobre as 
nossas consciências. Eles são responsáveis, em grande parte, por nos tornar 
“acostumados a pensar sobre nós próprios e a nos comportar como um mercado e não 
como um público, como consumidores e não como cidadãos” (APPLE, 1989, p. 47). 

 

Num mundo onde a mídia em geral tem o poder de influenciar diretamente a 

maneira de pensar e as ações das pessoas, torna-se urgente a reflexão sobre as prioridades que 

são apresentadas por meio dela. Numa crítica às práticas nocivas da mídia e do capitalismo, 

Paulo Freire afirma que: 
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[...] Como enfrentar o extraordinário poder da mídia, da linguagem da televisão, de 
sua “sintaxe” que reduz a um mesmo plano o passado e o presente e sugere que o 
que ainda não há já está feito. Mais ainda, que diversifica temáticas no noticiário 
sem que haja tempo para reflexão sobre os variados assuntos. De uma notícia sobre 
Miss Brasil se passa a um terremoto na China; de um escândalo envolvendo mais 
um banco dilapidado por diretores inescrupulosos temos cenas de um trem que 
descarrilou em Zurique. O mundo encurta, o tempo se dilui: o ontem vira agora; o 
amanhã já está feito. Tudo muito rápido. Debater o que se diz e o que se mostra e 
como se mostra na televisão me parece algo cada vez mais importante. Como 
educadores e educadoras progressistas não apenas não podemos desconhecer a 
televisão mas devemos usá-la, sobretudo, discuti-la (FREIRE, 2003, p. 138-139). 

 

Christoph Türcke também critica a influência negativa da mídia, que diariamente 

provoca uma tempestade de informações capazes de tornar nossos sentidos dormentes. 

Atualmente, esse estado de torpor mental chegou num ponto em que as pessoas não mais se 

assustam diante das muitas notícias, principalmente aquelas que trazem fatos desagradáveis e 

de violência. Em geral, essas notícias não causam mais efeito, são consideradas rotineiras e 

normais. A cada dia é notório que as pessoas estão se tornando mais indiferentes, preocupadas 

mais na busca do interesse próprio do que com os interesses da sociedade.  

[...] As sensações que agitadamente tomam o organismo, fazem-se sentir em todas as 
suas fibras, e que parecem dar-lhe de volta a percepção subtraída, o sentimento 
pleno de si, são precisamente aquelas que o anestesiam. A quantidade de danos 
auditivos produzidos em jovens nas discotecas ou por meio de fones de ouvidos fala 
por si só. O bombardeio audiovisual faz os sentidos ficarem dormentes. As 
sensações criam a necessidade de outras mais fortes. A dose atual de imagens e sons 
de pessoas feridas, desfiguradas, aterrorizadas, fugindo de algo, sem roupa, as cenas 
de assassinato e de sexo, que já representam a normalidade no cenário dos 
programas, praticamente não mais podem ser percebidas senão como uma 
preparatória para novas doses aumentadas de excitação. A reality-TV é um 
verdadeiro progresso nessa linha. Estar ao vivo o mais tempo possível quando casas 
pegam fogo, aviões caem, pilotos de carros sofrem acidentes, quando se fazem 
reféns, produzir o calafrio de uma vivência autêntica: isto aqui não foi montado, é de 
verdade (TÜRCKE, 2010, p. 68). 

 

Frieza burguesa é o conceito utilizado pela Escola de Frankfurt referente ao 

comportamento humano sob influência do capitalismo, em que as pessoas tendem a se tornar 

a cada dia mais indiferentes e egoístas. Adorno, que viveu os horrores da II Guerra Mundial e 

viu parte de sua família sendo dizimada pelos nazistas, numa dura crítica ao individualismo, 

afirma: “Se os homens não fossem [...] profundamente indiferentes ao que acontece com 

todos os demais [...] então Auschwitz não teria sido possível” (ADORNO, 1986). A frieza 

burguesa tem criado uma cultura de afastamento das pessoas, motivada pelo amor ao dinheiro, 

os bens materiais e a ganância por poder. 

Neste país, não há nenhuma diferença entre o destino econômico e o próprio 
homem. Todo o mundo é o que é sua fortuna, sua renda, sua posição, suas chances. 
Na consciência dos homens, a máscara econômica e o que está debaixo dela 
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coincidem nas mínimas ruguinhas. Cada um vale o que ganha, cada um ganha o que 
vale. Ele aprende o que ele é através das vicissitudes de sua vida econômica. Ele não 
se conhece de outro modo. Se a crítica materialista da sociedade objetou outrora o 
idealismo que não é a consciência que determina o ser, mas é o ser que determina a 
consciência, que a verdade sobre a sociedade não será encontrada nas concepções 
idealistas que ela elaborou sobre si mesma, mas em sua economia, a autoconsciência 
dos contemporâneos acabou por rejeitar semelhante idealismo. Eles julgam seu 
próprio eu segundo o valor de mercado e aprendem o que são a partir do que se 
passa com eles na economia capitalista. Seu destino, por mais triste que seja, não 
lhes é exterior, eles o reconhecem. Despedindo o chinês, “Disse com a voz velada de 
tristeza: Meu amigo a sorte não me sorriu neste mundo. Para onde vou? Vou para as 
montanhas. Busco sossego para meu coração solitário” (ADORNO e 
HORKHEIMER, 1985, p. 197). 

 

No universo empresarial o que mais importa é manter-se vivo, mesmo que isso 

custe aumento de problemas sociais, ambientais, políticos e econômicos. O mercado tem 

operado segundo a lógica do interesse, de sujeitos particulares que operam o sistema 

produtivo apoiados no “regime jurídico da propriedade privada”, sacrificando direitos da 

maioria em favor de interesses pessoais daqueles poucos que detém o poder e os recursos. 

Quanto aos desprovidos de recursos e influência, o mercado tem o interesse predominante de 

torná-los empregados e clientes: para produzir, gerar lucro e manter as engrenagens do 

sistema em perfeito funcionamento. Para Theodor Adorno,  

[...] A indústria só se interessa pelos homens como clientes e empregados e, de fato, 
reduziu a humanidade inteira, bem como cada um de seus elementos, a essa fórmula 
exaustiva. Conforme o aspecto determinante em cada caso, a ideologia dá ênfase ao 
planejamento ou ao acaso, à técnica ou à vida, à civilização ou à natureza. Enquanto 
empregados, eles são lembrados da organização racional e exortados a se inserir nela 
com bom-senso. Enquanto clientes, verão o cinema e a imprensa demonstrar-lhes, 
com base em acontecimentos da vida privada das pessoas, a liberdade de escolha, 
que é o encanto do incompreendido. Objetos é que continuarão a ser em ambos os 
casos (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 137). 

 

A sociedade de mercado tem potencializado nos mais variados ambientes de 

trabalho o clima de rivalidade, seja por cumprir metas ou pela manutenção do emprego. A 

ideologia do capitalismo é que não há espaço para perdedores, tornando a busca pela vitória 

uma obsessão e trazendo consigo uma negativa carga emocional para aqueles que não 

conseguem o destaque desejado.  

O fracasso não é mais a perspectiva normal apenas dos muito pobres ou 
desprivilegiados; tornou-se mais conhecido como um fator regular nas vidas da 
classe média. A dimensão decrescente da elite torna mais fugidia a realização. O 
mercado em que o vencedor leva tudo é uma estrutura competitiva que predispõe ao 
fracasso grande número de pessoas educadas. As reduções e reengenharias impõem 
às pessoas da classe média tragédias súbitas que nos primeiros tempos do 
capitalismo ficavam muito mais limitadas às classes trabalhadoras. O senso de faltar 
à própria família comportando-se de maneira flexível e adaptável no trabalho [...] é 
mais sutil, mas igualmente forte (SENNETT, 2001, p. 141-142).   
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A vocação consumista em nossa sociedade é de que o sucesso e a sobrevivência 

dependem exclusivamente dos desempenhos individuais, e essa torna-se a busca incessante de 

cada um, mesmo correndo o sério risco de cair no engodo capitalista e nunca alcançar degraus 

mais altos na pirâmide social. Segundo Zygmunt Bauman, 

A vocação consumista se baseia, em última instância, nos desempenhos individuais. 
Os serviços oferecidos pelo mercado que podem ser necessários para permitir que os 
desempenhos individuais tenham curso com fluidez também se destinam a ser a 
preocupação do consumidor individual: uma tarefa que deve ser empreendida 
individualmente e resolvida com a ajuda de habilidades e padrões de ação de 
consumo individualmente obtidos. Bombardeados de todos os lados por sugestões de 
que precisam se equipar com um ou outro produto fornecido pelas lojas se quiserem 
ter a capacidade de alcançar e manter a posição social que desejam, desempenhar 
suas obrigações sociais e proteger a auto-estima – assim como serem vistos e 
reconhecidos por fazerem tudo isso -, consumidores de ambos os sexos, todas as 
idades e posições sociais irão sentir-se inadequados, deficientes e abaixo do padrão a 
não ser que respondam com prontidão a esses apelos (BAUMAN, 2008, p. 74, grifos 
do autor). 

 

Numa dura crítica ao discurso globalizante que segrega e desumaniza, Paulo 

Freire expõe a falta de ética presente no mundo em que vivemos, quando os direitos e 

necessidades das pessoas são preteridos frente aos ditames do mercado. 

O discurso da globalização que fala da ética esconde, porém, que sua é a ética do 
mercado e não a ética universal do ser humano, pela qual devemos lutar bravamente 
se optamos, na verdade, por um mundo de gente. O discurso da globalização 
astutamente oculta ou nela busca penumbrar a reedição intensificada ao máximo, 
mesmo modificada, da medonha malvadez com que o capitalismo aparece na 
História. O discurso ideológico da globalização procura disfarçar que ela vem 
robustecendo a riqueza de uns poucos e verticalizando a pobreza e a miséria de 
milhões. O sistema capitalista alcança no neoliberalismo globalizante o máximo de 
eficácia de sua malvadez intrínseca (FREIRE, 2003, p. 127-128). 

 

Freire ainda acrescenta que: 

Prefiro ser criticado como idealista e sonhador inveterado por continuar, sem relutar, 
a apostar no ser humano, a me bater por uma legislação que o defenda contra as 
arrancadas agressivas e injustas de quem transgride a própria ética. A liberdade do 
comércio sem limite é licenciosidade do lucro. Vira privilégio de uns poucos que, 
em condições favoráveis, robustece seu poder contra os direitos de muitos, inclusive 
o direito de sobreviver. [...] O desemprego no mundo não é, como disse e tenho 
repetido, uma fatalidade. É antes o resultado de uma globalização da economia e de 
avanços tecnológicos a que vem faltando o dever ser de uma ética realmente a 
serviço do ser humano e não do lucro e da gulodice irrefreada das minorias que 
comandam o mundo (FREIRE, 2003, p. 129-130). 

 

O sistema político e econômico predominante mundialmente pode ser o 

responsável pelas muitas situações de barbárie que a humanidade tem enfrentado, tendo 
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sobrevivido à custa do prejuízo social e econômico de muitas pessoas, num processo de 

acumulação por espoliação, segregando e reduzindo-as à categoria de “coisas”. De acordo 

com Maurice Tardif e Claude Lessard, o futuro da sociedade pode em muito se assemelhar 

aos campos de concentração nazistas, em que os menos capacitados e mais pobres servem de 

matéria prima a ser exterminada, uma vez que não tem utilidade nenhuma na visão de quem 

controla a economia. 

A indústria dos campos da morte e dos campos de trabalho dos nazistas e stalinistas 
oferece uma dolorosa imagem do que pode produzir-se quando seres humanos são 
reduzidos completamente à categoria de objetos: eles passam a ser tratados como 
matéria-prima a ser exterminada, como bois levados ao matadouro, coisas sem 
subjetividade cujo pranto e cujos gritos já não incomodam mais do que as máquinas 
e demais aparelhos. O que choca nesse processo de extermínio em massa, para além 
das ideologias que os fundamentam, é precisamente a identidade entre o trabalho 
industrial material e o holocausto: tendo atingido tal amplitude, a destruição não 
pode mais funcionar senão assumindo estreitamente as formas da produção material 
de massa, capaz de garantir as condições mortíferas que conduzem ao extermínio 
massivo, regular, cotidiano de milhões de pessoas. A relação com o objeto de 
trabalho (aqui homens, mulheres, idosos, crianças, doentes) se desdobra em forma 
de indiferença, quer dizer, na anulação ética do outro e de seu (rosto), que conduz à 
ausência completa de responsabilidade diante dos demais seres humanos, que não 
são mais exatamente seres humanos, mas produtos extermináveis, logicamente, na 
escala ampla do trabalho industrial (TARDIF e LESSARD, 2011, p. 29-30). 

 

O momento presente, em meio à turbulenta crise econômica, bem como os 

desafios ambientais, sociais e políticos que enfrentamos, requer reflexão e tomada de 

decisões. Manter o status quo significa se resignar ao fato de que o mundo não tem mais jeito. 

A única resposta possível, se bem que temporária, a esse problema dentro das regras 
de todo modo de produção capitalista é alguma espécie de novo “New Deal” de 
alcance global. Isso significa libertar a lógica da circulação e acumulação do capital 
de seus grilhões neoliberais, reformulando o poder do Estado segundo linhas bem 
mais intervencionistas e redistributivas, conter os poderes especulativos do capital 
financeiro e descentralizar ou controlar democraticamente o poder avassalador dos 
oligopólios e monopólios (de modo particular, a influência nefária do complexo 
industrial-militar) de ditar tudo, dos termos do comércio internacional a tudo aquilo 
que vemos, lemos e ouvimos nos meios de comunicação [...] (HARVEY, 2004, p. 
167). 
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2.2 Capitalismo e Educação 

 

 

 

2.2.1 Antecedentes Históricos 

 

Vivemos num período da história de intensificação das contradições, repleto de 

transformações, sendo muitas delas ainda incompreensíveis. Em virtude da imensa onda de 

modificações produzidas pela reestruturação produtiva, o assunto educação tomou imensa 

proporção, uma vez que a escola e aquilo que ela ensina devem ser repensados de modo a 

estarem alinhados com as necessidades da sociedade atual. Com a expansão e poderio do 

capitalismo estruturante, são notórias as reformas educacionais em muitos países, muito 

creditadas ao processo de globalização nas últimas décadas, promovendo-se as mudanças 

necessárias para melhor se adequarem à política econômica mundial.  

Conforme Ramon de Oliveira,  

A diversidade de padrões de reformas educacionais institui-se não só pela 
historicidade própria de cada nação, mas também pela situação de cada uma dentro 
da globalização. [...] enquanto os governantes que estão mais próximos do ideário 
neoliberal tendem a adequar os seus sistemas educacionais aos ditames do capital, 
outros, que ainda vislumbram um modelo de sociedade mais solidária, tendem a 
buscar no processo educativo um instrumento de apoio para confecção de uma 
sociedade com maior equidade social. Definir qual deve ser este retorno social da 
educação é a grande questão que se estabelece para todas as sociedades 
(OLIVEIRA, 2005, p. 7-8). 

 

Muitos países que estão promovendo a reestruturação dos sistemas educacionais 

visam a melhorar seus níveis de produtividade e competitividade, de modo a atrair mais 

investimentos e aumentar suas participações no mercado mundial. Diante desse contexto, 

educação passou a ser elemento-chave no processo de desenvolvimento e competitividade, 

tornando a escola um lugar onde a dinâmica de funcionamento muito se assemelha aos 

ambientes de trabalho. Segundo Louis Althusser, a escola tem ensinado conteúdos e 

comportamentos que qualificam a força de trabalho, como também causam a reprodução da 

sujeição à ideologia dominante. 

A possibilidade de povoar o mundo com gente mais 
afetuosa e induzir as pessoas a terem mais afeto não 
figura nos panoramas pintados pela utopia consumista 
(BAUMAN, 2008, p. 68). 
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Ora, o que se aprende na Escola? Vai-se mais ou menos longe dos estudos, mas de 
qualquer maneira, aprende-se a ler, a escrever, a contar, - portanto algumas técnicas, 
e ainda muito mais coisas, inclusive elementos (que podem ser rudimentares ou pelo 
contrário aprofundados) de “cultura científica” ou “literária” diretamente utilizáveis 
nos diferentes lugares da produção (uma instrução para os operários, outra para os 
técnicos, uma terceira para os engenheiros, uma outra para os quadros superiores, 
etc.). Aprendem-se, portanto, “saberes práticos” (des “savoirfaire”) [...] Mas, por 
outro lado, e ao mesmo tempo que ensina estas técnicas e estes conhecimentos, a 
Escola ensina também “regras” dos bons costumes, isto é, o comportamento que 
todo o agente da divisão do trabalho deve observar, segundo o lugar que está 
destinado a ocupar: regras de moral, da consciência cívica e profissional, o que 
significa exatamente regras de respeito pela divisão social-técnica do trabalho, pelas 
regras de ordem estabelecida pela dominação de classe. Ensina também a “bem 
falar, a redigir bem”, o que significa exatamente (para os futuros capitalistas e para 
os seus servidores) a “mandar bem”, isto é, (solução ideal) a “falar bem” aos 
operários, etc. (ALTHUSSER, 1970, p. 20-21). 

 

Para Althusser, o Estado é a “máquina” de repressão que permite à classe 

dominante o controle sobre a classe operária e manutenção da economia de mercado sob a 

dinâmica de extorsão que Karl Marx chamava de “mais-valia”. O capital é a potência 

econômica da sociedade, cujos aparatos de valorização, acumulação e reprodução sustentam o 

Estado contemporâneo, que por sua vez garante as bases políticas, jurídicas e econômicas para 

que o capitalismo se torne viável. Para garantir o controle da sociedade, o Estado faz uso de 

“aparelhos” para orientar, manipular e reprimir, se necessário: o governo, a administração, o 

exército, a polícia, os tribunais, as prisões etc., também chamados de Aparelhos Repressivos 

de Estado, uma vez que podem fazer uso da violência para manter a ordem. Por outro lado, o 

Estado também faz uso dos “aparelhos ideológicos”, que operam por meio da ideologia: 

religiosa (igrejas), escolar, familiar, jurídica, política, sindical, informação e cultural. A 

ideologia implantada visa promover a internalização, incorporação e integração da classe 

dominada, garantindo a sua continuidade, poderio e o mínimo de contestação e revolta. O 

Estado deve ser o provedor dos parâmetros políticos instituídos, assegurando as condições 

gerais de produção, bem como gerenciando a luta de classes. Em virtude da subserviência do 

Estado pelo capital, a escola têm se tornado um dos principais aparelhos ideológicos do 

Estado, garantindo a reprodução das relações de produção capitalista. Para Althusser, 

O concerto é dominado por uma partitura única, perturbada de quando em quando 
por contradições (as dos restos das antigas classes dominantes, as dos proletários e 
das suas organizações): a partitura da ideologia da classe atualmente dominante, que 
integra na sua música os grandes temas do Humanismo dos Grandes Antepassados, 
que fizeram antes do Cristianismo o Milagre Grego, e depois a Grandeza de Roma, a 
Cidade Eterna, e os temas do Interesse, particular e geral, etc. nacionalismo, 
moralismo e economismo. Contudo, neste concerto, há um Aparelho Ideológico de 
Estado que desempenha incontestavelmente o papel dominante, embora nem sempre 
se preste muita atenção à sua música: ela é de tal maneira silenciosa! Trata-se da 
Escola (ALTHUSSER, 1970, p. 64). 
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Corroborando com Althusser, quanto ao poder e doutrinamento do Estado sobre 

as pessoas, Nicholas Burbules e Carlos Alberto Torres incluem que 

[...] Os sistemas organizados de educação operam sob a égide de um Estado-Nação 
que controla, regula, coordena, comanda, financia e certifica o processo de ensino e 
aprendizagem. Não é de surpreender que um dos principais propósitos de um 
sistema educacional projetado dessa forma seja criar um cidadão leal e competente 
(BURBULES e TORRES, 2004, p. 12). 

 

Durante séculos, o trabalho proporcionou ao homem a possibilidade de expansão 

de suas inventividades e potencialidades, cujos frutos eram basicamente direcionados para a 

sua subsistência. Porém, com a criação e expansão do capitalismo, potencializado pelos 

movimentos da Revolução Industrial e a Globalização, o trabalho formalizado em empresas 

passou a ser predominante, causando a migração de boa parte da população mundial do 

campo para a cidade e a concentração de pessoas em grandes centros urbanos, uma vez que 

propiciavam melhores condições de sobrevivência. Após a II Guerra Mundial e a necessidade 

de reconstrução da Europa, aconteceu o período que Alípio Casali (1997) chama de 

“expansão e esplendor do emprego”, quando muitas pessoas puderam trabalhar por toda a 

vida em uma única empresa e na eventualidade de perder o emprego, logo conseguiriam se 

realocar. Com o advento das novas tecnologias, necessidade de novas fontes energéticas, 

diminuição de custos de produção e economia mundial instável, o processo produtivo e as 

formas de trabalho atravessam um longo período de remodelação, cuja consequência mais 

visível tem sido a extinção de muitos postos de trabalho em todo o mundo. Trabalhar até se 

aposentar em uma única empresa passou a ser algo raro desde então. Segundo Casali, 

O mundo do trabalho passa por transformações gerais e radicais. O ritmo acelerado 
do reordenamento econômico em escala mundial e a modernização tecnológica e 
gerencial alteraram completamente o perfil da oferta de empregos. O desemprego 
aparece como uma realidade estrutural, em vez de uma suposta disfunção do sistema 
econômico. Simultaneamente, novas exigências se impõem à qualificação 
profissional: o que se exige agora do trabalhador é que apresente e desenvolva certas 
qualidades que vão muito além daquelas habilidades gerais ou técnicas que os 
processos educativos convencionais podem oferecer. Requer-se uma nova educação, 
que seja, mais geral, versátil, criativa e permanente (CASALI, 1997, p. 15). 

 

A nova dimensão do trabalho tomou contornos que impõem à sociedade a 

obrigação urgente de compreender o significado e as potencialidades da educação. Temas 

antes restritos entre professores, pais e filhos, hoje são centrais também entre os governantes, 

empresas, sindicatos e organizações civis, cuja importância não se limita somente a aculturar 

uma pessoa, mas também agora a prepará-la para o trabalho e o exercício da cidadania. Para 
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os governos e empresas, a educação qualifica, aumenta a produtividade e a riqueza, enquanto 

que para os trabalhadores aumentam as possibilidades de emprego e uma vida melhor. O setor 

produtivo tem exercido forte pressão nas últimas décadas para que os governantes direcionem 

os programas educacionais para o mundo do trabalho, reivindicando alterações de conteúdos, 

disciplinas e currículos. Nesse processo de redirecionamento, Michael Apple afirma que a 

escola tem alinhado seus objetivos na preparação das pessoas para o mercado de trabalho.  

[...] De forma esquemática, as teorias da correspondência afirmam que existem 
características específicas, traços de comportamento, habilidades e disposições que a 
economia exige de seus trabalhadores. Essas necessidades econômicas são tão 
poderosas a ponto de “determinar” o que ocorre em outros setores da sociedade, 
particularmente a escola. Assim, ao observarmos nossas instituições educacionais 
veremos que as coisas tácitas que são ensinadas aos estudantes reproduzem de forma 
aproximada as disposições e os traços de personalidade que esses estudantes 
“necessitarão” posteriormente ao ingressar no mercado de trabalho (APPLE, 1989, 
p. 83). 

 

Semelhantemente, Pablo Gentili e Tomaz Tadeu da Silva asseveram que 

[...] a intervenção na educação com vistas a servir aos propósitos empresariais e 
industriais tem duas dimensões principais. De um lado, é central, na reestruturação 
buscada pelos ideólogos liberais, atrelar a educação institucionalizada aos objetivos 
estreitos de preparação para o local de trabalho. No léxico liberal, trata-se de fazer 
com que as escolas preparem melhor seus alunos para a competitividade do mercado 
nacional e internacional. De outro, é importante também utilizar a educação como 
veículo de transmissão das ideias que proclamam as excelências do livre mercado e 
da livre iniciativa. Há um esforço de alteração do currículo não apenas com o 
objetivo de dirigi-lo a uma preparação estreita para o local de trabalho, mas também 
com o objetivo de preparar os estudantes para aceitar os postulados do credo liberal 
(GENTILI e SILVA, 1997, p. 12). 

 

Para Joseph Kessels, a questão da formação atualmente vai além, uma vez que os 

trabalhadores precisam se manter atualizados e estudando, o que pode se entender por 

formação permanente, pois o mercado de trabalho é dinâmico e competitivo, requisitando 

profissionais mais capacitados, versáteis e comprometidos. É prática rotineira das empresas 

manterem seus quadros de funcionários em regime constante de treinamento, uma vez que as 

tecnologias apresentam inovações constantes. Kessels afirma que 

Aprender a aprender é uma competência de valor e importância universais. Os 
indivíduos necessitam desta habilidade especial para a aprendizagem a fim de que 
possam permanecer inteirados das constantes mudanças que ocorrem nas condições 
de trabalho. O permanente aperfeiçoamento e as inovações que ocorrem no trabalho 
e em torno deste fazem com que haja uma depreciação muito rápida da 
especialização que se obtém com a realização de um programa de educação 
vocacional. A necessidade de que os quadros de funcionários tenham aptidões 
abrangentes e versáteis exige constantes programas de educação continuada. A 
compreensão do fato de que a tecnologia e outras formas de conhecimento se tornam 
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rapidamente obsoletas ressalta a importância do patrimônio educacional, bem como 
a necessidade de se atualizar o conhecimento. Os estudos holandeses e norte-
americanos acerca das aptidões que estimulam o aprender a aprender apontam para a 
natureza essencial dos seguintes elementos: compreensão do estilo próprio de 
aprendizagem de cada pessoa; aquisição da conscientização necessária para aplicar 
processos de raciocínio convergentes, divergentes, críticos e intuitivos; e 
desenvolvimento de maior aptidão para organizar atividades educacionais [...] 
(KESSELS, 1997, p. 215). 

 

Com a ideologia taylorista de capacitar as pessoas para o trabalho, num processo 

marcado pelo treinamento e adestramento, a educação tem mantido como propósito fornecer 

conhecimento e mão de obra qualificada para atender ao mercado de trabalho, devidamente 

doutrinados e engajados na causa de produzir e gerar lucro, obviamente que não para eles e 

sim para os detentores dos processos produtivos e do capital. Para Mario Sergio Cortella, esse 

período de remodelação do trabalho num mundo cheio de mudanças econômicas e 

tecnológicas tem provocado muitas incertezas e tensões. 

Alguns, ao observarem a velocidade das mudanças econômicas e tecnológicas (e os 
efeitos excludentes e marginalizadores delas resultantes), são possuídos por uma 
visão apocalíptica e entendem esta época como uma convulsão desintegradora do 
tecido social; outros supõem ser uma situação transitória e, no aguardo de que logo 
passe, incrustam-se em uma cautela imobilizadora e expectante; outros ainda, 
movidos pelas vantagens parciais que esta situação acarreta, partem (com um ímpeto 
inconsequente) para uma adequação irrefletida aos novos tempos, sem estabelecer 
condições para embasar uma decisão oportuna e mais estável. [...] São momentos 
graves sem dúvida, e, exatamente por isso, são também momentos grávidos de 
possibilidades nos quais é preciso saber compatibilizar a tensão entre flexibilidade, 
persistência e rigidez. Como toda crise, manifesta um perigo; entretanto, enquanto 
crise, anuncia alternativas, sem que a esperança precise ficar em apuros 
(CORTELLA, 1997, p. 22). 

 

À medida que se vão aumentando os níveis escolares, se intensificam os 

ensinamentos e práticas com vistas ao enfrentamento do acirrado mercado de trabalho, uma 

vez que não há emprego para todos. O capitalismo tem usado como tônica a seleção dos mais 

aptos e perfeitamente doutrinados pelo regime. Para muitos dos “não-selecionáveis”, diversos 

podem ser os resultados negativos: enfermidades, frustrações e traumas por não conquistarem 

um emprego digno consoante a educação e esforço que empenharam. O que lhes resta são 

trabalhos informais, com menor remuneração e muitas vezes sem benefícios e garantias. Os 

movimentos em alta nos dias de hoje são a competição, individualismo, produtivismo e a 

burocratização, enquanto os movimentos em baixa são denúncia, contestação, resistência e 

mudança. A realidade tem se mostrado de maneira sombria, por meio da desvalorização 

salarial, precarização das condições de trabalho e a total submissão ao modelo burocrático-
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empresarial-gerencial. Max Weber expôs a maneira como a economia de mercado age frente à 

mão de obra, numa ideologia facilmente incorporada por toda a sociedade. 

Assim, o capitalismo, atualmente guiando a liderança da vida econômica de que 
necessita, pela seleção econômica dos mais aptos – escolhe os empreendimentos e 
trabalhadores de que tiver necessidade. Aqui, justamente, podem ser percebidas as 
limitações do conceito de “seleção” como um meio de explanação histórica. Para 
que um modo de vida tão bem adaptado às peculiaridades do capitalismo pudesse ter 
sido selecionado, isto é, pudesse vir a dominar os outros, ele teve de se originar em 
alguma parte e não apareceu em indivíduos isolados, mas como um modo de vida 
comum a grupos inteiros de homens (WEBER, 1994, p. 34). 

 

Por meio de muitas medidas de desregulamentação das relações trabalhistas nos 

últimos anos e atualmente, milhares de pessoas têm perdido seus empregos. Enquanto a 

democracia tem como princípio fundamental a existência de iguais e privilegiando o interesse 

de todos, inclusive aqueles em desvantagem econômica, o mercado não faz uso desta mesma 

ética, favorecendo quase que exclusivamente os interesses da elite, dos mais abastados e 

alocados no topo da estrutura social. Para Ramon de Oliveira, fica evidente que o 

empresariado tem por objetivo somente aumentar sua taxa de lucro, demonstrando total 

descompromisso por seus funcionários.  

O descompromisso do empresariado com os trabalhadores e o seu apetite voraz para 
o enriquecimento nos fazem registrar o fato de que, no mesmo período (1978-1994) 
em que se comprovou a perda de mais de um milhão de postos de trabalho, a 
indústria nacional alcançou uma produtividade superior a 49%. Fica patente, então, 
que os empresários, em vez de estabelecerem ações para uma melhor distribuição de 
renda, optaram, através da ênfase na defesa da flexibilização das relações de 
trabalho, por aumentar o número de desempregados (OLIVEIRA, 2005, p. 50-51). 
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2.2.2 Capitalismo, Globalização e Educação 

 
A ideologia capitalista faz uso do mérito individual para justificar as 

desigualdades sociais. Para o mercado, ele é o lugar próprio para a realização individual, pois 

o esforço de cada um é o caminho para a realização e sucesso pessoal (Oliveira, 2005). Essa 

doutrina conseguiu com êxito inculcar na sociedade o pensamento de que a educação é o 

caminho para o emprego e a conquista do sucesso, fazendo uso de dossiês de comparação, 

relatórios, avaliações, pesquisas e propagandas que embasam a tese de que as políticas 

educacionais devem estar alinhadas com o a economia de mercado, se tornando a tônica para 

governantes, administradores escolares, pais e alunos, causando o profundo desinteresse e a 

desmotivação pela educação formal, não levando em conta a importância da cultura escolar na 

construção do conhecimento. Isso pode ser um grande perigo, pois com ideologia semelhante, 

Hitler conseguiu convencer um país, na época uma potência com elevado grau cultural, a 

práticas de barbárie como o holocausto da II Guerra Mundial. Parece ser irônico, mas a 

realidade nos mostrou uma realidade diferente: sobre os portões das fábricas de morte de 

Auschwitz havia os dizeres “Arbeit Macht Frei” que significa “O trabalho liberta!” De acordo 

com Santomé, 

Para grande parte dos jovens, as escolas são espaços de encontro, reunião e troca de 
ideias e projetos, mas à margem dos fins estipulados para estas instituições; ou seja, 
os alunos não conferem prioridade aos conteúdos e às tarefas escolares. Para um 
grande número de estudantes, o que mais interessa no atual sistema de educação é 
como obter determinados certificados e títulos que sabem ser importantes devido ao 
seu valor para encontrar um posto de trabalho, e não para se sentirem realizados 
como pessoas e cidadãos responsáveis (SANTOMÉ, 2013, p. 181).  

 

Segundo Ramon de Oliveira, com a aproximação e comunhão do Estado com as 

ideias neoliberais, devidamente amparados por imposições do Banco Mundial, Fundo 

Monetário Internacional e por inúmeros documentos produzidos pelo empresariado nacional, 

o mercado viu uma grande oportunidade de se fazer presente, acentuando os discursos para a 

necessidade de mais privatizações, assumindo o protagonismo em áreas como, por exemplo, 

telecomunicações, transporte, saúde e educação, antes exclusivamente de domínio estatal. 

À medida que o governo brasileiro foi se aproximando da ideologia neoliberal, o 
empresariado nacional foi, aos poucos, assumindo uma posição mais clara em favor 
das reformas institucionais que assegurassem o domínio da regulação do mercado e 
de privatização dos serviços, tradicionalmente, mantidos pelo Estado. [...] Essa 
posição pode ser confirmada pela observação do conjunto de medidas propostas pela 
FIESP em 1993, quando o seu presidente, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, 
avaliando suas ações nesse mesmo ano à frente da entidade, reafirmou a necessidade 
de o Estado implementar as reformas necessárias à modernização da economia 
brasileira [...] (OLIVEIRA, 2005, p. 45). 
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Num cenário de subserviência plena do Estado diante do capital, Oliveira analisa 

ainda os movimentos e estratégias do empresariado para difundir suas ideias, consoante os 

documentos da CNI e da FIESP apresentados neste trabalho de pesquisa. 

O empresariado passa a participar de vários fóruns de discussão e a divulgar suas 
ideias em livros, documentos técnicos e periódicos como forma de disputar o 
direcionamento da política educacional brasileira. A possibilidade de este sujeito 
econômico sentir-se à vontade para propagar suas ideias deve-se às mudanças no 
contexto econômico, político e cultural que colocaram os trabalhadores numa 
posição defensiva no conflito entre capital e trabalho. A conquista da hegemonia do 
capital tem sido favorecida pela corrente de mudança cultural no que se refere aos 
valores éticos a serem perseguidos. A ênfase no individualismo, a valorização do 
sujeito apenas como ser econômico, a significação da vida humana apenas como 
provedora das condições de sua sobrevivência e do acesso aos bens de consumo 
imediatos impuseram à classe trabalhadora um recuo no seu discurso de contestação 
à ordem capitalista, o que, contraditoriamente, permitiu à ordem capitalista, 
encontrar um terreno fértil para a proliferação do seu discurso excludente 
(OLIVEIRA, 2005, p. 101). 

 

Os sistemas de educação, como aparelhos ideológicos do Estado, sempre 

produziram a domesticação das massas, por meio dos currículos, recursos didáticos e 

metodologia pedagógica. As ideologias que orientaram esses aparelhos sempre foram 

manejadas pelas elites e poderes que governaram o mundo, citando como exemplo a Igreja, o 

Estado e, em nossa época, o mercado. A escola, como um lugar de resistência, de denúncia e 

dos discursos que buscam o esclarecimento, tem se tornado a ferramenta principal da 

produção e reprodução da ideologia mercantilista. Quanto ao pleno desenvolvimento da 

estratégia de dominação e domesticação das mentes, Vitor Henrique Paro entende que 

[...] sob o capitalismo, o fim último da empresa não é a simples produção de bens e 
serviços, mas a reprodução ampliada do capital, através da produção da mais-valia, a 
que tudo o mais está subordinado, constituindo a produção de mercadorias apenas 
meio para atingir esse objetivo. Como a produção da mais-valia só se realiza a partir 
da exploração da força de trabalho, instala-se, através da gerência, todo um sistema 
de dominação e controle do trabalhador [...] e que, por tudo, é inteiramente 
antagônico à especificidade de uma ação educativa revolucionária, já que esta, quer 
pela transmissão de um saber objetivo, quer pela promoção de uma consciência 
crítica da realidade social, visa precisamente a servir de instrumento de superação da 
dominação e da exploração vigentes na sociedade (PARO, 1996, p. 150-151). 

 

A globalização, como um modo de funcionamento do capitalismo contemporâneo, 

colocou sobre os ombros da educação toda a responsabilidade do sucesso ou fracasso das 

pessoas, tornando-se ela submissa aos ditames empresariais e devendo formar profissionais 

moldados conforme a necessidade do mercado.  

Burbules e Torres argumentam que  
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No nível econômico, porque a globalização afeta o emprego, ela afeta um dos 
objetivos tradicionais básicos da educação: a preparação para o trabalho. As escolas 
deverão reconsiderar essa missão à luz de mercados de trabalho instáveis, em um 
ambiente de trabalho pós-fordista; novas habilidades e a flexibilidade de adaptar-se a 
novas demandas do trabalho e, portanto, mudar de emprego durante o decorrer da 
vida; e lidar com uma mão-de-obra internacional cada vez mais competitiva. Ainda 
assim, as escolas não estão apenas preocupadas em preparar os estudantes como 
produtores; cada vez mais, as escolas ajudam a moldar as atitudes e práticas do 
consumidor, encorajadas pelos patrocínios empresariais para instituições 
educacionais e para produtos curriculares e extracurriculares que confrontam os 
estudantes em seu cotidiano na sala de aula. Essa crescente comercialização do 
ambiente escolar tem-se tornado notavelmente impudente e explícita em suas 
intenções [...] (BURBULES e TORRES, 2004, p. 22-23). 

 

As consequências de todo esse processo de remodelação política e econômica no 

Brasil são muitas: instabilidade econômica, privatizações, aumento da desigualdade social, 

redução dos direitos sociais, desemprego e uma série de outras situações difíceis arrastadas 

por tal dinâmica. Conforme Armando Boito Jr., 

Não será demais repetir [...] que o neoliberalismo não traz apenas a abertura 
comercial e a política de juros altos, mas, também, as privatizações, a flexibilização 
do mercado de trabalho e a redução dos direitos sociais. É importante observar que 
em inúmeras manifestações de diretores da FIESP, a aceleração da privatização e a 
redução dos gastos sociais e dos direitos dos trabalhadores são apresentadas como a 
moeda com a qual o governo deve pagar os sacrifícios que a política neoliberal tem 
imposto à indústria. Ao invés de defender-se do imperialismo e dos bancos, a 
atuação preferencial da indústria tem consistido em seguir a linha de menor 
resistência: atacar os direitos dos trabalhadores e apropriar-se das empresas estatais 
(BOITO Jr., 1999, p. 66-67). 

 

Para colocar em funcionamento a estratégia de privatização das agências públicas, 

a economia de mercado em vigor orienta o Estado a não realizar acompanhamento e avaliação 

democrática das instituições, e ao menor sinal de problema, cria situações midiáticas para 

expor a degradação do bem público e a necessidade urgente de transferência para a iniciativa 

privada, pois em suas mãos, dizem eles, o serviço seria melhor e de qualidade. Citando o 

exemplo da privatização da educação, Jurjo Santomé assevera que: 

Mas o pior dessa situação de ataques contínuos à educação pública é que os 
governos, especialmente os conservadores, não costumam enfrentar com rigor as 
crises, como a financeira que enfrentamos atualmente, provocada pelos setores 
neoliberais e conservadores; por outro lado, eles irão se servir da imprensa mais 
sensacionalista para desviar os olhares e tratar de obcecar a população com a 
ineficiência dos serviços públicos, a fim de debilitar a educação pública e apoiar os 
centros privados [...] Estas políticas de redução de investimentos, junto com um 
panorama de crise na educação pública, devidamente amplificado e interpretado por 
concepções neoliberais e conservadoras, dão força para acentuar os discursos e as 
práticas de privatização. A voracidade desses grupos ideológicos e empresariais, 
junto com todo um importantíssimo arsenal de medidas que agências avaliadoras 
internacionais vem pondo em ação, como o recurso para estudos comparativos como 
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o PISA, e todo um enorme jargão discursivo defendido por slogans como qualidade, 
excelência, competitividade, eficiência, etc., conduzem a um mesmo objetivo: uma 
política educativa autenticamente neoliberal. Esta pressão mercantilista, apoiada por 
uma compacta rede de meios de comunicação a seu serviço, pouco a pouco vai 
fazendo com que até mesmo os setores importantes das classes médias com maior 
sensibilidade para o público coloquem a educação de seus filhos a cargo de escolas 
da rede privada e das escolas privadas que recebem alunos do sistema público 
(SANTOMÉ, 2013, p. 101). 

 
Conforme visto, a partir da década de 1970, o capital encontrou um enorme 

potencial de crescimento nas áreas de previdência social, saúde e educação, passando por um 

intenso e profundo processo de transformação em serviços, processo chamado de 

mercantilização. O processo de globalização intensificado a partir dessa época ocasionou o 

livre comércio entre os países, derrubando as barreiras de serviços econômicos sociais, 

públicos e privados, permitindo a inserção de novos prestadores de serviços privados. No que 

se refere às estratégias do capitalismo para a educação dentro do projeto neoliberal global, 

Pablo Gentili e Tomaz Tadeu da Silva ponderam que 

Se quisermos compreender as estratégias que o projeto neoliberal no Brasil tem 
reservadas para a educação, é importante também compreender que esse processo é 
parte de um processo internacional mais amplo. Numa era de globalização e de 
internacionalização, esses projetos nacionais não podem ser compreendidos fora de 
sua dinâmica internacional. A presente tentativa nacional de conquista hegemônica 
apenas segue, talvez de forma atrasada, um processo que se inaugurou em países 
centrais como os Estados Unidos e Inglaterra com os primeiros governos de Ronald 
Reagan e Margaret Thatcher. A construção da política como manipulação do afeto e 
do sentimento; a transformação do espaço de discussão política em estratégias de 
convencimento publicitário; a celebração da suposta eficiência e produtividade da 
iniciativa privada em oposição à ineficiência e ao desperdício dos serviços públicos; 
a redefinição da cidadania pela qual o agente político se transforma em agente 
econômico e o cidadão em consumidor, são todos elementos centrais importantes do 
projeto neoliberal global [...] (GENTILI e SILVA, 1997, p. 14-15). 

 

Para que o plano de globalização pudesse ser construído, era fundamental que as 

agências privadas tivessem mais liberdade de atuação nos países de interesse, o que, para 

tanto, era necessário se colocar em prática a ideologia do “Estado Mínimo”, que pressupõe o 

deslocamento das ações do Estado perante a economia e a sociedade de modo a proporcionar 

mais liberdade individual, mais competição e menos regulação. Uma das áreas mais visadas 

pelo capital era a da educação, pela questão do controle ideológico da sociedade e também 

por ser um campo lucrativo e com grande potencial de crescimento.  

Uma instituição que influenciou diretamente a reforma educacional neoliberal 

iniciada na década de 1990 no Brasil e no mundo foi o Banco Mundial6, instrumento maior da 

orientação unificadora e verdadeiro intelectual orgânico do capital mundializado e 
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financeirizado, por meio de seus documentos periódicos que disseminam “teses” e fazem 

“recomendações” em especial para a educação superior dos países em desenvolvimento 

(SGUISSARDI, 2014). Além disso, demonstra poder e controle por meio dos financiamentos 

concedidos por seus braços financeiros, como o BIRD7 e a AID, impondo pré-requisitos 

quanto à mudança de legislação e reformas que facilitam a entrada de investimento privado na 

área de educação do país, sem contar os aportes financeiros concedidos pelo IFC (outra 

instituição pertencente ao Banco Mundial) aos grupos de investimento que recentemente 

adquiriram instituições superiores no país e que serão analisadas adiante. 

Com a criação da Organização Mundial do Comércio – OMC8 (1995) e o Acordo 

Geral sobre Comércio e Serviços – AGCS (1995), tornou-se oficial a noção do “serviço 

educacional” que poderia ser realizado por um prestador a um consumidor, isto é, educação 

poderia ser comercializada. Oficialmente, o AGCS foi criado em 1 de janeiro de 1995, após 

muitos anos de planejamento e ensaios, substituindo o antigo Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio - GATT, criado em 1948 pelo Acordo de Marrakesh. Dentro do acordo sobre 

serviços (AGCS), desde 1998 existia a reivindicação de inclusão da educação nesse acordo, 

mas somente em 2001, na rodada de Doha, é que foi incorporada, devido principalmente às 

pressões e estratégias exercidas pelos prestadores de serviços internacionais.  

____________________ 

6 O Banco Mundial é uma corporação financeira internacional criada em 1945, sediada nos Estados Unidos e 
composta por cinco instituições: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (realiza 
operações de empréstimos e de assistência ao desenvolvimento a países de renda média e a países de baixa renda 
com boa reputação creditícia), Associação Internacional de Desenvolvimento – AID (faz empréstimos a juros 
baixos aos países mais pobres), Corporação Financeira Internacional – CFI (financia investimentos no setor 
privado nos países em desenvolvimento em parceria com investidores privados), Agência Multilateral de 
Garantia de Investimentos – AMGI (estimula o investimento estrangeiro direto nos países em desenvolvimento 
proporcionando garantias contra riscos não comerciais) e o Centro Internacional para Resolução de Disputas 
sobre Investimentos – CIRDI (oferece meios para a resolução de litígios sobre investimentos entre os 
investidores estrangeiros e os países onde os investimentos foram realizados). Das cinco instituições que 
compõem o Banco Mundial, o BIRD é seu braço financeiro principal. 

7 O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD teve como missão desde 1948 financiar 
a reconstrução dos países afetados pela II Guerra Mundial. Posteriormente, passou a conceder empréstimos para 
projetos sociais voltados para o combate à pobreza por meio da saúde, agricultura e educação, em países 
predominantemente pobres e em desenvolvimento. 

8 A Organização Mundial do Comércio - OMC é uma organização que foi criada com o objetivo de administrar 
os acordos que compõem o sistema multilateral de comércio, supervisionar os acordos firmados e resolver 
disputas e questões controversas entre os países membros. Hoje, a OMC é composta por 149 países participantes 
e atua principalmente nas áreas de serviços, tarifas e agricultura. As negociações discutidas na OMC são 
chamadas de Rondas ou Rodadas, possuindo uma agenda de temas, cujas principais foram as duas últimas: 
Uruguai (1986-1994) e Doha (2001 até os dias atuais). Os 23 países fundadores da OMC, dentre eles o Brasil, 
definiram o regime legal com base em três acordos: sobre mercadorias, serviços e sobre a propriedade 
intelectual. É relevante também mencionar que na rodada de Doha, após muitos anos de discussão, aconteceu a 
inclusão da China como membro participante. 
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Para Antonio Chizzotti, 

[...] É certo que o acordo não constrange, necessariamente, os governos a promover 
a comercialização da educação, mas exacerbando as pressões por meio de restrições 
jurídicas, intensificando ofertas competitivas de bens acadêmicos, criando 
mecanismos mais dinâmicos de prestação de serviços, pode impor-se às resistências 
locais ou nacionais e favorecer a expansão progressiva da educação como um 
serviço comercializado internacionalmente entre os países membros, expondo às 
mesmas forças competitivas do mercado, pois, a educação como serviço, torna-se, 
segundo os corifeus do acordo, “parte da produção, distribuição e consumo do 
conhecimento, constitui uma ‘commodity’ comercializável que atrai capitais, 
mobiliza uma rede de distribuição para atender uma demanda emergente” 
(CHIZZOTTI, 2014, p. 910). 

 
Porém, desde 2013 a OMC negocia a possibilidade de um novo acordo que visa a 

abertura dos mercados e melhoria das regras em algumas áreas. Esse novo tratado tem sido 

chamado de Acordo sobre Comércio de Serviços – AsCS9, tendo por objetivo a atualização do 

Acordo Geral de Comércio e Serviços (AGCS), o que incluiria, entre outros assuntos, a 

consolidação da mercantilização da educação em nível mundial. No Brasil, lugar de maior 

crescimento no comércio internacional sobre educação, com a confirmação desta nova 

aliança, seria facilitado ainda mais o processo de mercantilização que está em pleno 

desenvolvimento no país. O Manifesto “Contra o AsCS ou TiSA” produzido pela Associação 

Nacional de Política e Administração da Educação – ANPAE em sua 37ª Reunião Nacional 

em outubro de 2015 se posicionou decisivamente contra a adesão do Brasil neste acordo, 

afirmando que: 1) A educação no país tem se transformado claramente em um serviço 

comercial ou mercadoria transnacional que interessa especialmente ao setor financeiro da 

economia, comandado a partir dos países do centro avançado do capitalismo mundial, sujeita 

às disposições, regulamentações, controles e sanções  na sua comercialização internacional; 2) 

Toda a proteção de interesses nacionais seriam, no limite, eliminadas (quotas, mercados 

reservados, normas protetoras de empresas etc.); 3) A adesão de cada país a esse acordo não 

poderá ser alterada por qualquer novo governo eleito e que discorde de seus termos e 4) O 

conceito de democracia, soberania e liberdade estariam em risco (ANPAE, 2015). 

____________________ 

9 O Acordo sobre Comércio de Serviços - AsCS (ou Trade in Services Agreement - TiSA) é um acordo baseado 
no AGCS (1995) e é formado por 23 países membros da OMC, incluindo a União Europeia (perfazendo um total 
de 50 países). Esses países juntos representam 70% do comércio mundial de serviços. O AsCS está aberto a 
todos os membros da OMC que desejam abrir o comércio de serviços. O Brasil ainda não faz parte deste acordo, 
apesar de ser encorajado a participar. O objetivo deste novo tratado é a abertura dos mercados e aprimorar as 
regras em áreas como licenciamento, serviços financeiros, telecomunicações, e-commerce, transporte marítimo e 
prestação de serviços. O AsCS está em negociação desde 2013 por meio de reuniões periódicas em Genebra, 
sendo a última realizada em novembro de 2016, presididas alternadamente por Estados Unidos, Austrália e 
União Europeia. Não há um prazo formal para se encerramento das negociações e conclusão do acordo. 
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De acordo com Ramon de Oliveira, citando as metas de outras agências 

internacionais de financiamento, devidamente enquadradas na mentalidade neoliberal, sobre a 

educação é depositada a responsabilidade de qualificar profissionalmente as pessoas, o que é 

bom para todos: para o mercado, pois terá um quadro de funcionários mais preparado e para 

os trabalhadores, uma chance maior de se conquistar e manter o emprego. 

Para instituições como Banco Mundial, o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e a Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal), 
a educação é muito mais que um instrumento fundamental na solidificação de uma 
economia competitiva, é a única via para reversão dos altos índices de concentração 
de renda. Para eles, o fortalecimento da educação básica e o desencadeamento de 
políticas de qualificação profissional assumem uma importância sem igual, haja 
vista que a única forma de os indivíduos poderem disputar uma vaga num mercado 
de trabalho extremamente seleto é o auto-investimento em formação profissional 
(OLIVEIRA, 2005, p. 12). 

 
Os compromissos financeiros assumidos com as grandes agências financiadoras, 

como, por exemplo, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD e a 

Associação Internacional de Desenvolvimento – AID, são garantidos por meio das imposições 

firmadas em contrato, que vão desde o pagamento em dia das parcelas acrescidas de juros até 

o cumprimento de compromissos na ordem política, como a liberação da economia para o 

mercado externo, ajuste dos gastos públicos, aumento de impostos e principalmente a criação 

de leis e ajustes que facilitem todo esse processo. A submissão é tamanha que é possível 

afirmar que os governos agem como instrumentos organizadores e operadores dos interesses 

da economia de mercado. Aliado a isso, outras agências, como a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico10, por meio de suas recomendações e relatórios 

periódicos, colaboram no discurso da urgência em colocar os sistemas educacionais a serviço 

do mundo empresarial e financeiro, ampliando os índices de privatização dos sistemas 

públicos como o caminho mais viável para uma educação mais eficaz e democrática.  

____________________ 

10 A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE foi criada em 1947 e era uma 
instituição formada apenas por países europeus, chamada inicialmente de Organização para a Cooperação 
Econômica – OECE, tendo por finalidade a execução do Plano Marshall, plano financeiro de concepção norte-
americana para reconstrução dos países europeus devastados pela II Guerra Mundial. A partir de 1961, com o 
ingresso dos Estados Unidos e do Canadá, foi criada e oficialmente chamada de OCDE, atualmente composta 
por 34 países, principalmente aqueles considerados desenvolvidos, com elevado Produto Interno Bruto – PIB e 
alto Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. O Brasil não é um país membro, mas possui distinção de 
membro pleno e participante de algumas reuniões, diálogos e negociações que tratam do desenvolvimento das 
economias mundiais. A OCDE e seus membros defendem os princípios da democracia representativa e a 
economia de livre mercado, oferecendo parâmetros de comparação política e econômica, intermediando 
divergências e coordenando políticas nacionais e internacionais. Na pauta de discussões da OCDE, também são 
assuntos o apoio ao crescimento econômico, a estabilidade financeira, a elevação no nível de vida e o 
desenvolvimento do emprego. 
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Quanto aos assuntos que permeiam a educação, a OCDE têm lançado documentos 

que impõem a necessidade de se promover um conhecimento voltado para o setor produtivo, 

vinculando as universidades e os centros de pesquisa com o setor industrial, possibilitando a 

resolução de problemas presentes na sociedade, principalmente nos setores econômicos e 

empresariais. Segundo Jurjo Torres Santomé (2013), a OCDE tem usado como estratégia-

chave em seus relatórios o emprego de conceitos e expressões que causam repercussão e 

sucesso: prestação de contas, indicadores de rendimento ou padrões, avaliação baseada em 

resultados, excelência, boas práticas, eficiência, transparência, pagamento por resultados, etc.  

Nas últimas décadas, a OCDE se converteu na organização com maior eficácia na 
hora de direcionar os sistemas educativos para colocá-los a serviço das concepções e 
dos mercados econômicos neoliberais, promovendo uma filosofia instrumental e 
utilitarista dos saberes. Esta instituição internacional, com sua aposta na 
mercantilização dos sistemas educativos, desempenha um papel determinante na 
estratégia de redefinir e redesenhar a atual rede de instituições escolares com o 
objetivo de gerar o capital humano necessário com possibilidades de ser 
instrumentalizado a serviço do crescimento econômico. [...] Documentos-chave da 
OCDE, como, por exemplo, o de 1996, intitulado “The Knowledge-Based Economy” 
(A economia baseada no conhecimento) já advertem de que na atualidade os 
“sistemas econômicos estão diretamente baseados na produção, distribuição e uso do 
conhecimento e da informação”. O fator-chave da riqueza dos países passa a ser o 
capital humano (SANTOMÉ, 2013, p. 98). 

 
Apesar da OCDE apresentar como princípios a democracia representativa, o apoio 

ao crescimento econômico, a estabilidade financeira, elevação no nível de vida e o 

desenvolvimento do emprego (OCDE, 2016a), sobre o assunto educação, o discurso parece 

ser um tanto contraditório.  Segundo reporta Oliveira (2009, 739-760, apud SGUISSARDI, 

2014, p. 114), nas palavras de Angel Gurria, secretário geral da OCDE, em conferência de 

ministros da educação dessa organização, em 28 de junho de 2006, na Grécia: “A educação é 

hoje uma mercadoria negociável. Tornou-se exportável, portável e negociável”. 

Somado a isso, é lícito afirmar também que nas reuniões de Ministros da 

Educação dos países que compõem o G-811 e o G-2012 percebe-se o empenho na reorientação 

neoliberal do conhecimento e das políticas que envolvem pesquisa e desenvolvimento. Em 

julho de 2009, na cidade italiana de L’Aquila, no encontro do G-8 estiveram presentes os 

representantes oficiais, 20 convidados de outros países e 10 convidados de organizações 

internacionais, que discutiram e aprovaram o documento “Sharing Responsabilities to 

Advance Education for All” (Compartilhar responsabilidades a fim de progredir rumo à 

educação para todos), deixando claramente a orientação de uma educação voltada para o 

desenvolvimento de habilidades com vistas à empregabilidade. 
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No Brasil, por meio da Constituição Federal de 1988, na forma do Artigo 213 

integrado ao 209, fica evidente a abertura para a iniciativa privada das questões que permeiam 

a educação, reconhecendo-a como uma mercadoria que pode ser oferecida por empresas que 

possuem como fim último o lucro. O Artigo 213 trata especificamente do financiamento 

público destinado à educação, enquanto o 209 permite a entrada e investimento de capital 

privado.  

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção 
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL. 
 

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 
dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: 
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em 
educação; 
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica 
ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. 
 

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público (BRASIL, 1988). 
 

 
Esses dois artigos deixam claro que, no Brasil, a educação passou do domínio 

exclusivamente público para ser mercadoria para as empresas que visam ao lucro, isto é, 

migrando da esfera pública para a esfera privada, sai do âmbito dos direitos e se posiciona no 

âmbito dos serviços particulares, bem como já acontece com outras áreas como a saúde, 

previdência social, transporte, energia, entre outros. O cumprimento das normas gerais que 

regem a educação nacional e a submissão de avaliação através do Poder Público são as únicas 

exigências que a lei demanda da iniciativa privada: o capitalismo poderia agora entrar e se 

estabelecer numa área antes protegida contra suas investidas.  

____________________ 

11 O G8 é o grupo formado pelo G7 mais a Rússia. O G7 foi concebido em 1975 pelo presidente francês Valéry 
G. d’Estaing e é o grupo formado pelos sete países mais poderosos do mundo (Estados Unidos, Alemanha, 
Inglaterra, Canadá, França, Japão e Itália), em virtude da capacidade econômica, política, militar e de influência. 
A partir de 1989, com o acréscimo da Rússia, o grupo passou a ser chamado de G8. Esse grupo se auto-proclama 
“uma força para o bem” e possui uma agenda neoliberal que atende aos interesses da economia de mercado.  

12 G20 é o grupo criado em 1999 e que reúne os ministros da economia e presidentes de bancos centrais das 
dezenove maiores economias do mundo, além da União Europeia, concebido a princípio para se discutir crises 
econômicas sequenciais na década de 1990, possui atualmente também uma agenda neoliberal que tem por 
objetivo facilitar as negociações econômicas internacionais e flexibilizar as regras comuns para o mercado.  
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David Marquand analisa que  

O domínio público de cidadania e serviços deveria ser salvaguardado de incursões 
por parte do domínio de mercado de compra e venda. Os bens de domínio público – 
saúde, prevenção de crimes e educação – não deveriam ser tratados como 
commodities ou substitutos de commodities. A linguagem do comprador e do 
vendedor, do produtor e do consumidor não pertence ao domínio público; assim 
como as relações implicadas por essa linguagem. Médicos e enfermeiros não 
“vendem” serviços médicos; os alunos não são “clientes” de seus professores; os 
policiais não “produzem” a ordem pública. A tentativa de forçar essas relações na 
direção de um modelo de mercado debilita o serviço ético, degrada as instituições 
que o personificam e priva parte do seu significado da noção de cidadania comum 
(MARQUAND, 2000, p. 212-213). 

 
Uma característica que marca a história da política educacional brasileira é o fato 

da descontinuidade da construção de um plano nacional da educação, evidenciando o sentido 

difícil e tortuoso enfrentado, o que Dermeval Saviani condensa nas seguintes palavras: 

“filantropia, protelação, fragmentação e improvisação” (SAVIANI, 2014, p. 37). Para ele, o 

sentido de filantropia se dá na demissão do Estado de sua tarefa de promover a educação, 

delegando à sociedade a responsabilidade pela manutenção e garantia da qualidade. Exemplos 

da característica de filantropia podem ser notados pelos programas “Acorda Brasil: Está na 

Hora da Escola” em vigor durante o governo Fernando Henrique e “Compromisso Todos pela 

Educação” no governo Lula, sendo uma emenda do decreto que instituiu em 2007 o Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE.  

No que diz respeito à protelação, ela se dá na demora e adiamento dos problemas 

enfrentados. Um exemplo, talvez a maior chaga que sofremos é com respeito ao 

analfabetismo que ainda persiste nos dias de hoje. Em 1900, para uma população de 17,4 

milhões de pessoas, havia 6,3 milhões de analfabetos, ou seja 36,2% (ROSSATO, 2008, p. 

46-47). Em 2010 havia 18 milhões de analfabetos para uma população de 195,2 milhões de 

habitantes, o equivalente a 9,2% do total (BRASIL, 2010). Intenções de solucionar esse 

desafio não faltam. A Constituição Federal de 1988, no que tange ao Artigo 60 de suas 

disposições, estipulou a prazo de 10 anos para erradicação do analfabetismo, o que não fui 

cumprido até o ano de 1998. Outras tentativas fracassadas se deram em 1993 por meio da 

meta estipulada pelo Plano Decenal “Educação para Todos”, em 1996 pelo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – 

FUNDEF13, em 2001 pelo Plano Nacional da Educação - PNE, em 2006 pelo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB14 e em 2007 pelo Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. 
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Atualmente, pretende-se que o fim do analfabetismo seja alcançado por meio do Plano 

Nacional da Educação, com vigência entre 2014 e 2024. Essa e outras questões parecem não 

ter solução no Brasil, uma vez que estão enraizadas em nossa cultura práticas políticas 

movidas por apelos imediatos, midiáticos e populistas, distantes de um planejamento sério, da 

responsabilidade e da racionalidade. 

Quanto à fragmentação e improvisação, elas podem ser notadas pelos inúmeros 

documentos, leis, decretos ou portarias que se sobrepõem e tiveram pouca eficácia, seja pela 

falta de recursos, seja pela falta de apoio, acompanhamento, controle, fiscalização e punição, 

perpetuando os problemas e as intenções de solução.  

Dermeval Saviani avalia que 

O resultado observável empiricamente é a precarização geral da educação em todo o 
país visível na rede física, nos equipamentos, nas condições de trabalho e salários 
dos profissionais da educação, nas teorias pedagógicas de ensino e aprendizagem, 
nos currículos e na avaliação dos resultados (SAVIANI, 2014, p. 38). 

 
A história das políticas públicas no Brasil sempre foi permeada pelo interesse 

privado, pelo improviso e pela descontinuidade, o que pode ser facilmente notado hoje em 

todos os níveis escolares, na qualidade do ensino e nos resultados obtidos em avaliações 

internas e externas. O momento de dificuldade que atravessamos é reflexo de décadas de 

omissão, descompromisso e decisões governamentais desastrosas. Após o período de ditadura 

militar, a Constituição Federal de 1988 foi a primeira grande mudança do marco estrutural 

que existia, concedendo autonomia para que estados e municípios pudessem organizar seus 

próprios sistemas de ensino, sendo consolidada pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996, 

também responsável por exigir avaliações periódicas em todos os níveis escolares e elevar a 

qualidade da educação, um problema que vinha se arrastando há anos.  

____________________ 

13 FUNDEF: fundo instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei 
n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, mas implantado em 1 de 
janeiro de 1998 e que vigorou até o ano de 2006. O FUNDEF tinha por objetivo uma nova sistemática de 
redistribuição dos recursos destinados à educação fundamental, atribuindo a esse nível uma parcela de 15% do 
valor dos impostos estaduais e municipais arrecadados no país e por uma complementação federal, além de 
novos critérios de distribuição e utilização dos impostos recolhidos conforme o número de matrículas de cada 
região de ensino. 

14 FUNDEB: fundo instituído pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e 
pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao FUNDEF e com vigência entre 2007 e 2020. Segundo o 
Ministério da Educação, o aporte de recursos do governo federal ao FUNDEB, de R$ 2 bilhões em 2007, 
aumentou para R$3,2 bilhões em 2008, R$5,1 bilhões em 2009 e, a partir de 2010, passou a ser no valor 
correspondente a 10% da contribuição total dos estados e municípios de todo o país (BRASIL, 2016a). 



106 
 

Os governos do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) direcionaram 

suas políticas educacionais para a implantação das reformas estabelecidas pela LDB, criando 

o FUNDEF e os indicadores que pudessem mensurar a qualidade da educação, como por 

exemplo o SAEB – Sistema de Avaliação do Ensino Básico e Exame Nacional de Conclusão 

de Curso, conhecido na época como “Provão”.  

No período de governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva as mudanças na 

educação continuaram. Em substituição do FUNDEF surgiu o FUNDEB, programa de 

financiamento não só para a educação fundamental, mas também para toda a educação básica 

e reservando recursos para os programas direcionados para jovens e adultos. De modo a 

aprimorar as avaliações no ensino superior foi criado, por meio da Lei 10.861, de 14 de abril 

de 2004, o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, de 

responsabilidade do INEP, passando a avaliar as instituições, os cursos e os alunos, levando 

em consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da 

instituição e corpo docente, por meio da Avaliação Institucional, Avaliação dos Cursos de 

Graduação, Censo da Educação Superior, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE) e Índice Geral de Cursos (IGC). Outra marca do governo Lula foi o aumento do 

número de escolas técnicas federais, a autorização para que as instituições de ensino superior 

iniciassem os cursos a distância (EaD) e a criação do Programa Universidade para Todos – 

PROUNI, beneficiando o acesso de milhares de jovens nas universidades privadas. 

O governo da presidente Dilma Rousseff seguiu a política do ex-presidente Lula, 

dando sequência à dinâmica assistencialista por meio de programas sociais, tendo como 

marcas de sua administração a criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego – PRONATEC e a considerável ampliação no financiamento estudantil para o 

ensino superior (FIES). Quanto ao PRONATEC, este visava atender estudantes do ensino 

médio, trabalhadores, beneficiários dos programas assistenciais de transferência de renda e 

populações minoritárias em cursos profissionalizantes e tecnológicos com duração mínima de 

1 e máximo de 2 anos. Porém, em virtude da crise que abate o país desde 2015, o 

PRONATEC está com suas atividades severamente prejudicadas e o FIES reduziu seus 

recursos entre 2014 e 2016, conforme será exposto e discutido a seguir no item 3 do capítulo 

2, com o tema “Capitalismo e Ensino Superior”. Mesmo após o processo de impeachment de 

Dilma Rousseff e posse de seu vice Michel Temer em 2016, os programas PROUNI e FIES 

continuam sendo desenvolvidos, mas numa tendência de diminuição dos recursos 

disponibilizados pelo governo federal, principalmente no caso do FIES. 
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Nas últimas décadas, o empresariado nacional esteve aliado ao plano das agências 

de financiamento internacionais, exercendo pressão sobre o governo para a necessidade de 

reformas educacionais, pois ele tem muito interesse no controle das instituições escolares em 

todos os níveis. A economia de mercado tem buscado administrar novas formas de produção, 

com vistas a aumentar as taxas de acumulação e para tanto é imprescindível uma melhor 

qualificação da mão de obra empregada. Conforme Ramon de Oliveira, 

[...] é evidente que o empresariado nacional, de diversas formas, buscou demonstrar 
ao governo e à sociedade como um todo a necessidade de o sistema educacional 
sofrer alterações de forma a se tornar coetâneo e articulado aos interesses industriais. 
Por outro lado, também se tornará claro que houve, por parte dos empresários, o 
interesse em ter maior controle sobre as ações e o desempenho das instituições. Para 
atingir tal intento o empresariado sempre mostrou sua intenção de participar da 
gestão do sistema de ensino e exigir do Estado o estabelecimento de mecanismos de 
avaliação da qualidade e do desempenho das instituições de ensino (OLIVEIRA, 
2005, p. 64). 

 
A Confederação Nacional da Indústria – CNI é a instituição que organiza o setor 

industrial brasileiro, coordenando as federações estaduais, os sindicatos patronais, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI e o Serviço Social da Indústria – SESI. Em 

1988, a CNI lançou o documento “Competitividade Industrial: uma estratégia para o Brasil”, 

documento produzido por seu Grupo de Avaliação da Competitividade da Indústria Brasileira 

que tinha por objetivo delinear caminhos para que as empresas brasileiras pudessem crescer 

no mercado interno e conquistar maior espaço nos mercados internacionais. Um dos possíveis 

caminhos apontados pelo documento era a urgente necessidade de uma reforma educacional. 

O sistema de ensino está afastado das verdadeiras necessidades geradas nas 
atividades econômicas. Em um ambiente marcado pela introdução das novas 
técnicas de produção, este distanciamento poderá se agravar, na medida em que a 
demanda por trabalhadores mais qualificados aptos pra funções complexas deverá 
aumentar (CNI, 1988, p. 19). 

 
A CNI, por meio desse documento de 1988, apontava entre outras coisas, o apoio 

à educação básica, a necessidade de maior transparência e fiscalização dos recursos públicos 

para o ensino superior, o incentivo ao investimento privado na educação pública e melhores 

condições de integração para os professores universitários fora da universidade. Era plano do 

empresariado brasileiro intervir diretamente na gestão do sistema público de ensino, 

apresentando-se agora de maneira formal como participante, financiador e interferente. Outro 

assunto mencionado nesse documento foi a necessidade da economia nacional estar aberta ao 

capital externo, uma vez que a indústria brasileira poderia se beneficiar disso em virtude da 

introdução de novas tecnologias. 
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A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, entidade ligada à 

Confederação Nacional da Indústria e que reúne atualmente 52 unidades representativas, 

sendo 133 sindicatos patronais e 130 mil indústrias, lançou em 1990 o documento “Livre para 

Crescer: proposta para um Brasil moderno” (FIESP, 1995), apresentando a proposta de 

desenvolvimento da indústria com vistas a uma participação maior e mais competitiva dentro 

do cenário de globalização. Esse documento atingiu grande repercussão, sendo reeditado 

durante alguns anos por essa entidade, convocando o Estado a manter sua ação coordenadora, 

de maneira a garantir o exercício das leis de mercado, uma vez que o redirecionamento da 

economia aumentaria os índices de desemprego e também de insatisfação da massa 

trabalhadora. Por meio de uma reforma cultural gradual frente aos novos rumos do 

capitalismo, o documento afirma que: 

Temos que ser realistas. Reorientar a economia para a eficiência e a competição 
destoa bastante da linha melódica básica da nossa cultura. O capitalismo, entendido 
como um regime de sobrevivência dos capazes através da livre concorrência e da 
igualdade de oportunidades, sem privilégios ou exceções, nunca existiu entre nós. 
Para que ele se instale, teremos que passar por uma verdadeira revolução cultural. 
Na verdade, liberalizar a economia brasileira implica basicamente superar tradições 
centenárias e desenvolver novas instituições (FIESP, 1995, p. 236). 

 

Também para a FIESP, com o objetivo de promover a modernização industrial do 

Brasil, governo e empresariado deveriam ser unir no propósito de investir em capital humano, 

condição primeira para se competir no mercado internacional, cujo documento incluía que  

Há evidências em nível internacional, e também no caso brasileiro, de que o capital 
tende a substituir a mão-de-obra não qualificada e a complementar o trabalho 
qualificado. As evidências empíricas também têm demonstrado que os 
estabelecimentos de maior porte tendem a apresentar, em média, nível de 
qualificação da mão-de-obra mais elevado do que os demais estabelecimentos. E, no 
que se refere à tecnologia, as inovações também costumam substituir o trabalho 
pouco qualificado tanto por bens de capital como por trabalho de qualificação mais 
alta. Toda a estrutura produtiva da economia brasileira, ao longo dos últimos anos, 
vem evoluindo no sentido de se tornar mais intensiva em mão-de-obra qualificada 
(FIESP, 1995, p. 80). 

 
Na concepção do empresariado brasileiro, o Estado deveria concentrar mais 

esforços e recursos na educação básica e profissional, com vistas na qualificação dos mais 

jovens, principalmente para aqueles oriundos de famílias de baixa renda. Como princípio do 

neoliberalismo, a FIESP também expôs seu pensamento de meritocracia, afirmando que 

diante da economia de mercado, cada um deveria defender seu interesse, eximindo o Estado 

de suas obrigações e lhe conferindo apenas o papel de coordenador e mantenedor mínimo, 

oferecendo a todos iguais oportunidades.  
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A ideia básica é redistribuir não o resultado – o rendimento -, que cada indivíduo 
logra obter no mercado pelo seu esforço e talento, mas sim a dotação inicial, isto é, a 
oportunidade que o indivíduo terá para desenvolver sua competência profissional e 
econômica. A igualdade de resultado oprime, igualdade de oportunidade libera 
(FIESP, 1995, p. 112). 

 
É notório que nos últimos anos estão em andamento reformas na gestão pública e 

educacional, numa série de mudanças estruturais na escola, tanto administrativas quanto 

pedagógicas, apoiadas no modelo empresarial e seus princípios gerenciais. Sob o discurso de 

que a escola tem baixa produtividade, têm-se montado o cenário para que o setor privado 

tenha maior poder nas questões educacionais. A privatização da educação está enquadrada 

dentro de um movimento maior e global que visa a superação da crise do capital em que 

estamos submetidos. Maria Raquel Caetano analisa que 

As diferentes manifestações da privatização da educação pública através das 
parcerias público-privadas se tornam uma prática de gestão adotada pelos sistemas 
públicos para imprimirem uma suposta qualidade na educação sob a ótica dos 
resultados. Para isso, utilizam-se de diversas estratégias, entre elas os contratos de 
gestão, termos de cooperação, PPP’s (Parcerias Público-Privadas), que formam 
“quase-mercados”, em que a propriedade permanece pública, mas o conteúdo da 
gestão é privado (CAETANO, 2015, p. 85). 

 
Em 2013, a CNI lançou o Mapa Estratégico da Indústria (2013-2022), análise com 

forte apelo à qualidade da educação no Brasil dentro dos desafios e objetivos traçados pela 

entidade, entendendo que um dos principais elementos da competitividade da indústria é a 

produtividade do trabalho, que necessita de mão de obra qualificada para atender essa 

demanda, e assim, elevar as chances de crescimento e disputa no mercado. O documento 

declara que “no Brasil a baixa qualidade da educação básica, a reduzida oferta de ensino 

profissional e as deficiências no ensino superior limitam a capacidade de inovar das empresas 

e a produtividade, com impactos significativos sobre a competitividade das empresas” (CNI, 

2013a, p. 27). Como temas prioritários, a CNI destaca a educação básica, a formação 

profissionalizante e a formação de engenheiros e tecnólogos. Como meta, a proposta do 

documento era elevar a nota média dos brasileiros no PISA para 435 pontos em 2015 e para 

480 em 2021. Se alcançar a meta em 2021, a CNI acredita que a indústria brasileira contará 

com profissionais mais qualificados, o que juntamente com os investimentos previstos farão 

com que o país tenha condições de enfrentar a crescente competição internacional. Porém, os 

resultados obtidos não são muito otimistas e têm piorado nas últimas avaliações: em 2009 o 

Brasil conquistou o 54º lugar, em 2012 a 60ª posição e em 2015 passou a ser o 69º do 

ranking, num total de 76 países participantes, conquistando 401 pontos de média e muito 
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distante dos primeiros colocados, que  foram respectivamente Cingapura, Japão e Estônia, 

enquanto as últimas posições ficaram com Kosovo, Argélia e República Dominicana.  

Os dossiês de comparação são também estratégias para promover o consentimento 

da sociedade de que a escola privada tem se tornado melhor e mais adequada às demandas 

atuais, sendo o PISA15 o principal deles, que conforme seus idealizadores, tem por objetivo 

melhorar as políticas e resultados da educação em todo mundo usando como estratégia a 

comparação de resultados. Citando os resultados do PISA de 2006, Santomé analisa que 

[...] foram muitos os exemplos de meios de comunicação que lançaram matérias 
sensacionalistas, completamente alarmistas, anunciando que se acabava de 
demonstrar empiricamente que o risco de reprovação escolar é até três vezes maior 
no ensino público. Um dos quadros deste relatório especulava a possibilidade de 
aprovação e reprovação escolar das diferentes redes escolares; dava como risco de 
reprovação escolar os seguintes números: 23,6% nas escolas públicas; 14,5% nas 
escolas privadas que recebem alunos do sistema público, e 7,7% nas escolas 
privadas independentes. Alguns meios de comunicação mais conservadores e 
neoliberais aproveitaram um único quadro apresentado pelo PISA para convencer o 
público de que já dispunham de dados irrefutáveis que demonstravam que o ensino 
público era pior na escola que recebe alunos com financiamento público e muito 
pior que nas escolas privadas que não recebem verbas públicas. Obviamente, 
qualquer especialista em estatística sabe que um quadro deste tipo não permite de 
forma alguma chegar a conclusões semelhantes (SANTOMÉ, 2013, p. 102-103). 

 

A OCDE, por meio do PISA e seus relatórios periódicos, tem demonstrado poder 

e influência suficiente para impor o modelo de educação voltada para o emprego, conforme a 

ideologia mercantilista. Seus relatórios são considerados por governos no momento de 

demonstrar seus planos educacionais e investimentos, sendo amplamente divulgados pela 

mídia e fazendo a opinião pública acreditar que essa estratégia é uma real possibilidade de se 

gerar riqueza, desenvolvimento e bem-estar. Os exames do PISA servem de norte para os 

exames da Prova Brasil, ENEM, ENADE e outros exames realizados no Brasil, que visam, 

além de apontar os índices de qualidade, comparar as escolas em todos os níveis, além de que 

elas possam competir entre si para atrair mais alunos e recursos financeiros.  

____________________ 

15 O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Programme for International Student Assessment - 
PISA) é uma iniciativa desenvolvida e coordenada pela OCDE de avaliação comparada e aplicada a estudantes 
na faixa etária dos 15 anos, pressupondo o término da escolaridade básica obrigatória. No Brasil, o exame é 
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP e ocorreu nos 
anos de 2000, 2006, 2009, 2012 e 2015, de forma amostral para alunos do 7º. ano do Ensino Fundamental. No 
último exame participaram aproximadamente 32 mil alunos de 964 escolas, sendo as provas realizadas 
eletronicamente e avaliando conhecimentos nas áreas de Matemática, Ciências e Leitura (BRASIL, 2016b). Os 
resultados da avaliação de 2015, que envolveu 76 países, colocam o Brasil na 69ª posição geral, obtendo 377 
pontos em Matemática, 401 em Ciências e 407 em Leitura, notas muito abaixo das médias estabelecidas pela 
OCDE, que são de 490 pontos para Matemática, 493 em Leitura e 493 em Ciências (OCDE, 2016b). 



111 
 

Santomé acrescenta que 

A pressão da mídia e das famílias sobre as escolas para conseguirem melhores 
resultados nesses testes de avaliação externa também costuma produzir importantes 
distorções nos grandes objetivos da educação obrigatória. A preocupação por uma 
educação verdadeiramente integral acaba se tornando um modelo de formação muito 
mais restrito – e por que não dizer de forma mais clara, mais corrupto, centrado nas 
matérias e nos conteúdos que são objetos das provas de avaliação e por eles 
dominados. Até mesmo nas próprias matérias objeto de avaliação – matemática, 
ciências, leitura – o que preocupa são as habilidades necessárias para responder de 
forma eficaz os testes, e não tanto o interesse por conteúdos verdadeiramente 
significativos e relevantes trabalhados de forma crítica e a mais interdisciplinar 
possível a fim de facilitar uma melhor compreensão do conhecimento (SANTOMÉ, 
2013, p. 203-204). 

 

Pode-se dizer também que os exames do PISA são parciais e tendenciosos, uma 

vez que visam diagnosticar somente a compreensão leitora, a alfabetização matemática e a 

científica. Assim, com apenas três aspectos avaliados e justamente voltados para as ciências 

exatas e a qualificação para o trabalho, essas áreas do conhecimento passam a ser as mais 

observadas por todos, preterindo outros aspectos importantes do conhecimento como, por 

exemplo, a capacidade de interpretação de eventos históricos, a formação literária, a análise 

crítica, habilidades artísticas e esportivas, conhecimento dos Direitos Humanos, exercício da 

cidadania e democracia, resolução de conflitos, entre outros. De acordo com Dermeval 

Saviani, citando o exemplo americano dos testes padronizados, 

Matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo com entrevista concedida por 
Diane Ravitch informa que ela foi secretária adjunta de educação entre 1991 e 1993 
no governo George H. W. Bush, sendo em seguida indicada pelo então presidente 
Bill Clinton para assumir o National Assessment Governing Board, instituto 
responsável pelos testes federais. Firmou-se, assim, como uma das principais 
defensoras da reforma do ensino nos Estados Unidos, reforma essa que, baseada em 
metas, introduziu testes padronizados, responsabilização do professor e práticas 
corporativas de medição e mérito. No entanto, após dez anos defendendo esse 
modelo que inspirou as medidas adotadas no Brasil a partir da década de 1990, 
Ravitch concluiu que “em vez de melhorar a educação, o sistema em vigor nos 
Estados Unidos está formando apenas alunos treinados para fazer a avaliação” [...] 
No Brasil, esse modelo de avaliação orientado pela formação de rankings e baseado 
em provas padronizadas aplicadas uniformemente aos alunos de todo o país por 
meio da “Provinha Brasil”, “Prova Brasil”, Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) está, na prática, 
convertendo todo o “sistema de ensino” numa espécie de grande “cursinho pré-
vestibular”, pois todos os níveis e modalidades de ensino estão organizando-se em 
função do êxito nas provas buscando aumentar um pontinho no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Caminham, portanto, na contramão 
de todas as teorizações pedagógicas formuladas nos últimos cem anos para as quais 
a avaliação pedagogicamente significativa não deve basear-se em exames finais e 
muito menos em testes padronizados. Devem, sim, procurar avaliar o processo, 
considerando as peculiaridades das escolas, dos alunos e dos professores (SAVIANI, 
2014, p. 39-40). 
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Também em 2013, a CNI lançou o documento “Educação para o Mundo do 

Trabalho”, convocando os governantes, o mundo empresarial e a sociedade civil para uma 

reforma com propostas educacionais concretas que promovessem com urgência e qualidade a 

melhoria da educação com vistas ao mundo profissional. O documento apontava que o nível 

educacional brasileiro era o fator principal que emperrava a modernização e a competividade 

dos diversos setores econômicos do país, citando como base o Relatório 2012/2013 

organizado pelo World Economic Forum, que avalia a competitividade global e colocava o 

Brasil na 48ª posição entre 144 países pesquisados. As principais propostas da CNI para 

reverter a situação educacional do país eram a incorporação aos currículos escolares de 

atividades que visam à capacitação para o mercado de trabalho, a elevação na carga de ensino 

de matemática e de disciplinas analíticas, o uso de tecnologias que facilitem o aprendizado 

com qualidade, rapidez, baixo custo e em grande escala, levando-se em consideração a 

alternativa do ensino à distância. O documento ainda destaca que 

A CNI vem, há tempos, debatendo e monitorando os dados do mercado e da 
educação e construindo ferramentas, como o Mapa do Trabalho Industrial, dentre 
outras, para analisar com profundidade o problema. Em 1993, lançou o documento 
“Educação Básica e Formação Profissional”. Em 2007, por meio do documento 
“Educação para a Nova Indústria”, fez novo chamado aos empresários, alertando 
para a necessidade de se colocar em pauta a falta de qualidade da educação básica no 
Brasil e o seu impacto na competitividade de uma nova indústria. A CNI subscreve 
na integralidade as agendas de instituições, associações e movimentos que atuam 
pela melhoria da qualidade da educação escolar brasileira, e quer participar ainda 
mais ativamente, estimulando ações consideradas fundamentais que, de modo mais 
imediato, promovam o salto de qualidade da educação, essencial para a indústria e 
para o país. Além disso, promover ações especialmente voltadas para um público 
específico: aqueles que estão em fase de ingressar no mercado de trabalho ou que 
nele já se encontram atuando, mas com nível de escolarização aquém do desejável. É 
preciso agir, no tempo presente, para definir, em conjunto, uma estratégia comum 
com propostas educacionais concretas, a curto, médio e longo prazos, que visem a 
Educação para o Mundo do Trabalho. É preciso mobilizar governos, empresas, 
associações, movimentos, escolas e famílias em torno de uma agenda que promova 
impactos efetivos na qualidade do perfil de formação do estudante brasileiro de 
educação básica e daqueles que, já fora da escola, necessitam integrar-se ao mercado 
de trabalho (CNI, 2013b, p. 16). 

 

De modo a atender essa reivindicação, a então candidata Dilma Rousseff, em 

pronunciamento no encontro Diálogo da Indústria, promovido pela CNI em 30 de julho de 

2014 para um grupo de 500 empresários, afirmou ser capaz de fazer as mudanças almejadas 

pelo setor industrial, destacando a educação como o melhor caminho para o aumento da 

competitividade da indústria brasileira. Dilma ainda defendeu a política de governo para a 

indústria e fez severas críticas àqueles que conspiram contra o financiamento do setor. Num 

discurso em que ela apontava a educação como caminho fundamental para o aumento de 
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competitividade, inclusão social, democracia e cidadania, ela acreditava que os royalties do 

petróleo permitiriam as mudanças almejadas pela indústria: professores melhor remunerados, 

escolas em tempo integral, profissionais qualificados, maior capacidade de produção (CNI, 

2014a). 

Tradicionalmente, em anos de eleição presidencial, a CNI lança um documento 

com as propostas do setor industrial para que sejam debatidas com os candidatos e colocadas 

em prática durante seus mandatos. Os documentos lançados procuram trazer um breve 

histórico dos principais assuntos nacionais e internacionais, assim como as demandas e 

perspectivas do empresariado para os anos seguintes. A educação alcançou grande destaque 

em todos os relatórios produzidos desde então. 

Em 1998, ano de publicação do primeiro documento com essa proposta e que teve 

Fernando Henrique Cardoso como vencedor das eleições, a CNI definiu “Competitividade e 

Crescimento: A Agenda da Indústria” como título do relatório, oferecendo como agenda a 

melhoria da qualidade do ensino fundamental (este devendo ser o principal foco do governo 

federal), aumento da oferta de ensino fundamental e médio para a população jovem e adulta, 

aperfeiçoamento da educação profissional e ampliação do acesso à universidade bem como de 

sua contribuição e parceria com a indústria (CNI, 1998).  

Em 2002, ano em que Luís Inácio Lula da Silva se tornou presidente, o tema do 

documento era “A Indústria e o Brasil: Uma Agenda para o Crescimento”, cujas propostas 

giravam em torno da promoção da universalização do ensino fundamental com qualidade, a 

disseminação da alfabetização digital da força de trabalho brasileira, da definição dos 

incentivos empresariais voltados para a educação continuada de seus trabalhadores, da 

melhoria do sistema de ensino técnico e profissionalizante à efetiva demanda do mercado. 

Essas propostas tinham por parte da CNI a seguinte justificativa: 

Todos os países que lograram alcançar o desenvolvimento tecnológico, de forma a 
se tornarem fortes competidores no comércio internacional, investiram maciçamente 
na formação de seus recursos humanos. Dados internacionais apontam que, em 
média, a força de trabalho dos “Tigres Asiáticos” possui dez anos de escola, a do 
Japão 11 e a dos Estados Unidos e Europa, 12 anos. No caso do Brasil, este número 
atinge tão somente cinco anos, inferior ao observado nos países desenvolvidos em 
1913. É cada vez mais evidente a intercomplementaridade da educação profissional 
com a educação básica. A afirmação das novas bases da aprendizagem industrial terá 
que se fazer considerando essa relação e os princípios da educação continuada e da 
melhoria contínua da qualidade do processo pedagógico. O sistema de certificação 
profissional e as matérias legais que regulam esse tema precisam ser aperfeiçoados 
(CNI, 2002, p. 65-66). 
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Em 2006, ano de reeleição do presidente Lula, o título do documento foi 

“Crescimento: A Visão da Indústria”, quando a CNI destacava que o baixo nível educacional 

da força de trabalho era um dos principais limitadores de crescimento do Brasil, evidenciando 

que a acelerada taxa de inovação tecnológica mundial pressionava o país quanto à capacidade 

de absorver e melhorar tal demanda, algo fundamental para sobrevivência e competitividade 

da indústria a nível nacional e internacional. Além disso, de acordo a CNI, nos anos que 

antecederam 2006, o país apresentou resultados relevantes quanto à universalização da 

educação básica, mas ainda possuía sérios problemas de ordem qualitativa. Quanto às 

propostas da indústria para os anos de 2007 a 2010, a CNI recomendava: 1) Aumentar e 

melhorar os investimentos em educação; 2) Aprovar a criação do FUNDEB; 3) Construir um 

sistema de mensuração e avaliação da qualidade da educação para todos os níveis e 

modalidades: básico, profissional e superior; 4) Estimular a participação dos pais no processo 

educacional; 5) Investir em infraestrutura e manutenção das escolas; 6) Capacitar e valorizar o 

desempenho dos professores; 7) Definir novos sistemas de financiamento para as 

Universidades; 8) Distribuir recursos para a educação superior com base no desempenho; 9) 

Estimular a interação universidade-empresa, sobretudo no que tange à pesquisa colaborativa; 

10) Transformar o programa Inova Engenharia em uma ação de Estado; 11) Fortalecer a 

educação profissional; 12) Estimular o ensino técnico após o ensino médio, os cursos 

superiores de curta duração, de tecnologia e sequenciais; e 13) Estimular a educação 

continuada dentro e fora do ambiente de trabalho (CNI, 2006, p. 141). 

Em 2010, ano em que a presidente Dilma Rousseff ganharia pela primeira vez as 

eleições, no período pré-eleitoral a CNI lançou o documento “A Indústria e o Brasil: Uma 

Agenda para Crescer Mais e Melhor”. No que envolve a questão da educação, a CNI defendia 

que a capacidade produtiva do país não dependia apenas da quantidade de trabalho e de 

capital, mas que era fundamental a disposição de um trabalho qualificado, recomendando a 

urgente necessidade de melhoria na formação em todos os níveis, principalmente no ensino 

médio, profissional e superior, responsáveis por preparar as pessoas para o mercado de 

trabalho. Em linhas gerais, a CNI propunha o aumento dos recursos para a educação, a 

elaboração de uma política de Estado para a educação em parceria com a sociedade, a 

melhoria na política de formação de professores e nos sistemas de avaliação, além do estímulo 

à criação de programas de educação continuada dentro e fora das empresas. No que se refere 

especificamente ao ensino superior, a CNI colocou em seu documento uma extensa lista de 

propostas:  
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a) Substituir a gratuidade universal das universidades públicas por bolsas de estudo 
baseadas no nível de renda e no desempenho do aluno; b) Distribuir recursos 
públicos para a educação superior com base no desempenho das instituições de 
ensino; c) Flexibilizar a obrigatoriedade em educação, pesquisa e extensão. Permitir 
que as instituições de ensino superior se dediquem a funções mais ligadas a sua 
vocação, recurso e necessidade regionais; d) Eliminar os entraves legais que 
dificultam a interação instituição pública de ensino-empresa; e) Estimular a 
interação instituição pública de ensino-empresa; f) Estimular a oferta de cursos de 
tecnologia de curta duração; g) Estimular a oferta de cursos voltados para o mercado 
de trabalho; h) Adequar os conteúdos programáticos aos requisitos da sociedade do 
conhecimento (Disseminação da cultura empreendedora, formação de profissionais 
criativos e preparados para a prática da inovação, equilíbrio entre os conteúdos 
teóricos e as aplicações práticas e a autonomia universitária com responsabilidade e 
cobrança social) (CNI, 2010, p. 164). 

 

Durante o período eleitoral das últimas eleições presidenciáveis realizadas em 

2014 e vencidas novamente por Dilma Rousseff, a CNI lançou um documento com 276 

páginas intitulado “Propostas da Indústria para as Eleições 2014”, reservando um capítulo 

exclusivo para a educação com o tema “Educação para o mundo do trabalho: a rota para a 

produtividade”, seguindo a mesma temática do documento lançado em 2013 (Educação para o 

Mundo do Trabalho) e comentado neste trabalho de pesquisa. O relatório de 2014 reafirma 

uma necessidade recorrente da indústria: a melhoria na qualificação dos trabalhadores de 

modo a estarem preparados para lidarem com as novas tecnologias, diretamente ligadas às 

questões de eficiência, produtividade e capacidade criativa. Para a CNI, a educação é 

responsável por aumentar a produtividade e a competitividade das empresas, beneficiando os 

países quanto às demandas causadas pelo efeito da globalização. O documento recomendava 

ao futuro governante as seguintes propostas ligadas à educação: 1) Aprimorar as condições 

para que as escolas pudessem entregar melhores resultados; 2) Capacitar as crianças e jovens 

para participarem da era do conhecimento; 3) Reduzir a disparidade de educação; 4) Educar e 

formar melhor, em larga escala e a baixo custo; 5) Adaptar o sistema educacional à mudança 

demográfica; 6) Capacitar trabalhadores maduros para que sejam parte da solução; 7) 

Desenvolver políticas de recursos humanos nas empresas; 8) Compartilhar o conhecimento; 9) 

Priorizar o setor de serviços; 10) Estimular a participação de todos na melhoria da educação e 

11) Aumentar a atratividade dos cursos de formação profissional para os jovens (CNI, 2014b, 

p. 135-138). 
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2.3 Capitalismo e Ensino Superior 

 

 

 

Diante da radical transição sócio-histórica que atravessamos, com tantas 

transformações e intensificação das contradições, torna-se urgente a tarefa de compreender o 

significado e potencialidades da educação. O ensino superior tem papel destacado nesta 

empreitada, tendo como missão de estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo, capacitando as pessoas para o exercício de uma 

profissão, produzindo ciência por meio da pesquisa e atendendo a sociedade por meio de sua 

extensão, visando a formação do cidadão consciente e responsável pelo mundo em que vive. 

No Brasil, além dos princípios gerais estabelecidos pela Constituição, o sistema 

educativo brasileiro é regido pela Lei de Diretrizes e Bases - LDB, Lei 9.394/1996, que define 

a educação da seguinte forma: “[...] a Educação deve abranger os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais” (BRASIL, 1996). Essa lei diz respeito à educação escolar em todos os níveis, 

desenvolvida por meio do ensino em instituições próprias, a qual deve vincular-se ao mundo 

do trabalho e da prática social. No que se refere ao ensino superior, a LDB declara que ele 

tem por finalidade estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo, formando graduados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para 

a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira. Fato é que o desenvolvimento tecnológico das últimas décadas tem causado 

profundas mudanças nos processos produtivos, ocasionando a demanda de profissionais mais 

qualificados, com competências mais amplas, ligadas aos aspectos culturais, aos valores, à 

capacidade de trabalhar em equipe e de se manter num processo permanente de ensino.  

Porém, nas últimas décadas é notório o afastamento da universidade de seu papel 

histórico, de uma instituição cultural, científica e universalista para uma organização com 

objetivos voltados para a competência, a eficácia e a produtividade quantitativa, formando 

profissionais bem ajustados à dinâmica flexível do mercado de trabalho. Para Marilena Chaui 

(2003), a universidade está perdendo sua função como instituição social e passando para um 

A universidade, talvez a única instituição da sociedade 
capitalista cuja função e cujo fim sejam a crítica social 
aliada à ação social, a única instituição em que é possível 
viver plenamente a contradição entre crítica e ação, 
contradição que é o verdadeiro motor do progresso social 
(SOARES, 1991, p. 22).  
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perfil de organização social. O senso de instituição está rigorosamente no plano da 

estruturação social, cultural e política. Organização é muito mais funcionalidade e 

principalmente de mercado.  

Uma organização difere de uma instituição por definir-se por uma prática social 
determinada de acordo com sua instrumentalidade: está referida ao conjunto de meios 
(administrativos) particulares para obtenção de um objetivo particular. Não está 
referida a ações articuladas às idéias de reconhecimento externo e interno, de 
legitimidade interna e externa, mas a operações definidas como estratégias balizadas 
pelas idéias de eficácia e de sucesso no emprego de determinados meios para alcançar 
o objetivo particular que a define. Por ser uma administração, é regida pelas idéias de 
gestão, planejamento, previsão, controle e êxito. Não lhe compete discutir ou 
questionar sua própria existência, sua função, seu lugar no interior da luta de classes, 
pois isso, que para a instituição social universitária é crucial, é, para a organização, um 
dado de fato. Ela sabe (ou julga saber) por que, para que e onde existe. A instituição 
social aspira à universalidade. A organização sabe que sua eficácia e seu sucesso 
dependem de sua particularidade. Isso significa que a instituição tem a sociedade 
como seu princípio e sua referência normativa e valorativa, enquanto a organização 
tem apenas a si mesma como referência, num processo de competição com outras que 
fixaram os mesmos objetivos particulares. Em outras palavras, a instituição se percebe 
inserida na divisão social e política e busca definir uma universalidade (imaginária ou 
desejável) que lhe permita responder às contradições, impostas pela divisão. Ao 
contrário, a organização pretende gerir seu espaço e tempo particulares aceitando 
como dado bruto sua inserção num dos polos da divisão social, e seu alvo não é 
responder às contradições, e sim vencer a competição com seus supostos iguais 
(CHAUI, 2003, p. 6). 

 

Em nossos dias, o capitalismo se faz presente na educação de muitos modos. No 

ensino superior, o processo de mercantilização tem acontecido de modo global, homogêneo e 

o Brasil tem se colocado como o país com a maior quantidade de instituições de ensino 

superior privadas no mundo, alcançando o patamar de 87,52% em relação ao total de 

instituições em 2015, cuja maioria é formada pelo tipo privado-mercantil, isto é, com fins de 

lucro. Esse processo de mercantilização usa como argumento a questão da “empregabilidade”, 

uma estratégia de marketing pedagógico disseminada pela indústria e fortemente aceita entre 

os jovens em fase de ingresso na universidade. A educação tem assumido posição de destaque 

em todas as discussões políticas e econômicas, assumindo centralidade nos discursos de 

gestores públicos e privados, tendo ampla cobertura e destaque pela mídia. De maneira geral, 

a universidade tem se tornado uma instituição que prepara as pessoas para o emprego. Numa 

sociedade cada vez mais competitiva e com menos postos de trabalho, o discurso perverso 

disseminado é que o fracasso no mercado de trabalho tem como responsável o trabalhador, 

que não se qualificou devidamente. Para João dos Reis Silva Jr. (2005), a educação tem se 

tornado a coluna vertebral do cidadão do século XXI e, nesse processo, a visão que o 

trabalhador tem da educação é a pedra de toque para a formação do cidadão atual: produtivo, 

útil e mudo.  
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De acordo com Silva Jr., 

Nesta nova etapa histórica, a ciência, a tecnologia e a informação, de que se servia o 
capital em fases anteriores, tornaram-se suas forças produtivas centrais, 
desenvolvidas sob seu monopólio. O dinheiro converteu-se no principal móvel 
econômico em razão do modo de reprodução ampliada do capital concretizado pelo 
sistema financeiro pela mundialização do mercado. As corporações transnacionais 
assumiram o centro de poder em nível planetário em detrimento dos anseios da 
sociedade civil – que supostamente se expressariam no Estado nacional -, escudadas 
em organizações financeiras como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial, etc. Decorrências e 
componentes estruturais dessa nova fase adquirem dimensão cada vez mais ampla o 
desemprego, a desestatização/privatização do Estado e a terceirização da economia, 
legitimados pelas concepções ultralaterais, provocando imenso processo de 
mercantilização de espaços sociais, especialmente o da educação (SILVA JR., 2005, 
p. 12-13). 

 

Conforme já mencionado, o processo de mercantilização do ensino superior no 

Brasil foi acelerado na década de 1970, amparado pela Lei da Reforma Universitária de 1968, 

que abriu caminho para as privatizações das instituições públicas, uma vez que os governos 

militares que presidiam o país estavam alinhados com os princípios de desenvolvimento 

norte-americanos, que na época estavam em disputa com a União Soviética sobre a 

hegemonia política e econômica do mundo. Naquele período, para atender às demandas 

industriais que estavam emergindo, o governo brasileiro começou a colocar em ação o plano 

de qualificação da mão de obra, priorizando principalmente a classe média que reivindicava 

ascensão social por meio do ensino superior. A história da Universidade no Brasil está 

registrada em duas Constituições: a de 1891, que lhe permitiu a possibilidade de existência e a 

de 1988, que, nos moldes dos princípios liberais, manteve a permissão do ensino superior em 

instituições privadas, sob tutela do Estado no que se refere às normas gerais e avaliações. 

Hoje, o sistema de educação superior no país é basicamente organizado de forma dual e 

heterogênea, isto é, por instituições públicas e gratuitas mantidas pelos poderes federal, 

estadual e municipal e por instituições privadas comunitárias, privadas confessionais, 

filantrópicas e particulares. 

Nas décadas de 1970 e 1980 aconteceu a ampla expansão do ensino superior 

privado no Brasil, já se posicionando como uma prestação de serviço. Especificamente 

durante a década de 1980, quando o país atravessou um período de dificuldades econômicas, 

com elevadas taxas de inflação e desemprego, as instituições privadas procuraram se adequar 

às leis, com muitas regulamentações sendo expedidas para esse nível de ensino pelo 

Ministério da Educação por meio de disposições legais. O crescimento dessas instituições se 
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dava por meio da criação de escolas superiores isoladas e do aumento da oferta de vagas e 

cursos, enquanto que as instituições públicas se mantinham de forma estagnada, investindo 

em pesquisa e na criação de uma estrutura administrativa e de apoio à pós-graduação. Para se 

ter uma ideia, durante a década de 1980, o setor educacional privado detinha cerca de 63% 

das matrículas e 77% das instituições de ensino superior no país. Nessa década também é 

notória a corrida das instituições privadas pelo título de Universidade: de 1985 a 1996, a 

quantidade de universidades passou de 20 para 64 em todo o Brasil, quando muitas 

instituições isoladas foram adquiridas e incorporadas (SAMPAIO, 2011). Na década de 1990, 

permaneceu a dinâmica de crescimento das instituições privadas, principalmente no Norte e 

Nordeste do país, prioritariamente nas regiões interioranas.  

Ramon de Oliveira expõe que 

A privatização do ensino superior pode também ser evidenciada ao observarmos 
que, entre os anos de 1991 e 2002, as matrículas das instituições públicas cresceram 
73,6%, enquanto na rede privada esse percentual chegou a mais de 153%. Nesse 
mesmo período, constatamos que o número de instituições públicas diminuiu em 
quase 13%, concomitantemente ao aumento de mais de 150% do número de 
unidades da rede privada. [...] (OLIVEIRA, 2005, p. 80-81). 

 
Legalmente, o processo de mercantilização avançou de maneira vigorosa após a 

Constituição Federal de 1988 (conforme Artigo 213 integrado ao 209, tratando do 

financiamento público e a permissão da entrada de investimento de capital privado destinado 

à educação), o Acordo Geral sobre Comércio e Serviços de 1995 (que tornou oficial a noção 

de “serviço educacional” que poderia ser realizado por um prestador a um consumidor e 

tornando a educação algo comercializável) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1996, Lei 9.394/96 (consoante Artigo 20, que classifica os tipos de instituições de ensino 

superior privadas em comunitárias, confessionais, filantrópicas e particulares, esta última com 

fins de lucro). Em 1997, época do governo FHC, por meio do Decreto 2.207/97, as 

mantenedoras puderam se constituir sob qualquer das formas de pessoa jurídica, de direito 

privado previstas nos incisos I e II do Artigo 16 do Código Civil Brasileiro (Lei 3.071/1916), 

que define “pessoas jurídicas de direito privado” da seguinte forma: 

I – as sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, as 
associações de utilidade pública e as fundações;  
II - as sociedades mercantis”; 
§ 1o As sociedades mencionadas no inciso I só se poderão constituir por escrito, 
lançado no registro geral (art. 20, § 2º), e reger-se-ão pelo disposto a seu respeito 
neste Código, Parte Especial.  
§ 2o, As sociedades mercantis continuarão a reger-se pelo estatuído nas leis 
comerciais (BRASIL, 1916). 
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A distinção entre as instituições de ensino superior privadas sem fins lucrativos e 

com fins lucrativos foi estabelecida em 8 de agosto de 1997 e publicada no Diário Oficial da 

União em 11 de agosto do mesmo ano por meio da Medida Provisória 1.477-39, que 

conforme os Artigos 10 e 11, declaram que: 

Art. 10. As entidades mantenedoras de instituições privadas de ensino superior, 
comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como fundações não 
poderão ter finalidade lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do Código 
Tributário Nacional e do art. 55 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, além de 
atender ao disposto no artigo anterior. 
Art. 11. As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, com 
finalidade lucrativa, ainda que de natureza civil, deverão: 
I – elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras 
certificadas por auditores independentes, com o parecer do conselho fiscal, ou orgão 
equivalente; 
II – submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público (BRASIL, 1997). 

 

Também em 1997, pelo Decreto 2.306/97 que revogou o Decreto 2.207/97 e 

regulamentou as disposições contidas no Artigo 10 da MP 1.477-39, bem como os Artigos 16, 

19, 20, 45, 46 e § 1º, 52, parágrafo único, 54 e 88 da Lei nº 9.394/96, as entidades privadas 

celebraram uma grande vitória para seus proprietários, uma vez que poderiam assumir 

qualquer das formas admitidas em direito, de natureza civil e comercial, permitindo a 

alteração dos estatutos que havia até então, definindo legalmente a educação superior como 

um “negócio”, passando as instituições privadas a serem classificadas como “entidades 

mantenedoras de instituição sem fins lucrativos” ou “entidades mantenedoras de instituição 

particular”, isto é, instituição particular com finalidade lucrativa. Os artigos 1º e 7° do Decreto 

2.306/97 enunciam que: 

Art. 1: As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de 
ensino superior, previstas no inciso II do art. 19 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza 
civil ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão regidas pelo 
disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro. 
 

Art. 7: As instituições privadas de ensino, classificadas como particulares em 
sentido estrito, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza civil, quando 
mantidas e administradas por pessoa física, ficam submetidas ao regime da 
legislação mercantil, quanto aos encargos fiscais, parafiscais e trabalhistas, como 
se comerciais fossem, equiparados seus mantenedores e administradores ao 
comerciante em nome individual (BRASIL, 1997). 

 

Sem perder tempo, após a promulgação dos Decretos 2.207/97 e 2.306/97, muitas 

mantenedoras de instituições de ensino superior privadas no Brasil iniciaram o processo de 

mudança de suas razões sociais e dos estatutos que as regiam, passando a ser “instituições 

privadas particulares” com finalidade lucrativa ou sociedades mercantis.  De acordo com 

Valdemar Sguissardi, tratando especificamente dos desdobramentos desses decretos,  
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Como a evolução dos números referentes ao crescimento das IES que optaram pelo 
constante do inciso II do Código Civil – sociedades mercantis – apenas passados 
dois anos da edição desse Decreto (n. 2.207/97), em 1999 segundo o Censo da ES do 
Inep, 48% do total das 1.097 IES do país ou 58% do total de 905 IES privadas já 
haviam modificado seus estatutos e se tornado instituições privadas particulares, 
com finalidade lucrativa ou sociedades mercantis. Em 2010 já eram 77,8% do total 
das IES do país e, em 2012, provavelmente seu percentual ultrapasse os 80%. A 
evolução dos números de IES privadas nos anos que se seguiram a esse Decreto 
chama igualmente a atenção: nos 17 anos que o antecederam o número de IES 
privadas passou de 682 a 689, tendo permanecido praticamente estável; nos 15 anos 
que a ele se seguiram, as IES privadas passaram de 689 para 2.112, isto é, uma 
evolução percentual de 206%. E o número de IES privadas particulares (com fins de 
lucro), que era de 526 em 1999, chegou, segundo estimativa, a 1.860 em 2012, com 
253% de crescimento em 13 anos (SGUISSARDI, 2014, p. 38-39, grifo do autor). 

 

Portanto, o conjunto de leis formado pela Constituição Federal de 1988, o Acordo 

Geral sobre Comércio e Serviços de 1995, Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e os 

Decretos 2.207/97 e 2.306/97 foram determinantes para o processo de mercantilização e 

expansão que hoje se faz presente na educação superior do Brasil, explicando legalmente a 

existência e predomínio das instituições privadas particulares com finalidade lucrativa. 

Em 2001, ainda sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso e dando 

prosseguimento ao plano de reforma no ensino superior, o Decreto 2.306/97 foi revogado pelo 

Decreto 3.860/01, ocorrendo a liberalização da diversificação das instituições de ensino 

superior no Brasil, sustentado pelo Plano Nacional da Educação 2001-2010. Posteriormente, 

em 2006, agora sob o governo Lula, o Decreto 3.860/01 foi revogado pelo Decreto 5.773/06, 

que reorganizou as instituições de ensino superior em três categorias: faculdades, centros 

universitários e universidades. 

Segundo Kátia Regina de Souza Lima, fazendo uma análise da interferência do 

Banco Mundial e o conjunto de ações aplicadas na educação superior brasileira no início do 

século por meio dos decretos estabelecidos nos governos FHC e Lula, que viabilizaram a 

expansão do ensino superior privado, ela aponta para a existência de quatro vertentes básicas: 

1) O fortalecimento do empresariamento da educação superior; 2) A implantação das 
parcerias público-privadas na educação superior; 3) A operacionalização dos 
contratos de gestão, eixos condutores da reforma neoliberal do Estado brasileiro, de 
Bresser-Cardoso a Paulo Bernardo-Lula da Silva, e 4) A garantia à coesão social em 
torno das reformas estruturais realizadas pelos governos Cardoso e Lula da Silva 
(LIMA, 2011, p. 90). 

 

Desde a década de 1970, tem predominado a liderança do ensino superior privado 

em vagas e instituições no Brasil, com dois grandes objetivos a serem alcançados desde então: 
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manter o que já havia sido conquistado e continuar crescendo, uma vez que o campo era 

promissor e as possibilidades de lucro eram enormes. As estratégias são contínuas e mais 

interessantes a cada dia para atrair candidatos ao ensino superior, sendo oferecidas bolsas de 

estudo, descontos, material didático, facilidades, novidades e sonhos de pertença numa 

sociedade que vive em constante transformação. Conforme a tabela abaixo, percebe-se uma 

grande elevação no número de matrículas entre os anos 2000 e 2014, principalmente nas 

instituições de ensino superior privadas. Apesar das porcentagens ficarem em torno de 25% a 

30% nas instituições públicas e 70% a 75% nas privadas, o crescimento de matrículas nas IES 

públicas no período 2000-2014 alcançou o patamar de 251.36%, ou 1.180.836 estudantes a 

mais nas instituições públicas. Porém, quando se volta a atenção para as IES privadas, 

constata-se que o crescimento foi maior, na ordem de 324,64%, ou 4.059.792 alunos a mais, 

número quase três vezes maior no comparativo. Quando se avalia a quantidade total de alunos 

no ensino superior, independente de pertencerem a instituições públicas ou privadas, percebe-

se um crescimento de 301,74%, de 2.594.245 estudantes em 2000 para 7.828.013 em 2014, 

mais do que triplicando os valores num período de doze anos. Ao analisar esses números e 

confrontá-los com a meta 12 do PNE (2014-2024), tratando da elevação da taxa bruta de 

matrículas na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33%, é possível ter-se 

esperança em seu alcance, obviamente com certa reserva, uma vez que a meta é um tanto 

desafiadora em virtude de muitas questões como, por exemplo, a crise financeira, o 

desemprego e diminuição dos investimentos públicos na educação superior.   

Tabela 2 - Evolução das matrículas nas IES públicas e privadas de 2000 a 2014.  

ANO PÚBLICO %PÚBLICO PRIVADO %PRIVADO TOTAL 

2000 780.166 30,07 1.807.219 69,93 2.594.245 

2002 1.051.655 30,22 2.428.258 69,78 3.479.913 

2004 1.178.328 28,30 2.985.405 71,70 4.163.733 

2006 1.209.304 25,86 3.467.342 74,14 4.676.646 

2008 1.273.965 25,08 3.806.091 74,92 5.080.056 

2010 1.461.696 26,82 3.987.424 73,18 5.449.120 

2012 1.897.376 26,96 5.140.312 73,04 7.037.688 

2014 1.961.002 25,05 5.867.011 74,95 7.828.013 

Fonte: BRASIL. INEP/MEC – SINOPSES ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2015. 
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Se realizarmos uma análise comparativa entre os dados da tabela 1 deste trabalho 

de pesquisa (com as informações das instituições de ensino superior públicas e privadas) e 

acrescentarmos os dados sobre matrículas entre os anos de 1980 e 2015, por meio da tabela a 

seguir (3), observa-se um elevado crescimento em todo o sistema universitário brasileiro, com 

aumento de 168,03% na quantidade total de IES, passando de 882 para 2.364 e de 482,83% na 

quantidade de matrículas, de 1.377.286 para 8.027.297. Nas instituições públicas o 

crescimento no número de matrículas foi de 296,59% em 35 anos, passando de 492.232 para 

1.952.145. Porém, no sistema privado o aumento foi muito superior, alcançando uma elevação 

de 586,41%; em 1980 eram 885.054 e em 2015 atingiu a quantidade de 6.075.152 alunos 

estudando em suas instituições. Comparativamente, tomando como base o número de 

instituições, mesmo elevando a quantidade entre 1980 e 2015, as IES públicas diminuíram sua 

participação em 10,19%, enquanto que as privadas elevaram a quantidade e a participação no 

sistema universitário: 1.387 novas instituições e aumento de 10,19%. No que se refere ao 

número de matrículas a dinâmica foi parecida. Nas IES públicas, mesmo elevando-se a 

quantidade de matrículas entre 1980 e 2015, sua participação no sistema caiu 11,42%. Nas 

IES privadas, além do vigoroso crescimento no número de matrículas, sua participação 

aumentou 11,42% em 35 anos, alcançando 75,68% do total de matrículas do ensino superior 

em 2015. 

Tabela 3 – Síntese comparativa entre os dados de evolução das matrículas e instituições de 

ensino superior públicas e privadas entre 1980 e 2015. 
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1980 200 22,67 492.232 35,74 682 77,33 885.054 64,26 882 1.377.286 

1990 222 24,18 578.625 37,57 696 75,85 961.455 62,42 918 1.540.080 

2000 176 14,91 780.166 30,07 1.004 85,09 1.807.219 69,93 1.180 2.594.245 

2003 207 11,13 1.136.370 29,23 1.652 88,87 2.750.652 70,77 1.859 3.887.022 

2012 304 12,58 1.897.376 26,96 2.112 87,42 5.140.312 73,04 2.416 7.037.688 

2015 295 12,48 1.952.145 24,32 2.069 87,52 6.075.152 75,68 2.364 8.027.297 

Fontes: BRASIL. INEP/MEC – SINOPSES ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2015 e 
EVOLUÇÃO DO ENSINO SUPERIOR – GRADUAÇÃO 1980-1998 (BRASIL, 2000). 
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As mantenedoras das instituições de ensino superior privadas estão atentas aos 

números da educação e ao crescimento vigoroso de ingressantes no ensino superior, 

disputando palmo a palmo cada aluno que pretende cursar uma faculdade. Os números do 

Ministério da Educação dão conta que somente 30% dos egressos do ensino médio avançam 

para o ensino superior e que aí há um grande campo para se investir, uma vez que os outros 

70% podem se tornar potenciais clientes em suas instituições.  Em 2014, de acordo com a 

matéria de Lucas Amorin e Daniel Barros publicada na revista Exame, apenas 18% dos jovens 

brasileiros estão na universidade, enquanto que em outros países esses números são muito 

maiores, como, por exemplo, Rússia (50%) e Coreia do Sul (65%) (AMORIN e BARROS, 

2014, p. 34). Outro fato que ilustra a intenção do empresariado é que não é mais objetivo 

deles tornar suas instituições em universidades, demonstrando uma reversão de tendência que 

existia no final da década de 1980. O objetivo passou a ser outro: a criação de instituições de 

ensino superior com o objetivo de formar mão de obra qualificada, conforme orientação do 

mercado e das agências internacionais.  

A reivindicação dos gestores do setor privado consiste em deixar as pesquisas “de 
ponta” para o setor público, com financiamento do Estado, e o ensino sob 
responsabilidade do setor privado. Os programas de extensão – nas esferas 
econômicas, sociais e culturais – envolveriam o setor privado em convênio com o 
Estado. [...] Pode-se afirmar que a suposta dificuldade apresentada pelos gestores 
para o financiamento dessas atividades relacionam-se à natureza privada de tais IES, 
isto é, aos fins que se propõem e aos meios de que se utilizam para alcançá-los. Os 
históricos fins da educação superior – produção acadêmico-científica e 
estabelecimento de uma cultura institucional baseada na crítica – constituem-se em 
fins proclamados em contradição com os fins reais decorrentes de sua natureza 
empresarial e privada: o lucro. [...] Como tendência, portanto, observa-se que o setor 
privado tenderia a manter, com poucas alterações, o que viria fazendo: dedicação 
predominante ao ensino, com reduzida atividade de extensão, alçada à condição de 
uma pesquisa aplicada, com o objetivo de cumprir os dispositivos legais da atual 
legislação e da política educacional, em um contexto de acirramento da concorrência 
competitiva no âmbito do processo de mercantilização da educação superior 
brasileira [...] (SILVA JR. e SGUISSARDI, 1999, p. 221). 

 
A instituição Universidade traz sobre si maiores responsabilidades e 

investimentos, a necessidade da pesquisa e da extensão, a exigência nas porcentagens de 

professores mestres e doutores em regime de trabalho integral, o que os empresários viam 

como uma redução nas margens de lucros e algo desvantajoso para os negócios. De acordo 

com Helena Sampaio, de 2000 a 2008, revertendo uma tendência deflagrada no final da 

década de 1980, apenas uma universidade particular foi criada, contrastando com o número de 

instituições privadas, que passou de 1.004 para 2.016, representando em 2008 89,5% do total 

no Brasil (SAMPAIO, 2011, p. 36). A razão fundamental para que as IES nos últimos anos 

não queiram mais se tornar universidades é a autonomia dos centros universitários, que é 
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idêntica à das universidades. Tratando da evolução do número de instituições de ensino 

superior por organização acadêmica e categoria administrativa, Sguissardi verifica que 

[...] desde a legislação que estabeleceu as prerrogativas de autonomia dos centros 
universitários, sem a obrigatoriedade da associação ensino, pesquisa e extensão, e 
com menores exigências em termos de percentual de docentes em tempo integral do 
que as das universidades, diminuiu, entre as IES privadas particulares (privado-
mercantis), o interesse pela criação e manutenção de universidades e cresceu o 
interesse pela criação e manutenção de centros universitários. Na década em que 
houve mais de 130 fusões, compras e incorporações de IES por outras IES ou 
mantenedoras, houve apenas o acréscimo de uma universidade privada – de 84 para 
85 – ao tempo em que os centros universitários privados passaram de 78 para 129. 
Os 78 foram instituídos de 1998 a 2002, após a edição dos Decretos n. 2.207/97 e 
2.306/97 (SGUISSARDI, 2014, p 143, grifo do autor). 

 
 

O documento “Competência e crescimento: a agenda da indústria”, produzido pela 

Confederação Nacional da Indústria em 1998 deixou claro a intenção do empresariado 

nacional em se aproximar da universidade e submetê-la aos seus interesses: formação de mão 

de obra qualificada, produção de pesquisa voltada par a indústria e, obviamente, lucro. Neste 

documento a CNI recomendava que era preciso 

Estimular a integração da universidade-empresa, vinculando o público ao privado; 
Estabelecer critério de competição para a distribuição das verbas entre os centros de 
ensino e pesquisa e institutos tecnológicos; 
Buscar a aproximação dos centros educacionais às necessidades do mercado (CNI, 
1998, p. 81). 

 

Outra recomendação desse documento da CNI de 1998 foi que o governo 

financiasse as universidades, consoante a vocação de cada uma, dando prioridade de recursos 

para aquelas que estivessem alinhadas com a produção de riqueza por meio das áreas de 

ciência e tecnologia, cujo conhecimento estivesse mais diretamente voltado às necessidades 

mais práticas, de saber utilitarista e instrumental. 

Conforme Ramon de Oliveira, 

O ensino superior, por sua vez, é tido como locus educativo que deve ser valorizado 
em virtude do quanto pode contribuir para o desenvolvimento econômico. Assim, a 
obrigatoriedade da participação do Estado na oferta e financiamento desse grau de 
ensino não tem sustentação, tendo em vista que apenas alguns setores efetivamente 
produzem conhecimentos que podem ser aproveitados e incorporados na agenda 
industrial. O conhecimento considerado válido é somente aquele que tenha uma 
utilidade econômica. Desta forma, a privatização do ensino superior não se coloca 
para o empresariado como uma deformação social ou como um descompromisso do 
Estado para com seus cidadãos, representa apenas a otimização do uso dos recursos 
públicos em prol de um maior desenvolvimento econômico, cuja repercussão será a 
melhoria da qualidade de vida da maioria da população (OLIVEIRA, 2005, p. 100-
101). 
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As instituições de ensino superior privadas particulares estão inserindo em seu 

portfólio de carreiras novos cursos que têm como intenção a aquisição de competências que 

valorizam o “saber fazer”. São exemplos desses cursos os profissionais da moda (estilistas, 

costureiras e designers), gastronomia (chefs de cuisine, someliers e pâtissiers), beleza 

(cabeleireiros, maquiadores e esteticistas), turismo, design de interiores e muitas outras 

atividades. De acordo com Juliana do Couto Ghisolfi, essa tendência é inspirada nas “two 

years colleges” norte-americanas, campo da educação superior em alta nos Estados Unidos e 

em desenvolvimento no Brasil. 

Os Colégios Comunitários (sic) registram 36% do total de matrículas em educação 
superior nos Estados Unidos e 95% das matrículas em cursos de dois anos de 
duração, os two-year colleges. [...] Por serem instituições de educação pós-
secundária mais voltadas para a formação profissional, por oferecerem cursos de 
curta duração que atendem ao mercado de trabalho, diz-se que os Community 
Colleges respondem exatamente aos anseios da população norte-americana: 
preparação profissional rápida e com ingresso quase imediato em algum emprego ou 
ocupação. Assim, esses two-year colleges estariam a serviço de ideais intrínsecos à 
sociedade norte-americana: antiacademicismo, imediatismo e meritocracia 
(GHISOLFI, 2004, p. 92). 

 

 Outra estratégia empregada por essas instituições é aumentar a oferta dos cursos 

de graduação a distância, mais baratos para os alunos e com maior flexibilidade de horário 

para estudar. Conforme a jornalista Flávia Foreque do Jornal Folha de São Paulo, em matéria 

publicada em 5 de dezembro de 2014, entre 2003 e 2014 a quantidade de alunos nos cursos de 

graduação a distância saltou de 4 mil para 161 mil formandos e de 8 para 84 cursos em 

funcionamento. Ainda de acordo com Foreque, em 2003 as matrículas em EaD eram 

aproximadamente 50 mil, o que representava 1,3% do total de vagas da graduação, e em 2014 

alcançou a marca de 1,15 milhão de matrículas e representava 15,7% do total, constatando-se 

um aumento expressivo dessa modalidade em 10 anos (Folha de São Paulo, 2014). Para os 

empresários, os cursos no regime EaD são vantajosos, pois não precisam de muitas 

instalações físicas para atendimento dos alunos (salas de aulas, bibliotecas, secretaria etc.), 

poucos professores são necessários para orientação e a margem de lucro aumenta 

consideravelmente. Quem perde são os professores, que veem suas cargas horárias reduzirem 

drasticamente e aqueles que conseguem ser “tutores” administram quantidades enormes de 

alunos por meio das plataformas tecnológicas. Segundo Valdemar Sguissardi, 

A educação superior a distância, no Brasil, é um fenômeno bastante recente. [...] 
iniciou-se majoritariamente nas IES públicas. Em 2002, estas detinham 84,3% das 
cerca de 40 mil matrículas nessa modalidade de ensino superior; as IES privadas, 
15,7%. Nos anos 2004 a 2005 deu-se a grande virada: o predomínio numérico 
passou para as IES privadas, que irá acentuar-se ano após ano até 2012 quando as 
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matrículas de EaD nestas IES já somavam 83,7% do total ou 932.226 matrículas 
contra apenas 181.624 das IES públicas. A taxa de evolução para as matriculas de 
EaD privadas foi de 2.946% no período contra 404,6% para as públicas. Em relação 
à soma das matriculas de EaD em IES públicas e privadas, nesse período de 11 anos, 
verificou-se um crescimento de 1.768,5%, de 40.714 para 1.113.850 matriculas 
(SGUISSARDI, 2014, p. 146). 

 

Na Europa, o processo destinado a reforçar a cooperação entre universidades e as 

empresas está em andamento há 30 anos, reorientando a educação e a ciência para as práticas 

que visam a capacitação de pessoas para o mercado de trabalho e o maior impacto na 

economia. De acordo com Jurjo Santomé, 

Assim, por exemplo, já em 1986 foi aprovado o Programa Comett I (Decisão 
86/365/CEE do Conselho, de 24 de julho de 1986), destinado a reforçar a 
cooperação entre a universidade e a empresa no campo das tecnologias. Em 1988, 
foi aprovado o Comett II, (Decisão 87/27/CEE do Conselho, de 16 de dezembro de 
1988), com a finalidade de “reforçar a formação nas tecnologias particularmente 
avançadas, o desenvolvimento dos recursos humanos altamente qualificados e, 
consequentemente, a competitividade da indústria europeia” (SANTOMÉ, 2013, p. 
188). 

 

Em 1988, na cidade de Bolonha, local de fundação da primeira universidade 

moderna em 1088, aconteceu o encontro de reitores das universidades europeias que 

redigiram o documento intitulado “Carta Magna das Universidades Europeias”. Esse 

documento reafirma o espírito autônomo da universidade, com liberdade de pensamento, 

ensino, pesquisa e formação, com preocupação constante de alcançar o saber universal, 

procurando encorajar a mobilidade de professores e alunos, adequando-se às novas demandas 

que a União Europeia estava propondo na época. Com o passar do tempo, instituições como o 

Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, entre outros, apoiados pelo empresariado 

e ministérios da educação mais conservadores e neoliberais do mundo, vêm buscando 

reformar e desviar essa filosofia de mobilidade de modo a colocar a universidade e os centros 

de pesquisa públicos totalmente a serviço do mercado. Outro desdobramento da política 

implantada na Europa é a implantação do sistema Europass de currículo profissional, sobre o 

qual Jurjo Santomé adiciona que, 

Da mesma maneira, seguindo essa mesma orientação voltada para o mundo 
profissional, em 2004 foi colocado em prática o Europass, um sistema que busca 
ajudar a população a apresentar seu curriculum vitae especificando suas capacidades 
e qualificações pessoais de uma forma compreensível para todas as empresas da 
União Europeia, mais uma estratégia destinada a facilitar a mobilidade de estudantes 
e trabalhadores. [...] O objetivo desse tipo de programa e iniciativa lançado pela 
União Europeia é sempre a recondução dos sistemas de educação a fim de colocá-los 
em uma posição prioritária a serviço do mercado profissional e dos mercados 
financeiros (SANTOMÉ, 2013, p. 189). 
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Em 2008, o documento produzido por Alberto Rodriguez, Carl Dahlman e Jamil 

Salmi para o Banco Mundial e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) intitulado 

“Conhecimento e Inovação para a Competitividade” culpa o atraso tecnológico do Brasil em 

virtude dos governantes terem priorizado o desenvolvimento das ciências humanas em relação 

às ciências exatas. Por outro lado, o documento tece elogios às mudanças efetuadas nas 

políticas de pesquisa e desenvolvimento, uma vez que havia falta de investimentos dos 

governos até a década de 1990. O documento propõe: 1) Criação e comercialização de novos 

conhecimentos e tecnologia; 2) Aquisição de conhecimento e tecnologia do exterior para a 

adaptação local e 3) Disseminação e aplicação eficaz do conhecimento e tecnologia do 

exterior para uso e adaptação local (RODRIGUEZ, DAHLMAN e SALMI, 2008). Quanto ao 

primeiro item proposto, o Banco Mundial e a CNI acham ser prudente o país promover a 

interligação entre as empresas privadas e as universidades públicas, dando prioridade para as 

pesquisas aplicadas nas áreas de ciências exatas. Quanto ao segundo item, o relatório aponta 

que é mais vantajoso adquirir e se adaptar aos conhecimentos vindos de fora do país, que 

muitas empresas multinacionais estão se aproveitando desse método e alcançando bons 

resultados. 

Para os países que ainda estão na vanguarda, é geralmente mais prático adquirir 
novos conhecimentos e tecnologia em vez de inventá-los. A transferência de 
tecnologia pode ser realizada de diversas formas: investimento direto estrangeiro; 
licenciamento; assistência técnica; tecnologia embutida em bens, componentes ou 
produtos de capital; cópia e engenharia reversa; estudos no exterior; informações 
técnicas publicadas, especialmente na internet; twinning (liderança compartilhada 
entre um país desenvolvido e outro emergente); parcerias para treinamento 
cooperativo; aprendizagem à distância; e outras mais [...] (RODRIGUES, 
DAHLMAN E SALMI, 2008, p. 33). 

 

O terceiro item do documento produzido pelo Banco Mundial e a Confederação 

Nacional da Indústria aponta que no Brasil as inovações tecnológicas estão muito dispersas e 

apresentam resultados abaixo do esperado, sendo a proposta um caminho viável para 

desenvolver inovações voltadas para a produção de ciência aplicada. O Banco Mundial e a 

CNI ainda tecem críticas quanto ao alto número de professores das universidades públicas 

contratados em regime de exclusividade e que produzem pouca pesquisa. Para se diminuir 

essa dificuldade, o documento elogia a Lei 10.973/2004, Lei das Inovações Tecnológicas, em 

que o Estado renuncia aos impostos e permite a utilização dos espaços públicos para as 

pesquisas privadas, estabelecendo parcerias público-privadas para incentivar a inovação e a 

pesquisa tecnológica no meio produtivo.  
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No fundo, a ideia principal das agências internacionais e do empresariado é a 

privatização das universidades e dos centros de pesquisa, mas até o cumprimento desse 

desejo, documentos, relatórios, informes, maciças propagandas e outras táticas farão parte do 

expediente para enfraquecer as instituições de ensino superior públicas, minoria em nosso 

país. De qualquer forma, a maneira como a universidade está se organizando no Brasil 

evidencia que ela está perdendo seu caráter de instituição cultural-educativa e se tornando um 

aparelho econômico do mercado. Para João dos Reis Silva Jr.,  

Temos agora uma profunda forma de regulação social produzindo uma nova 
institucionalidade assentada na cultura do consenso entre antagônicos por meio de 
política de negociação, submetida à política econômica assumida desde o início da 
década de 1990 [...]. Entretanto, tal cultura estruturou-se juridicamente com FHC e 
reivindica realização acentuada no governo Luiz Inácio Lula da Silva; ela se 
expressa nas políticas para as instituições de educação superior, especialmente para 
as universidades, carregando os traços culturais presentes na esfera educacional 
durante os governos militares como o eixo de continuidade. Infelizmente, nossa 
saudosa universidade-consciência de seu tempo histórico como fundamento de sua 
cultura cede lugar a uma instituição prestadora de serviços, produtora e organizadora 
de dados para o mercado e formadora do indivíduo ativo e apático. Esta é a 
identidade da instituição universitária que estamos produzindo por meio da cultura 
mercantil (SILVA JR., 2005, p. 64). 

 

No relatório produzido pela OCDE, intitulado “Um olhar sobre a Educação 

2012”, observa-se que está se acentuando a tendência de as universidades brasileiras 

direcionarem seus objetivos para a formação de profissionais para o mercado de trabalho, uma 

vez que a correlação entre emprego e diploma é alta no país. Diante disso, o relatório destaca 

o potencial de crescimento das universidades, uma vez que somente 11% da população entre 

25 e 64 anos possuía esse grau acadêmico e que o salário de um profissional com diploma 

superior era, em média, quatro vezes superior ao de um profissional que possuía apenas a 

formação no ensino médio (OCDE, 2012). Com esses números fica evidente que o curso 

superior no Brasil é muito valorizado, sendo alavanca para as pessoas conquistarem um 

emprego melhor, mas por outro lado, a universidade ainda é um lugar muito distante para 

muitos, se mantendo ainda como uma instituição seletiva.  

Para aumentar a quantidade de jovens no ensino superior no Brasil, além de 

manter gratuitamente os alunos nos estabelecimentos oficiais públicos por meio de recursos 

constitucionalmente oriundos de impostos (União com 18% e Estados, Distrito Federal e 

Municípios com 25%), o governo federal tem financiado a graduação de estudantes em 

instituições privadas por meio de bolsas de estudo (PROUNI) e crédito (FIES). O primeiro 

programa de financiamento ao ensino superior no país se deu ainda no regime militar, criado 

em 1975 por meio do Programa Crédito Educativo – PCE16, e posteriormente aprimorado pelo 
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governo de Fernando Collor em 1992, através do Programa de Crédito Educativo para 

Estudantes Carentes – CREDUC, Lei 8.436/1992. 

[...] com objetivo de expandir o número de matrículas nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) do setor privado, foi instituído o Programa Pioneiro que destinava 
recursos públicos direto às IES privadas – Programa Crédito Educativo (PCE), criado 
em 23 de agosto de 1975, reformulado no governo Fernando Collor, que 
institucionalizava o “Programa de Crédito Educativo para Estudantes Carentes” 
(CREDUC), por meio da Lei n. 8.436, de 25 de junho de 1992, sendo este financiado 
por meio dos recursos públicos os encargos educacionais entre cinquenta por cento 
(50%) e cem por cento (100%) do valor da mensalidade ou da semestralidade, 
depositado pela Caixa Econômica Federal na conta da instituição de ensino superior 
participante do programa (§2° do Art. 2° - Lei 8.436/1992). Em 1997, último ano do 
programa, este apresentava um índice de 83% de inadimplência e até pouco tempo o 
CREDUC ainda continha contratos ativos (QUEIROZ, 2015, p. 45). 

 

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES17 foi criado 

em 1999 durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso e ampliado durante os 

governos de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. O financiamento ao estudante do 

ensino superior é extremante vantajoso para aqueles oriundos de classes mais baixas, uma vez 

que os pagamentos acontecem da seguinte forma: 1) Fase de utilização: Pagamentos 

trimestrais de R$ 150,00 referentes aos juros incidentes sobre o financiamento, que desde 

2015 é de 6,5% ao ano, com vistas a contribuir com a sustentabilidade do programa; 2) Fase 

de carência: Após a conclusão do curso o estudante terá 18 meses de carência para recompor 

seu orçamento, mas permanecem os pagamentos trimestrais de R$ 150,00 e; 3) Fase de 

Amortização: Pagamento do saldo devedor parcelado em até três vezes o período financiado 

da duração do curso regular + 12 meses (BRASIL, 2016c).  

____________________ 
 
16 O Programa Crédito Educativo foi aprovado com base na Exposição de Motivos n° 393, de 18 de agosto de 
1975 e implantado no primeiro semestre de 1976 nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil e no 
segundo semestre estendido ao restante do país, beneficiando 870.000 estudantes até o início do FIES em 1999. 
A primeira fase contou com recursos da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e bancos comerciais. A 
partir de 1983 foi custeado com recursos providos pelo orçamento do Ministério da Educação e pelas loterias, 
previstas para a aplicação do Fundo de Assistência Social (FAS), sendo a Caixa Econômica Federal o único 
agente financeiro. A institucionalização do programa se deu por meio da Lei 8.436, de 25 de junho de 1992, 
tendo seus dispositivos alterados pela Lei 9.288, de 01 de julho de 1996 (BRASIL, 1975). 

17 O FIES foi criado em 27 de maio de 1999 pela Medida Provisória nº 1.827 e posteriormente reeditada por 
outras: MP 1.865-2, de 29 de junho de 1999; MP 1.972-8, de 10 de dezembro de 1999, MP 2.094-22, de 27 de 
dezembro de 2000, convertida em 12 de julho de 2001 na Lei nº 10.260 e publicada no Diário Oficial da União 
de 13 de julho de 2001. Além disso, é regida por uma série de Portarias Normativas. A gestão do FIES compete 
ao MEC, na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e supervisor da execução das 
operações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na condição de agente operador e 
administrador dos ativos e passivos, conforme disposto no art. 3º da Lei nº 10.260, de 2001, alterada pela Lei nº 
12.202, de 14 de janeiro de 2010 (BRASIL, 2016d). 
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De acordo com o Processo de Contas Anuais (BRASIL, 2016d), o Relatório de 

Gestão do Exercício de 2015 informa que os gastos do governo federal com o FIES em 2015 

foi de R$ 16,5 bilhões, atendendo cerca de 2,18 milhões de estudantes, o que representa 

aproximadamente 35,9% daqueles matriculados em IES privadas. A partir de 2015, com o 

objetivo de elevar a qualidade dos cursos e selecionar melhor os estudantes, foi exigida a 

pontuação mínima de 450 pontos e pontuação mínima em redação no Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM, avaliação que tem sido utilizada por muitas instituições superiores 

públicas e privadas como vestibular.  

O PROUNI é outro programa do governo federal, criado em 2005, durante o 

governo do Presidente Lula, sob a Lei 11.096/2005, para atendimento de alunos de baixa 

renda que desejam cursar a graduação em instituições privadas por meio de bolsas de estudo 

parciais e integrais. Quatro foram os motivos principais que motivaram a criação do PROUNI 

em 2005: 1) Valor elevado de alunos egressos do ensino médio com possibilidade de 

ingressar no ensino superior; 2) Alta inadimplência e desistência dos estudantes que estavam 

matriculados em instituições superiores privadas em virtude da situação financeira do período; 

3) Elevado número de vagas disponíveis nas IES particulares e 4) Insuficiência do FIES em 

atender toda a demanda de alunos que requeriam tal benefício.  

Segundo os dados fornecidos pelo Ministério da Educação por meio dos quadros 

informativos do PROUNI (Tabela 4), o programa atendeu 2.080.581 estudantes com bolsas 

parciais e integrais entre os anos de 2005 e 2016, cujas principais regras para participar do 

processo seletivo são: conquistar mais de 450 pontos no ENEM (nota zero na redação exclui o 

candidato), ter cursado o ensino médio completo em escolas públicas ou escolas privadas, mas 

com bolsa integral, possuir uma renda familiar bruta de até 1,5 salário mínimo por pessoa para 

bolsas integrais e até três salários mínimos por pessoa para as parciais. Também podem 

participar estudantes portadores de deficiência e professores da rede pública com intenção de 

ingressar em cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia. A tabela a seguir apresenta 

a evolução de bolsas disponibilizadas pelo governo federal entre o segundo semestre de 2005 

e 2016, podendo-se observar uma maior oferta entre os anos 2010, 2011 e 2012, com 374.029 

bolsas parciais e 405.632 integrais, num total de 779.661 alunos contemplados com esse 

programa. Após esses anos, o programa apresentou diminuição na quantidade de bolsas 

concedidas em 2013, mas desde então vem elevando-se a disponibilidade do benefício nos 

anos de 2014, 2015, 2016. Para o primeiro semestre de 2017 serão disponibilizadas 214.110 

bolsas, sendo 103.719 integrais e 110.391 parciais, um aumento de 70,5% em relação ao total 

de 2016. 
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Tabela 4 - Evolução das bolsas concedidas pelo PROUNI entre 2005 e 2016. 

ANO Bolsas Parciais Bolsas Integrais TOTAL 

2005* 40.370 71.905 112.275 

2006 39.970 98.698 138.668 

2007 66.223 97.631 163.854 

2008 92.257 99.495 191.752 

2009 94.517 153.126 247.643 

2010 115.351 125.090 240.441 

2011 124.926 129.672 254.598 

2012 133.752 150.870 284.622 

2013 34.352 55.693 90.045 

2014 41.500 73.601 115.101 

2015 47.033 68.971 116.004 

2016 68.437 57.141 125.578 

TOTAL GERAL 898.688 1.181.893 2.080.581 

Fonte: Quadros Informativos do PROUNI (BRASIL, 2016e). *Em 2005 foram contabilizadas apenas as bolsas 
de 50% e 100% do segundo semestre. 

 

A principal vantagem para as instituições de ensino superior privadas particulares 

é a renúncia fiscal, benefício que atraiu a maioria delas logo no primeiro ano de vigência do 

programa. Conforme Sguissardi, 

O significado para as IES privadas, especialmente para as com fins lucrativos foi 
imediata. No primeiro ano do Prouni (2005), 1.142 IES particulares já haviam 
aderido ao Programa e, em 2006, para um total de 1.779 IES com fins lucrativos – 
77% do total das IES do país – as inscritas já eram 1.232 ou cerca de 70% do 
segmento (SGUISSARDI, 2014, p. 86). 

 

Além do FIES e do PROUNI, foi criado em 2007 o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil – Pnaes, por meio da Portaria Normativa n. 39 do Ministério da 

Educação e colocado em prática em 2008, com vistas a apoiar a permanência dos alunos de 

baixa renda que estudam nos Institutos Federais de Ensino Superior – IFES. O objetivo do 

programa é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para 

a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de 

repetência e evasão, oferecendo auxílio à moradia estudantil, alimentação, transporte, à saúde, 

inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico (BRASIL, 2016f). 
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Outras possibilidades de auxílio governamental são as bolsas parciais e integrais 

disponibilizadas pelos governos estaduais e municipais. Na esfera privada, esses benefícios 

podem ser obtidos em algumas instituições de ensino superior, por empresas e organizações 

governamentais. Ademais, com a queda na oferta do FIES e dos programas assistenciais do 

governo federal, nos últimos anos alguns bancos privados e mantenedoras de instituições 

particulares estão oferecendo crédito para os alunos que se interessarem por um plano de 

financiamento. De qualquer forma, todo o contingente de programas assistenciais, tanto 

públicos como privados, contribuem para o crescimento do ensino superior no Brasil. O Plano 

Nacional da Educação, Lei 13.005/2014, durante os anos de 2014 e 2024 têm como uma de 

suas metas elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida 

para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, 

pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público (BRASIL, 2014). Para a 

conquista deste objetivo (Meta 12), o governo federal vai usar como estratégia a ampliação do 

FIES e do PROUNI, o que Viviane Queiroz afirma ser uma estratégia que fortalece o 

empresariado da educação. 

Sob o discurso de “democratização do acesso”, os organismos internacionais 
indicam a eliminação das fronteiras entre o público e privado, a compra de vagas 
públicas em instituições privadas, fazendo com que a formação da classe 
trabalhadora se dê em instituições nas quais impera a lógica do lucro e do ensino 
massificado. [...] a expansão da Educação Superior no Brasil tem se dado 
fundamentalmente a partir do crescimento de IES privadas. Instituições que têm 
buscado se construir como empresas prestadoras de serviços educacionais 
fortemente atreladas às demandas do mercado (QUEIROZ, 2015, p. 45). 

 

Desde o período de governo do regime militar é notório que as políticas 

educacionais estratégicas eram voltadas para fortalecer as instituições privadas. Não é exagero 

afirmar que os governos Lula e Dilma também permaneceram reféns do interesse do capital, 

dando prosseguimento aos itens principais do projeto de educação superior implantado pelos 

governos neoliberais de Fernando Collor e Fernando Henrique e apoiados por instituições 

como Banco Mundial, FMI e OCDE.  

As práticas mercadológicas, desde a ditadura militar e avançando pela 

democracia, continuam se aprofundando, agora sob um discurso maquiado pela proposta de 

um “novo humanismo”. Obviamente que o aumento do número de jovens no ensino superior 

é extremamente louvável, mas sob quais circunstâncias e para atender as necessidades de 

quem isto está acontecendo? Muitas são as reflexões que podem ser estabelecidas para 

elucidação dessas questões. Segundo Antonio Chizzotti, 
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As reformas da educação superior, em grande parte, foram guiadas para responder 
aos desafios da internacionalização, impondo urgente modernização institucional 
das universidades, novas formas de financiamento e gerenciamento da educação, 
adoção de critérios de mercado, mecanismos internacionais de avaliação dos 
resultados educacionais e de classificação de instituições, cursos e diplomas. O 
acirramento da competição pelos clientes do ensino superior ganhou dimensões 
insólitas como o ingresso de grandes fundos financeiros nacionais e internacionais 
na disputa pelo rendimento decorrente das mensalidades, incentivado, no Brasil, 
graças às condições vantajosas do Fundo de Investimentos ao Estudante do Ensino 
Superior (FIES) (CHIZZOTTI, 2014, p. 904). 

 

Nos últimos anos é notório o investimento bilionário do mercado em educação 

privada no Brasil. De acordo com Christian Laval (2004, p. 110) e Romualdo Portela de 

Oliveira (2009), o potencial financeiro do setor educacional no Brasil atualmente gira ao redor 

de R$ 90 bilhões ao ano, enquanto que no mundo as cifras alcançam patamares na ordem de 

US$ 2 trilhões a US$ 2,2 trilhões ao ano. Em nosso país, os principais investidores e 

protagonistas são os grupos Pearson, SOMOS Educação, Positivo e Santillana. No segmento 

voltado ao ensino superior destacam-se os grupos Kroton, Laureate, Estácio, Ser Educacional, 

Anima, Objetivo, Nove de Julho, Cruzeiro do Sul, Devry, Ilumno e Carlyle. Alguns desses 

estabelecem parcerias com grupos investidores do tipo private equity18 e conseguem impulso 

financeiro para a abertura de capital na bolsa de valores, com o objetivo de juntos expandirem 

exponencialmente sua rentabilidade.  

Sguissardi tem a  

percepção de que um direito básico da cidadania, a educação, estaria sendo 
inegavelmente tratado como uma mercadoria – mais de 80% das IES tem fins 
lucrativos e contam com cerca de 70% do total de matriculas do país – há algum 
tempo vem dando inequívocos sinais de alerta acerca do previsível futuro incerto 
quanto a qualidade da ES do país. Além disso, como motor dessa profunda 
reconfiguração do panorama da ES no Brasil e por detrás da fachada desses “Grupos 
educacionais”, empresas mantenedoras de centenas de IES – Kroton Educacional, 
Anhanguera Educacional, Estácio Participações, Ser Educacional, Anima Educação, 
Laureate, Devry e Whitney – está o setor financeiro da economia (bancos, fundos de 
investimento) nacional e internacional, diversos desses “Grupos” tendo como 
financiadora e, também, acionista uma Divisão do Banco Mundial (The International 
Finance Corporation – IFC) (SGUISSARDI, 2014, p. 8). 

 
____________________ 

18 Private equity: numa tradução livre significa “ativo privado”, é um tipo de atividade financeira operada por 
instituições que investem essencialmente em empresas que ainda não estão listadas em bolsas de valores, 
geralmente emergentes e com potencial de crescimento, por meio de acordos contratuais privados entre os 
investidores e os gestores. De modo geral, o objetivo comum é alavancar dinheiro e facilitar processos de 
compra e venda. As principais formas de atuação do Private Equity são: 1) Venture Capital: investimento em 
uma empresa nova ou expansão de uma pequena; 2) Buy-Out: compra significativa ou controle de uma empresa 
com certa experiência e em fase de desenvolvimento e; 3) Situações Extraordinárias: investimento em empresas 
que atravessam períodos de dificuldade financeira ou mudanças de regulação ou de tendência de mercado. 
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O grupo Pearson é uma empresa multinacional de origem inglesa, fundada em 

1844 por Samuel Pearson, com atividades voltadas inicialmente para o ramo de engenharia, 

mas, com o passar do tempo, tendo expandido seus negócios para a área de comunicação, 

adquiriu jornais espalhados pela Inglaterra e formou, em 1921, a Westminster Press. 

Posteriormente, adquiriu o jornal Financial Times, 50% da revista The Economist (1957) e a 

Editora Longman (1968). Atualmente, a Pearson possui 47% da Penguin Randon House, 

considerada a maior editora de livros do mundo. Em 2015, a Pearson vendeu o jornal 

Financial Times para o grupo japonês Nikkei, numa transação na ordem de £ 844 milhões 

(libras), algo em torno de R$ 4,2 bilhões, com vistas a expandir seus negócios em outras 

áreas. Atualmente, o grupo é presidido pelo canadense John Fallon. No ramo educacional, seu 

principal foco de investimentos atualmente, a Pearson iniciou suas atividades no ano 2000, 

com a compra da Computer Systems, de origem americana e voltada para a gestão e avaliação 

educacional. Desde então, seus investimentos e aquisições não pararam. 

No final de 2013, a Pearson adquiriu a totalidade da VCCL Participações, na 

holding que concentrava os investimentos do Grupo Multi, com patrimônio estimado em US$ 

1,35 bilhão, contando com 3,5 mil escolas espalhadas na Europa, Ásia, África, América 

Latina, Estados Unidos e Brasil, detentora das escolas de idiomas Wizard, Yázigi, Skill, Wall 

Street English e Quatrum, além das escolas de informática S.O.S Computadores, Microlins e 

People. Além das escolas de idiomas no Brasil que a garante na liderança deste segmento de 

ensino, desde 2010 é detentora do sistema de ensino COC, Dom Bosco e Pueri Domus 

(privados) e do Núcleo de Apoio a Municípios e Estados – NAME (público), que estabelece 

parcerias pedagógicas com muitas prefeituras, fornecendo o material didático, os conteúdos e 

recursos digitais, além de suporte pedagógico e administrativo. 

No Brasil, presente desde a década de 1970, o grupo Pearson possui atualmente 

negócios focados na educação básica, de línguas e profissional, totalizado mais de 540 mil 

alunos estudando por meio de seus sistemas de ensino.  No ensino superior concentra suas 

atividades em livros, conteúdos e recursos tecnológicos, como bibliotecas virtuais e e-books. 

Em 2012 a Pearson atingiu a receita de £ 5 bilhões e lucro de £ 286 milhões, tendo como meta 

o investimento maior em aprendizagem digital, serviços educacionais e negócios em países 

emergentes, dentre eles o Brasil, considerado entre os quatro principais países para 

investimento pelo grupo, juntamente com China, Índia e África do Sul, com investimento 

anual na ordem de US$ 1 bilhão. Hoje, o grupo Pearson tem atividades em 80 países e tem a 

colaboração de 40 mil funcionários. Seus novos produtos estão voltados para a consultoria 
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pedagógica, estratégica e financeira para as escolas, inclusive com a intermediação de 

instituições financeiras para os casos de escolas que queiram expandir seus negócios, adquirir 

crédito e comprar materiais e equipamentos. 

O grupo SOMOS Educação é o mais recente, formado pelas aquisições da Abril 

Educação e Saraiva Educação. Após a morte de seu fundador Victor Civita e de modo a sair 

da crise financeira que enfrentava, concentrando seus investimentos nas áreas de mídia e 

distribuição, em fevereiro de 2015 a Abril resolveu vender a totalidade das ações da Abril 

Educação ao grupo Thunnus Participações, sociedade controlada pela empresa americana 

Tarpon Gestora de Recursos, num negócio de R$ 1,308 bilhão. De modo semelhante, o grupo 

Saraiva também se encontrava num momento de crise e vendeu a editora e os sistemas de 

ensino pelo valor de R$ 725 milhões. Com as aquisições, atualmente o grupo SOMOS 

Educação é responsável pela produção de mais de 30 milhões de livros do Plano Nacional do 

Livro Didático – PNLD 2015 e presente com seu sistema de ensino em mais de 1.700 escolas. 

Na área de educação desde 2004, a Abril Educação possui um conjunto de 

serviços e programas de formação e tecnologia, composto pelas editoras Ática e Scipione, os 

colégios SER, Anglo, Maxi, Geo, Farias Brito, pH e Motivo, os cursos de formação e 

preparatórios Anglo, Sigma, pH e AlfaCon, as escolas de idiomas Wise Up, Red Balloon e 

You Move, além de muitos outros serviços, totalizando o atendimento a 130 mil escolas e 35 

milhões de alunos espalhados pelo Brasil. Em 2004, com a aquisição das editoras Ática e 

Scipione em parceria com o grupo francês Vivendi Universal Publishing, a Abril passou a 

produzir 3.500 títulos de livros infantis, juvenis, escolares e para o público em geral, criando 

assim então a Abril Educação.  

Em 2007, a Abril criou o sistema de ensino Ser, presente atualmente em mais de 

350 escolas e atendendo um público de 85 mil alunos. Em 2010, a Abril adquiriu o Anglo, um 

dos mais tradicionais sistemas de ensino no Brasil, criado em 1894 pelo português Antonio 

Guerreiro, através do aporte financeiro de R$ 226 milhões oriundos do fundo BR Educacional 

e FIP Brasil, grupos geridos pela BR Investimentos19.  

____________________ 

19 A BR investimentos é um fundo private equity focado em educação, que além de participar da compra do 
Anglo em 2010, comprou em 2012 um terço das ações do Grupo Anima pelo valor de R$ 100 milhões. Por sua 
vez, o Grupo Anima abriu seu capital, lançou seu IPO (Initial Public Offering – Oferta Pública Inicial de ações) 
na Bolsa de Valores de São Paulo - IBovespa e comprou em 2013 a Universidade São Judas Tadeu pela quantia 
de R$ 320 milhões. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-anima-compra-
universidade-sao-judas-tadeu-por-r-320-milhoes,181757e>. Acesso em: 06 dez. 2016. 
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A disputa pela rede Anglo, que incluía o Anglo Sistema de Ensino, Anglo 

Vestibulares e os cursos preparatórios Siga, foi acirrada e teve como concorrentes o grupo 

britânico Pearson e a editora espanhola Santillana. Sem esse aporte da BR Investimentos, 

dificilmente a Abril teria vencido seus concorrentes e adquirido o grupo Anglo. A expectativa 

na época em que o negócio foi fechado era de faturar anualmente o valor de R$ 500 milhões.  

O grupo Positivo é uma holding de origem brasileira que atua nas áreas de 

educação privada, editorial e informática, por meio dos colégios da marca Positivo, 

Universidade Positivo, editoras (Positivo e Posigraf), produtos eletrônicos (computadores, 

smartphones e tablets) e entretenimento. O grupo foi formado em 1972 na cidade de Curitiba 

por professores que tinham por objetivo criar uma escola de alta qualidade. Desde então, 

foram incorporados ao grupo uma gráfica e um curso preparatório, uma editora, uma 

universidade e uma indústria de computadores, além dos serviços prestados em tecnologia 

educacional. Atualmente, o grupo Positivo continua sediado na cidade de Curitiba e é 

presidido por Hélio Bruck Rotenberg. 

De menor expressão é o grupo Santillana, que faz parte do conglomerado de 

empresas de comunicação PRISA, de origem espanhola e com atividades na Espanha, 

Portugal e América Latina, sendo presidida pelo empresário Juan Luis Cebrián. O grupo 

PRISA concentra suas atividades nas áreas de edição, educação e formação, jornalismo, rádio 

e recursos audiovisuais. No Brasil desde 2001, a Santillana possui a Editora Moderna e a 

Editora Salamandra, além dos materiais para o ensino de idiomas Richmond e Santillana 

Español, o sistema de avaliação educacional AVALIA e o sistema de ensino UNO. O grupo 

foi fundado por Jesús de Polanco, Juan Cortés e Francisco Pérez González em 1958, e o nome 

se deve ao local de fundação, Santillana del Mar, na Espanha. Na década de 1970, após a 

época de ditadura do general Francisco Franco, o grupo participou na remodelação do jornal 

El País, jornal mais importante da Espanha, sendo esse o início para o desenvolvimento do 

grupo de mídia PRISA, presente na televisão aberta e por assinatura, rádio, jornais e internet.  

A maior empresa privada na área de educação superior no Brasil é a Kroton 

Educacional. Fundada em 1966 na cidade de Belo Horizonte por Evando José Neiva, Júlio 

Fernando Cabizuca e Walfrido dos Mares Guia a partir do curso preparatório Pitágoras, hoje 

possui participação em todos os níveis da educação no Brasil, possuindo mais de 1,5 milhão 

de alunos, sendo 290 mil na educação básica, distribuídos em 127 campi e 726 polos 

espalhados pelo país.  Atualmente, a Kroton é dirigida por Rodrigo Calvo Galindo e possui 
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negócios envolvendo a produção e comercialização de livros didáticos, revistas e outras 

publicações, além dos produtos pedagógicos licenciados para 804 escolas associadas com a 

marca Pitágoras. Em 2011, com suporte financeiro do Fundo Pátria20, a Universidade 

Anhanguera havia comprado a Universidade Bandeirantes – UNIBAN pelo valor de R$ 510 

milhões e, em maio de 2014, após aprovação do CADE21, a Kroton se fundiu com o grupo 

Anhanguera e juntos passaram a ser a maior empresa de ensino superior do mundo, com valor 

de patrimônio equivalente a US$ 5,9 bilhões, ultrapassando a empresa educacional chinesa 

New Oriental, estimada em US$ 2,9 bilhões (AYRES, 2013). A avaliação do CADE teve 

como fato a suspeita de operação de um sistema de monopólio da educação superior estar em 

andamento, o que poderia causar prejuízo para os alunos, como a elevação nos preços das 

mensalidades, redução de oferta dos serviços e diminuição na qualidade do ensino. Para a 

aprovação do CADE, algumas restrições foram impostas, o que incluiu a venda de operações 

do ensino a distância da IES Uniasselvi de Santa Catarina (vendida em outubro de 2015 para 

o grupo Carlyle) e a limitação na capitação de alunos dos cursos EaD em 48 cidades até 2017 

(AMATO, 2014).  

Em abril de 2014, conforme publicação de Lucas Amorin e Daniel Barros na 

revista Exame, a junção entre Kroton e Anhanguera fez com que o grupo passasse a ser na 

época a 18ª maior empresa do Brasil, tendo como foco atender estudantes oriundos das classes 

C e D provenientes de colégios públicos e com financiamento por meio de programas 

estudantis do governo federal, principalmente o PROUNI e o FIES, responsáveis por 

substancial fatia de suas receitas (AMORIN e BARROS, 2014). Atualmente, além da 

Anhanguera, a Kroton administra os colégios e faculdades Pitágoras, 10 campi das 

instituições UNIC (Universidade de Cuiabá), 5 da UNOPAR (Universidade Norte do Paraná) 

e 10 com as marcas UNIME (Universidade Metropolitana de Educação e Cultura), FAMA 

(Faculdade de Macapá) e Anhanguera-UNIDERP (Campo Grande). Até 2005 teve como 

parceiro a Apollo International e entre 2009 e 2013 quem controlou as operações financeiras 

do grupo na bolsa de valores foi o fundo Advent International22, também responsável pelo 

Banco Pátria e o fundo GP Capital Partners (CHIZZOTTI, 2014).  

____________________ 

20 O Fundo de Investimentos Pátria está presente no Brasil desde a década de 1990 e tem como parceiro desde 
2010 o Fundo de Investimentos Blackstone, um dos maiores fundos private equity do mundo 
(http://www.blackstone.com/the-firm/overview /history). O Fundo Pátria tem investimentos focados na América 
Latina, especialmente no Brasil, por meio de negócios nas áreas de Infraestrutura, Imobiliário, Crédito e 
Agronegócio. Disponível em: <http://www.patriainvestimentos.com.br/pt/TheFirm>. Acesso em: 06 dez. 2016. 
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Em 2013, antes da fusão entre a Kroton e Universidade Anhanguera, o grupo 

americano Laureate havia sacudido o mercado ao anunciar a compra do Complexo 

Educacional FMU pelo valor de R$ 1 bilhão, sem contar as instalações físicas e 

equipamentos, num negócio tão grande que precisou também passar pelo crivo do CADE. A 

FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas) foi fundada em 1968 por Edevaldo Alves da Silva 

e conta atualmente com 9 campi e mais de 40 edifícios na cidade de São Paulo. Em 2008, com 

o objetivo de expandir a instituição, contratou os executivos da concorrente UniNove 

(Universidade Nove de Julho), diminuiu as mensalidades e passou de 25 para 90 mil alunos 

em quatro anos, preferencialmente alunos das classes C e D, boa parte também financiados 

por programas estudantis do governo federal e fazendo uso de um slogan que privilegiava a 

empregabilidade e a inclusão social. Na época da compra pela Laureate, o faturamento anual 

da FMU girava em torno de R$ 450 milhões. Atualmente, a FMU tem como presidente 

Marcelo Barbalho Cardoso, encarregado pela Laureate por promover as mudanças políticas e 

administrativas após a aquisição. 

O grupo americano Laureate International Universities está presente em 75 

instituições espalhadas por 29 países e com uma carteira total aproximada de 925 mil 

estudantes. O grupo tem como chanceler honorário o ex-presidente americano Bill Clinton e 

como sócios as Universidades de Harvard e Stanford, além do fundo de investimentos KKR23, 

que lhe dá respaldo financeiro. Seu fundador e atual presidente é Douglas L. Becker e sua 

sede fica na cidade americana de Baltimore, Maryland. No Brasil, tendo como presidente José 

Roberto Loureiro, a Laureate controla 12 instituições de ensino e contabiliza mais de 200 mil 

alunos, tendo como principais as Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU (incluindo as 

instituições FIAM-FAAM) e a Universidade Anhembi-Morumbi (adquirida em 2006), 

localizadas na cidade de São Paulo.  

____________________ 

21 CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica: é uma autarquia de defesa econômica vinculada ao 
Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, que exerce, em todo o território nacional, as 
atribuições dadas pela Lei nº 12.529/2011, cujo objetivo é orientar, fiscalizar, prevenir e apurar abusos do poder 
econômico. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/institucional>. Acesso em: 06 dez. 
2016. 
 

22 Advent International é o fundo norte-americano de capital privado focado em aquisições internacionais, 
fundado em 1984 na cidade de Boston e que já efetuou negócios nas Américas, Europa Ocidental e Central e 
Ásia, oferecendo suporte financeiro para IPO em negociações que superam o valor de US$ 31 bilhões nas áreas 
de negócios e serviços financeiros, saúde, industrial, varejo, consumo, lazer, tecnologia, media e 
telecomunicações. No Brasil, sua participação é diversificada em muitas empresas, como nas redes Frango 
Assado, Viena e Quero-Quero. Em 2009 comprou uma participação de 28% da Kroton por US$ 141 milhões, o 
que possibilitou a aquisição de sete instituições de ensino. Em 2013, vendeu sua participação por cerca de US$ 1 
bilhão. Disponível em: <https://www.adventinternational.com/about/>. Acesso em: 06 dez. 2016. 
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As demais instituições de ensino superior pertencentes ao grupo Laureate no 

Brasil são: UnP (Universidade Potiguar), UNIFACS (Universidade de Salvador), UNIRitter 

(Centro Universitário Ritter dos Reis), UNINorte (Centro Universitário do Norte), FPB 

(Faculdade internacional da Paraíba), FG (Faculdade de Guararapes), FADERGS (Faculdade 

de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul), BSSP (Escola de Negócios de São Paulo) e o 

IBMR (Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação). 

O grupo Estácio foi fundado em 1970 no Rio de Janeiro por João Uchôa 

Cavalcanti Netto e atualmente possui 70 campi em 20 estados no Brasil, com mais de 537 mil 

alunos, oferecendo mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação. O grupo é administrado 

pelas empresas Estácio Participações e desde 2008 teve como parceiro investidor o grupo GP 

Investimentos24 até 2013, lhe dando sustentação financeira e controle sobre as ações operadas 

no Ibovespa. O atual presidente é Rogério Frota Melzi. A Estácio de Sá conquistou o título de 

universidade em 1988 e em 2005 adquiriu a Universidade Radial. Em 2013, após aprovação 

do CADE, adquiriu o UniSEB (Sistema Educacional Brasileiro) por R$ 615 milhões, 

instituição paulista que pertencia à família Zaher, antiga proprietária dos sistemas de ensino 

COC, Dom Bosco, Pueri Domus e NAME e vendidos para o grupo Pearson em 2010. O SEB 

possui 4 campi (São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília e Maceió) e 164 polos de ensino a 

distância, sendo esse o grande diferencial que despertou o desejo de compra pela Estácio. 

____________________ 

23 O Grupo KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) é um fundo americano fundado em 1976 pelos primos 
Jerome Kohlberg,Jr., Henry Kravis e George R. Roberts, todos ex-funcionários do Banco Bear Sterns, 
especializada em transações private equity do tipo leveraged buyouts - LBO (também conhecido como highly-
leveraged transaction), isto é, que envolve a aquisição e controle acionário de uma empresa e parte significativa 
do pagamento é financiado por meio de uma dívida. Seu histórico registra transações que já ultrapassaram os 
US$ 400 bilhões, possuindo atualmente ativos que somam US$ 94 bilhões. Desde 2010, opera ações na bolsa de 
valores de Nova Iorque (New York Stock Exchange - NYSE), sendo considerado, junto com o grupo Blackstone 
os dois maiores fundos private equity do mundo. O fundo KKR é atualmente dirigido por Henry Kravis e tem 
Jorge Fergie  como gerente geral para chefiar o escritório da marca no Brasil, bem como Henrique Meireles 
como conselheiro especial sênior. Seus negócios pelo mundo incluem as áreas de energia, infraestrutura, 
educação, imobiliária, tecnologia, farmacêuticos, hospitalares, crédito e mercados de capitais, entre outras. 
Disponível em: <http://www.kkr.com/kkr-today>. Acesso em: 6 dez. 2016. 

24 O grupo GP Investimentos foi fundado em 1993 e possui sede em Hamilton, Bermuda. Atualmente possui 
negócios concentrados na América Latina, sendo líder em investimentos e com uma forte presença na gestão de 
ativos e fundos, principalmente do tipo private equity. Desde a sua fundação, levantou mais de US $ 5 bilhões 
em investimentos em todo o mundo, atuando em mais de 50 empresas, nas áreas de consumo de bens, varejo, 
internet, tecnologia, telecomunicações, educação, logística, imóveis, shoppings centers, hotéis, gerenciamento de 
recursos, óleo e gás. Suas ações estão listadas na Bolsa de Luxemburgo e negociadas na Ibovespa, via Brazilian 
Depositary Receipts (BDRs). Disponível em: < http://www.gp.com.br/gp2012/web/conteudo_en.asp?idioma=1& 
conta=44&tipo=43127>. Acesso em: 6 dez. 2016. Em setembro de 2013 vendeu sua participação de 7,5% no 
grupo Estácio pelo valor de US$ 179,1 milhões. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/economia/gp-
investments-vende-sua-participacao-na-estacio>. Acesso em: 6 dez. 2016. 
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Ser Educacional é o grupo formado pelas Faculdades Maurício de Nassau, 

Faculdade Joaquim Nabuco, Faculdades Integradas do Tapajós (FIT), Universidade da 

Amazônia (UNAMA) e Universidade de Guarulhos (UNG), localizadas em 11 estados nas 

regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil e atendendo 152 mil alunos em 23 unidades 

escolares. O grupo é presidido por seu fundador Janguiê Diniz, cujo parceiro investidor é o 

grupo Cartesian Capital25. Apesar de ter iniciado suas atividades em 1993 na cidade de Recife 

com cursos preparatórios para os concursos públicos e em 1999 com cursos pré-vestibulares, 

foi somente em 2003 que o Ser Educacional ingressou no ensino superior com as Faculdades 

Maurício de Nassau. Com o objetivo de expandir os negócios, em 2009 o Grupo Ser se 

associou ao grupo norte-americano Cartesian Capital, que comprou 11,3% das ações por R$ 

48 milhões e em 2012 recebeu um aporte de US$ 35 milhões do IFC (International Finance 

Corporation), braço financeiro do Banco Mundial, já comentado neste trabalho de pesquisa. 

Com esses recursos granjeados, foi possível abrir seu capital e lançar seu IPO na Bolsa de 

Valores de São Paulo, tendo como um de seus principais compradores de ações o próprio IFC. 

No total, foram captados pelo grupo Ser Educacional R$ 538,6 milhões com a IPO, se 

tornando a quinta empresa do setor de ensino superior no país, o que lhe permitiu a compra da 

FIT e a UNAMA em 2014, além da UNG em 2015. 

O grupo educacional Anima tem sede em São Paulo e é presidido por Daniel 

Faccini Castanho, possuindo cerca de 80 mil alunos em 6 instituições de ensino superior 

localizadas na região sul e sudeste do Brasil: a Unimonte (Santos), a Universidade São Judas 

Tadeu (São Paulo), A HSM – Escola de Negócios (São Paulo), o Centro Universitário UNA 

(Belo Horizonte), o Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH e a Sociedade 

Educacional de Santa Catarina – Sociesc (Florianópolis).  A maior aquisição realizada pelo 

grupo Anima se deu em abril de 2014 com a compra da São Judas pelo valor de R$ 320 

milhões. Em 2013 o Grupo Anima realizou oferta pública inicial de ações (IPO) e juntamente 

com seu parceiro investidor, a BR Investimentos, que havia comprado um terço das ações por 

R$ 100 milhões, captaram R$ 468 milhões. A São Judas é uma universidade tradicional na 

cidade de São Paulo, fundada em 1947 pela família Mesquita e contava, na época da venda, 

com 3 campi e quase 26 mil alunos, distribuídos em 35 cursos de graduação e pós-graduação. 

________________________ 

25 O grupo Cartesian Capital foi criado em 2006 por Peter Yu e a equipe de gestão sênior da AIG Capital 
Partners, Inc. (AIGCP), atuando como gestor de fundos do tipo private equity. Nos últimos dez anos administrou 
aproximadamente 50 investimentos em 24 países, num valor de US$ 5 bilhões. No Brasil, escolheu a área de 
educação para estrear seus investimentos.  Disponível em: <http://cartesiangroup.com/history.html>. Acesso em: 
6 dez. 2016. 
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O grupo Objetivo é também de origem brasileira e voltado para os segmentos de 

educação e mídia, possuindo os colégios e faculdades da marca Objetivo, a Universidade 

Paulista - UNIP e uma série de redes de rádio (RBI TV, Mix TV e Mega TV) e televisão (Mix 

FM). O grupo Objetivo tem como razão social o nome Associação Unificada Paulista de 

Ensino Renovado Objetivo - ASSUPERO e é mantenedora de 27 campi que envolvem 65 

unidades espalhadas pelo Brasil, cuja sede está em São Paulo e tem como proprietário João 

Carlos Di Genio. O Objetivo começou com um curso pré-vestibular de medicina com cerca de 

mil alunos no ano de 1965 no centro de São Paulo, tendo como sócios iniciais Di Genio e os 

médicos Drauzio Varella, Roger Patti e Tadasi Ito. Esse cursinho teve tanto sucesso que em 

1967 já eram cinco mil alunos se preparando para o vestibular. Em 1970 foram criados os 

primeiros colégios e em 1972 a primeira universidade, mas reconhecida pelo MEC somente 

em 1988. Drauzio Varella, Roger Patti e Tadasi Ito deixaram a sociedade para se dedicarem à 

medicina, mas atualmente Varella continua como diretor científico da universidade, com 

estudos sendo realizados na Amazônia por meio de barcos-escolas. Hoje os colégios do 

Objetivo abrigam 350 mil alunos em suas 543 unidades e a UNIP conta com 250 mil alunos. 

Em 2008 o grupo americano Apollo, um dos maiores conglomerados educacionais 

do mundo, fez uma oferta de R$ 2,5 bilhões, mas recusada por Di Genio. Em 2014 surgiram 

novamente fortes rumores de que o grupo Objetivo estaria à venda. Foi veiculado na mídia 

que Di Genio havia iniciado o processo formal de venda do grupo, contratando os bancos 

BTG Pactual e o Bank of America Merrill Lynch para coordenar o processo, que estaria na 

casa dos R$ 9 bilhões, mas que até o momento não encontrou compradores. A ideia era 

vender parte minoritária do grupo para um fundo private equity de modo a abrir o capital na 

bolsa de valores e facilitar a venda, o que ainda não ocorreu, talvez pela crise que o país 

atravessa e a diminuição das matrículas nas instituições superiores privadas particulares. 

Assim como a Universidade Paulista, a UniNove – Universidade Nove de Julho 

também tem sido cortejada para venda há alguns anos, mas ainda continua sendo uma 

instituição administrada de modo familiar. Apesar dos negócios da família Storópoli 

começarem em 1954 com uma escola de datilografia, somente em 1972 foi autorizada a 

abertura da faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Em 1997 foi conquistado o título de 

universidade e atualmente possui 5 campi na cidade de São Paulo e polos de educação a 

distância espalhados pelo estado de São Paulo, contando com mais de 100 mil alunos. É 

presidida atualmente por Eduardo Storópoli, filho do fundador José Storópoli.  
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A Universidade Cruzeiro do Sul – Unicsul, foi fundada em 1965 pela criação do 

Colégio Cruzeiro do Sul e posteriormente pelas Faculdades Cruzeiro do Sul em 1972. Em 

1993 teve o reconhecimento de sua universidade pelo MEC e em janeiro de 2012 vendeu 37% 

de seu capital ao fundo de private equity Actis26 pelo valor de R$ 180 milhões, o que lhe deu 

impulso para a aquisição da Universidade Cidade de São Paulo - Unicid ao final do mesmo 

ano, passando a ter 50 mil alunos. Hoje o grupo Cruzeiro do Sul Educacional é formado pelo 

Colégio e Universidade Cruzeiro do Sul, Universidade Cidade de São Paulo (São Paulo), 

Faculdade Caraguatatuba e Centro Universitário Módulo (Caraguatatuba), Colégio Alto 

Padrão, Colégio CTEC e Universidade de Franca (Franca), Faculdade São Sebastião e 

Colégio Objetivo São Sebastião (São Sebastião) e Centro Universitário Nossa Senhora do 

Patrocínio, Colégio CEUNSP, Colégio Itu e Colégio Cidade de Salto, nas cidades de Itu e 

Salto, além do Centro Universitário do Distrito Federal (Brasília), contando com 

aproximadamente 160 mil alunos entre os ensinos presencial e a distância.  

A Devry Universities é uma rede internacional de educação, fundada em 1934 por 

Dennis Keller e Ronald Taylor nos Estados Unidos e tem Robert Paul como presidente. 

Atualmente possui mais de 160 mil alunos em suas instituições de ensino superior localizadas 

em 50 países. O grupo Devry foi a primeira a abrir seu capital por meio de ações na Bolsa de 

Valores de Nova Iorque no ano de 1991. No Brasil iniciou suas atividades em 2009 e hoje 

possui 16 instituições superiores distribuídas em 23 campi, 213 centros de aprendizagem e 

110 mil alunos, sendo elas: Devry-Área 1, Devry-Facid, Devry-Fanor, Devry-Metrocamp, 

Devry Faci, Devry-Facimp, Devry-FBV, Devry-Unifavip, Faculdade Damásio, Faculdade 

Devry-João Pessoa, Faculdade Devry–Martha Falcão, Faculdade Devry-Ruy Barbosa, 

Faculdade Devry São Luís e IBMEC, este último adquirido em novembro de 2015 pelo valor 

de R$ 699 milhões, tendo como parceiro o Capital Group27, que em 2013 havia injetado R$ 

130 milhões na instituição com o objetivo de expandir os campi de Belo Horizonte e Rio de 

Janeiro. Atualmente a subsidiária brasileira é presidida por Carlos Alberto Degas Filgueiras. 

____________________ 

26 O fundo de investimentos Actis é de origem britânica e tem atuação exclusiva em mercados em crescimento 
na África, Ásia e América Latina, operando em 70 empresas um montante de US$ 6,3 bilhões e investidos nas 
áreas de consumo, atividades financeiras, industriais, energia, imóveis e educação. No Brasil, além da rede 
educacional Cruzeiro do Sul, possui investimentos nas escolas de idiomas CNA, na corretora XP Investimentos e 
na empresa Atlantic Energias Renováveis, entre outros. Disponível em: <http://www.act.is/about-actis/actis-at-a-
glance/who-we-are/>. Acesso em: 6 dez. 2016.  

27 O Capital Group é o fundo private equity norte-americano criado em 1931por Jonathan Sino Lovelace e 
atualmente com negócios envolvendo principalmente gestão de riqueza privada e fundos de pensão. Disponível 
em: < https://www.thecapitalgroup.com/our-company.html >. Acesso em: 07 dez. 2016. 
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O grupo norte-americano Ilumno, até 2015 chamado de Whittney University 

System, possui duas instituições de ensino superior no Brasil, a Universidade Veiga de 

Almeida – UVA (Rio de janeiro) e o Centro Universitário Jorge Amado – UniJorge 

(Salvador), que juntas somadas atendem 57 mil alunos. Em dezembro de 2014 havia 

estabelecido parceria com o grupo Anima pelo valor de R$ 1,14 bilhão, mas em abril de 2015 

o negócio foi desfeito em virtude da alteração das perspectivas de faturamento, uma vez que 

novas regras do FIES estavam sendo colocadas em prática.  

A Whittney foi criada em 2005 por Randy Best e atualmente o grupo Ilumno é 

presidido por Pete Pizarro, com sede em Miami e oferecendo como principais serviços a 

assessoria tecnológica e de gestão de instituições de ensino superior. Atualmente tem parceria 

com onze instituições de ensino superior de sete países (Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, 

Colômbia, Chile, Costa Rica e Panamá), contando com 45 campi, 600 centros de ensino a 

distância e aproximadamente 220 mil alunos atendidos. 

A Carlyle Group LP foi fundada em 1987, possui sede em Washington e é 

presidida por William E. Conway, Jr., com investimentos de US$ 169 bilhões nas áreas de 

commodities, consumo e varejo, energia, serviços financeiros, cuidados com a saúde, 

indústria, infraestrutura, imobiliária, tecnologia, telecomunicação, mídia, transporte, 

aeroespacial, defesa e serviços do governo, por meio de seus 35 escritórios espalhados pelo 

mundo. No Brasil é presidida por Fernando Borges e possui participação na Rede D’Or São 

Luiz de hospitais, Qualicorp (administradora de planos de saúde coletivos), CVC Brasil 

Operadora de Viagens, Tok Stok (empresa varejista de móveis e eletrodomésticos), Ri-Happy 

Brinquedos e do Centro Universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi, entre outros. Com sede 

em Santa Catarina, a Uniasselvi havia sido adquirida pela Kroton no início de 2012, mas em 

outubro de 2015, como restrição imposta pelo CADE a Kroton pela compra da Universidade 

Anhanguera em 2014, foi vendida por R$ 1,105 bilhão ao grupo formado pela BRL Trust 

Investimentos, Vinci Capital Gestora de Recursos e Carlyle, cuja subsidiária no Brasil é a 

TCG Gestor, empresa de investimento de capital privado sediada em São Paulo. Apesar da 

Uniasselvi ser o primeiro investimento da Carlyle em educação superior no Brasil, sua 

parceira Vinci Capital já possuía certa experiência nesse tipo de negociação, uma vez que 

participou da venda da Fanor (Faculdade do Nordeste) ao grupo norte-americano Devry 

Universities em 2009. Criada em 2005 e com início das atividades em 2006, atualmente a 

Uniasselvi possui 74 polos de apoio presencial distribuídos em quinze estados, oferecendo 39 

cursos de educação a distância para aproximadamente 86 mil alunos. 
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O quadro abaixo ilustra as informações coletadas e apresentadas dos principais 

grupos educacionais no ensino superior presentes no Brasil e elencadas neste trabalho de 

pesquisa, suas origens, os parceiros investidores, as instituições que controlam e a quantidade 

aproximada de alunos em suas dependências.  

Quadro 3 - Principais grupos educacionais no ensino superior no Brasil em 2016. 

Grupo Origem Parceiros 
Investidores 

Instituições no Brasil Quantidade 
de Alunos 
no Brasil 

Kroton Brasil Apollo 
Advent 

Pátria/Blackstone 

Anhanguera, Pitágoras, UNIC, UNOPAR, 
UNIME, FAMA, UNIDERP, Colégios 

1,5 milhões 

Laureate Estados 
Unidos 

KKR FMU/FIAM-FAAM, Anhembi-Morumbi, 
UnP, UNIFACS, UNIRitter, UNINorte, 

FPB, FG, FADERGS, BSSP, IBMR 

200 mil 

Estácio Brasil GP Investimentos Estácio, UniSEB 537 mil 
SER 

Educacional 
Brasil Cartesian Capital Maurício de Nassau, Joaquim Nabuco, 

FIT, UNAMA, UNG 
152 mil 

ANIMA Brasil BR Investimentos Unimonte, Univ. São Judas, HSM, UMA, 
UniBH, Sociesc 

80 mil 

Objetivo Brasil  UNIP, Colégios 600 mil 
Uninove Brasil  Uninove 100 mil 

Cruzeiro do Sul Brasil Actis UNICSUL, UNICID, Faculdade de 
Caraguatatuba, Centro Univ. Módulo, 

Universidade de Franca, Faculdade de São 
Sebastião, Centro Univ. N. S. do 

Patrocínio, Colégios 

160 mil 

Devry 
Universities 

Estados 
Unidos 

Capital Group Devry-Área 1, Devry-Facid, Devry-Fanor, 
Devry-Metrocamp, Devry Faci, Devry-
Facimp, Devry-FBV, Devry-Unifavip 

Faculdade Damásio Faculdade Devry-João 
Pessoa, Faculdade Devry–Martha Falcão, 
Faculdade Devry-Ruy Barbosa, Faculdade 

Devry São Luís, IBMEC 

110 mil 

Ilumno (antiga 
Whittney) 

Estados 
Unidos 

 Univ. Veiga de Almeida, UniJorge 57 mil 

Carlyle Group 
LP 

Estados 
Unidos 

TCG Gestor Uniasselvi 86 mil 

Fonte: Sites institucionais e outras fontes digitais de informação complementar. Pesquisa realizada em setembro 
e outubro de 2016.  

 

Segundo Valdemar Sguissardi (2014, p. 125), analisando os dados coletados pela 

consultoria Hoper, em 2003, os 20 maiores grupos educacionais com fins lucrativos, com ou 

sem capital aberto e ações em bolsa de valores, detinham 14% do total de alunos do setor. 

Após dez anos, os doze maiores grupos/instituições de ensino superior privadas no Brasil 

possuíam cerca de 39,4% de participação do mercado, isto é, 2.141.720 alunos de um total de 

5.448.730, considerando somente estudantes de instituições privadas (BRASIL, 2015). 

Obviamente que a participação desses conglomerados aumentou desde 2014, principalmente 
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pela elevação no número de matrículas no ensino superior do país e pelas aquisições 

realizadas, como, por exemplo, a Universidade Bandeirantes sendo adquirida pelo grupo 

Kroton e o Complexo Educacional FMU/FIAM-FAAM sendo adquirido pelo grupo 

americano Laureate, entre outras muitas fusões realizadas desde então. 

O potencial de crescimento do ensino superior privado no Brasil é considerado 

altíssimo pelos investidores internacionais, em virtude de uma série de fatores, dentre eles a 

necessidade urgente de formação de mão de obra qualificada, o financiamento dos alunos pelo 

governo federal através de bolsas e créditos educacionais e a enorme possibilidade de 

expansão e crescimento. Conforme exposto, fica claro que a gama de serviços prestados por 

esses grupos é grande e diversificada: escolas, editoras, recursos tecnológicos, treinamento, 

assessoria pedagógica e administrativa, demonstrando capacidade e poder para gerenciar todo 

o processo de construção da educação de um país. O poder e liberdade conferidos às 

instituições privadas particulares voltadas para a área de educação estão se tornando a cada 

dia maiores, uma vez que uma parte delas possui ações operando na Bolsa de Valores de São 

Paulo – Ibovespa e outras demonstram interesse em expandir seu capital e também adentrar 

no mercado de ações. Especificamente ao segmento de ensino superior, dos grupos 

educacionais listados anteriormente, a Kroton (KROT3), Estácio (ESTC3) e Anima (ANIM3) 

possuem ações operando na Bolsa de Valores de São Paulo – Ibovespa, respondendo juntas 

atualmente por aproximadamente 10% das matrículas do ensino superior no país. A Laureate 

não possui ações no Brasil, mas na bolsa de valores Nasdaq de Nova Iorque (LAUR). Diante 

desse cenário, Antonio Chizzotti analisa que 

O caso da Kroton é um exemplar nacional dessa expansão. Uma análise da expansão 
recente da educação superior, no Brasil e no mundo, é, também, mostra expressiva 
desse novo estilo de ensino superior. A expansão pode ser apreciada por meio do 
crescimento de algumas empresas listadas no mercado acionário brasileiro. Em 
2012, em consequência da crise, o índice Ibovespa valorizou somente +6,45%; mas 
as empresas educacionais listadas na Bolsa de Valores de São Paulo tiveram 
expressiva valorização: as ações da Kroton (KROT3) cresceram 145%, (R$ 151,45); 
da Estácio (ESTC3) +131,79% (R$ 34,21); da Abril Educação (ABRE11) +95,50% 
(R$ 995,74) e da Anhanguera (AEDU3) +71,61% (R$ 972,00), enquanto as 
principais blue chips da Bolsa de Valores, a Vale valorizou somente +14,33% e a 
Petrobrás teve desvalorização de -7,44% (GASPARINI, Ampliação...2012). Tudo 
isso em um período caracterizado pela baixa significativa da lucratividade das ações 
de empresas listadas no IBOVESPA. Com a capitalização expressiva dessas 
empresas por meio da oferta pública primária de ações na Bolsa de Valores (no 
jargão do mercado acionário: IPO - Inicial Public Offering) e, junto, com emissões 
de debêntures, essas empresas atraíram fundos de investimentos internacionais, 
captaram um montante de recursos necessários à aquisição de faculdades e à 
concentração acelerada do mercado universitário brasileiro, tendencialmente, e cada 
vez mais internacionalizado, concentrado e lucrativo (CHIZZOTTI, 2014, p. 915). 
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O cenário do ensino superior privado no Brasil é dinâmico e tende ainda a ganhar 

novos capítulos nos próximos anos, atraindo investimento financeiro internacional de outros 

grupos que se mostram interessados em participar dos eventos que aqui estão se desdobrando. 

Ainda conforme Chizzotti, o Brasil está se posicionando de forma alinhada com a tendência 

mundial de concentração crescente de instituições de ensino superior em grandes 

conglomerados financeiros, analisando que 

Alguns grandes conglomerados são notáveis pelas suas dimensões: a New Oriental 
Education & Technology Group, maior grupo de educação na China e segunda 
maior empresa educacional do mundo, presente em 49 cidades na China, conta com 
2 milhões de matrículas anuais. O Grupo Apollo da Universidade de Phoenix, a 
maior universidade privada regional do Arizona é proprietária do BPP Holding, no 
Reino Unido, da Universidade de Artes, Ciencias y Comunicacion (UNIACC), no 
Chile e a Universidade Latino-Americana (ULA), no México, e extensa rede de 
instituições educacionais: Western International University, Axia College, Insight 
Schools, Olympus High School com 200 campi, reporta abrigar mais de 300 mil 
alunos. O Manipal Education Group, da Índia, com presença no Nepal, Malásia e 
Dubai, adquiriu a Universidade Americana de Antígua, ingressou no mercado 
educacional médico caribenho e anunciou planos para operações em Omã, Indonésia 
e Vietnã (CHIZZOTTI, 2014, p. 917). 

 
Por meio dos dados fornecidos pelo Ministério da Educação e compilados na 

tabela a seguir, nota-se que de 2003 a 2015 o número de ingressantes nos cursos de graduação 

em instituições privadas quase dobrou, passando de 1.218.742 para 2.385.861 estudantes. 

Quando se avalia a quantidade total de alunos estudando nas IES privadas, o aumento é de 

120,86%, passando de 2.750.652 para 6.075.122 no período. Quanto ao FIES, observa-se um 

crescimento acentuado na oferta de 2009 até 2015, saltando de 12,82% para 36,20% dos 

estudantes matriculados em instituições de ensino superior privadas. Esse crescimento se deve 

principalmente à política educacional implantada pelo governo federal de facilitar e ampliar o 

ingresso dos jovens no ensino superior. Porém, em virtude da crise financeira que abate o país 

desde meados de 2014, motivada pela crise internacional, diminuição da produção e consumo 

interno, recessão e medidas econômicas desastrosas, no ano de 2015 os gastos com o FIES 

diminuíram drasticamente, assim como em outros projetos sociais, quando não poucos jovens 

se sentiram frustrados e adiaram ou interromperam o sonho de cursar uma faculdade. Em 

2015 a queda de oferta do FIES foi de 60,75% em relação a 2014, passando de 732.243 para 

287.367 alunos de instituições privadas contemplados com o financiamento. Para o ano de 

2016, com o país ainda em processo de retração na economia, o Ministério da Educação 

ofereceu somente 250.279 contratos do FIES no primeiro semestre do ano, ou seja, uma 

diminuição na ordem 12,91% em relação ao total de 2015, privilegiando preferencialmente 

alunos alocados nas carreiras de engenharia, formação de professores e saúde, áreas com 
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menor procura e com maior demanda profissional no mercado. Até a conclusão deste trabalho 

de pesquisa os dados completos do FIES de 2016 não haviam sido fornecidos pelo MEC. 

Tabela 5 - Evolução das IES privadas e participantes do FIES entre 2003 e 2015. 

Ano IES 

Privadas 

IES 

Participantes 
do FIES 

%  

IES 
Privadas
Particip. 

Ingressantes 
nos cursos de 

graduação 
privados 

Total de 
alunos nos 
cursos de 

graduação 
privados 

Contratos 
novos do 

FIES 

Contratos 
ativos 

% 

Alunos 
benef. 

2003 1.652 1.029 62,29 1.218.742 2.750.652 49.248 276.163 10,04 

2004 1.789 1.370 76,57 1.263.429 2.985.405 42.216 318.679 10,67 

2005 1.934 1.560 80,66 1.346.723 3.260.967 77.202 396.108 12,14 

2006 2.022 1.544 76,36 1.417.301 3.467.342 58.741 396.647 11,44 

2007 2.032 1.459 71,80 1.472.747 3.639.413 49.049 440.934 12,11 

2008 2.016 1.332 66,07 1.521.191 3.806.091 32.384 473.340 12,43 

2009 2.069 1.318 63,70 1.353.479 3.764.728 32.781 482.547 12,82 

2010 2.100 1.474 70,19 1.366.191 3.987.424 71.611 592.734 14,86 

2011 2.081 1.559 74,91 1.458.463 4.966.374 154.250 651.049 13,11 

2012 2.112 1.689 79,97 1.508.205 5.140.312 377.780 997.880 19,41 

2013 2.090 1.174 56,17 2.211.104 5.373.450 559.905 1.168.100 21,74 

2014 2.070 1.290 62,31 2.562.306 5.867.011 732.243 1.900.343 32,39 

2015 2.069 1.318 63,70 2.385.861 6.075.152 287.367 2.199.189 36,20 

Fontes: BRASIL. INEP/MEC – SINOPSES ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2015 e Processo 
de Contas Anuais – FIES (BRASIL, 2016d). 

 
Mesmo com a retomada do crescimento das IES conveniadas desde 2013, o MEC 

têm procurado selecionar melhor as instituições de ensino superior que recebem os alunos 

com o FIES, preferindo aquelas que possuem conceitos 4 ou 5 em suas avaliações de modo a 

qualificar melhor os profissionais formados por elas. Em dezembro de 2014 a Portaria 

Normativa 21 (de 26 de dezembro de 2014) e a Portaria Normativa 23 (de 29 de dezembro de 

2014) foram baixadas como novas exigências para obtenção do crédito educacional. Entre 

outras coisas, a primeira portaria estabeleceu que para a solicitação do FIES seria exigido do 
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estudante, além de preencher os requisitos financeiros e sociais, uma média aritmética na nota 

obtida nas avaliações do ENEM igual ou superior a 450 pontos e nota na redação diferente de 

zero. No que se refere à Portaria 23, até dezembro daquele ano, o agente operador do FIES 

(FNDE) realizava repasses mensais às mantenedoras das instituições privadas, mas a partir de 

então os pagamentos seriam realizados em apenas 8 meses, isto é, à cada 45 dias. Essas 

determinações dificultaram a obtenção do financiamento por parte dos alunos e a diminuição 

do fluxo de caixa das mantenedoras, causando apreensão, incertezas e prejuízos para as IES 

privadas particulares, principalmente para aqueles com ações nas bolsas de valores que viram 

seus ativos caírem cerca de 30% num período de 12 dias após a publicação das portarias no 

Diário Oficial da União, interrompendo um longo período de alta e lucratividade. 

Como já mencionado neste trabalho de pesquisa, os principais atrativos para o 

investimento nacional e internacional no setor de educação superior no Brasil são os créditos 

educacionais fornecidos pelo governo federal por meio do PROUNI e do FIES. Esses 

benefícios garantem a presença do público e o lucro das mantenedoras, num montante que, 

conforme Valdemar Sguissardi, chega ao patamar de 40%. 

Finalmente, cabe registrar aqui alguns dados sobre a participação do Fies no total de 
matrículas das IES privadas, como forma de, entre outras, “confirmar” as 
declarações de que um percentual importante (cerca de 40%) do lucro das grandes 
empresas educacionais (Kroton e outras) adviriam desse programa de financiamento 
estudantil (SGUISSARDI, 2014, p. 83). 
 

Por outro lado, com o cenário de crise, retração da economia, as novas regras de 

financiamento estudantil e diminuição das matrículas, muitas instituições estão encontrando 

dificuldades de honrar seus compromissos. Grandes e pequenas instituições estão num 

período desafiador economicamente. Porém, isso é vantajoso para os grandes grupos, pois tem 

mais fôlego de sobrevivência e a tendência, caso persista tal situação por um tempo 

prolongado, é que adquiram as pequenas instituições, fortalecendo a inclinação de instalação 

de monopólio, uma das características do neoliberalismo atual. 

Diante de tal dinâmica, torna-se relevante pensar como se dará o processo para se 

cumprir as metas do PNE. O aumento do investimento em educação até atingir a cifra de 10% 

do PIB em 2024 pode causar um efeito derivativo reverso, uma vez que algumas metas 

estabelecidas pelo PNE aprofundam o empresariamento da educação superior via parceria 

público-privada, uma vez que o dinheiro pode ir para a educação privada e ter como principal 

beneficiário o mercado que está inserido dentro dela.  
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Tratando do assunto Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de 

Educação - PNE, Dermeval Saviani pondera que o investimento privado na educação é 

poderoso e tem contaminado a esfera pública, fazendo-se uso de muitos artifícios para 

conquistar a opinião pública, se fazer presente na escola pública e ser aceito por todos. 

[...] a força do privado traduzida na ênfase nos mecanismos de mercado vem 
contaminando crescentemente a própria esfera pública. É assim que o movimento 
dos empresários vem ocupando espaços nas redes públicas via UNDIME e 
CONSED, nos Conselhos de Educação e no próprio aparelho de Estado, como o 
ilustram as ações do Movimento “Todos pela Educação”. É assim também que 
grande parte das redes públicas, em especial as municipais, vem dispensando os 
livros didáticos distribuídos gratuitamente pelo MEC e adquirindo os ditos “sistemas 
de ensino” como “Sistema COC”, “Sistema Objetivo”, “Sistema Positivo”, “Sistema 
Uno”, “Sistema Anglo” etc., com o argumento de que tais “sistemas” lhes permitem 
aumentar um pontinho nas avaliações do IDEB, o que até se entende: esses ditos 
sistemas têm know-how em adestrar para a realização de provas. É assim, ainda, que 
os recursos públicos da educação vêm sendo utilizados para convênios com 
entidades privadas, em especial no caso das creches (SAVIANI, 2014, p. 105). 

 

Citando o exemplo do processo de construção do PNE, plano decenal 2014-2024, 

Saviani apresenta o desinteresse dos representantes das instituições privadas nas discussões da 

Conferência Nacional de Educação - CONAE, realizada em 2010. Na conferência, que foi um 

espaço democrático e aberto do poder público, foram organizadas e debatidas as principais 

demandas da educação em todos os níveis e de todas as partes do país, gerando um 

documento entregue à comissão especial encarregada de produzir o PNE e submetê-lo à 

votação no Congresso Nacional. Do mesmo modo como agem em outras questões, por meio 

de lobistas, troca de favores, manobras e pagamento de propina, os representantes do mercado 

não se fizeram participantes nas discussões democráticas, preferindo agir no momento certo, 

diretamente com os deputados, senadores e as respectivas bancadas partidárias. 

[...] os empresários do ensino não se empenharam em participar da Conferência 
Nacional de Educação (CONAE), cujo tema central incidia exatamente sobre a 
relação entre o Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação, 
tendo como um de seus principais objetivos apresentar propostas para a elaboração 
do projeto do novo PNE. Um dos motivos que explicam essa atitude se liga ao fato 
de que eles tinham clareza de que não era na CONAE que as decisões seriam 
tomadas. A Conferência Nacional de Educação configurava-se como um espaço de 
apresentação de teses, discussões e formulações de propostas. As decisões, 
propriamente ditas, seriam tomadas por meio da apresentação de projetos que, 
discutidos e aprovados no âmbito do Congresso Nacional, se converteriam em lei. 
Daí o “desinteresse” dos defensores do ensino privado quanto à participação na 
CONAE. Sua participação deveria ocorrer de forma intensa, organizada e aguerrida 
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Como se evidenciou nas situações 
anteriores, no Congresso Nacional eles acionam seus lobbies, mobilizam as 
bancadas de parlamentares com os quais têm afinidades ou que eles cooptam 
mediante diferentes mecanismos, entre os quais se inclui o financiamento das 
campanhas eleitorais (SAVIANI, 2014, p. 92-93). 
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Em janeiro de 2017, período em que se concluía a redação deste trabalho de 

pesquisa, passou a vigorar no Brasil o Projeto de Emenda Constitucional 241/55, de autoria 

do governo Michel Temer e aprovado pela Câmara e pelo Senado Federal no final de 2016, 

limitando os gastos do governo federal por 20 anos, uma vez que esses estariam numa 

trajetória insustentável de crescimento, muito acima da inflação e da arrecadação de impostos 

nos últimos anos. O objetivo da PEC, segundo o governo, é reequilibrar as contas públicas e 

viabilizar a recuperação da economia brasileira. As áreas de saúde e educação foram 

contempladas nas regras da PEC 241, cujos recursos poderão crescer o equivalente à inflação 

do último ano ou até mais, desde que o governo federal promova cortes em outras áreas. Os 

gastos fixos do governo como, por exemplo, previdência, pagamento de servidores e 

benefícios sociais, entre outros, representam 83,4% de seu orçamento. Apesar de terem sido 

contempladas nas regras da PEC 241, saúde e educação são áreas que fazem parte de um total 

de gastos discricionários do governo, que representam 16,6% e que podem sofrer cortes a 

qualquer momento. Como o cenário político e econômico no país é um tanto incerto, diante 

das projeções de inflação e gastos, as proposições da PEC elevam o risco do governo federal 

diminuir o investimento em educação para um nível inferior ao que é dispensado hoje, 

afetando diretamente os objetivos traçados no Plano Nacional da Educação (2014-2024). 

A tendência mundial de mercantilização e concentração das instituições de ensino 

superior em regime mundial está trazendo uma série de consequências danosas, o que Antonio 

Chizzotti analisa da seguinte forma: 

[...] desvalorização progressiva dos valores acadêmicos com o consequente recuo da 
autonomia científica e da democracia universitária em proveito de políticas 
autoritárias; relegação crescente da pesquisa fundamental e do pensamento crítico; 
mercantilização dos saberes, manifesta na explosão das taxas e mensalidades 
abusivas, com endividamento crescente dos estudantes e suas famílias; diminuição 
dos orçamentos perenes de laboratórios; precarização de pessoal; reforço das 
desigualdades entre estabelecimentos em prol da concorrência da excelência ou da 
classificação internacional; adoção do modelo gerencial da Nova Gestão Pública, 
vetor de processo de avaliação e de classificação mais ou menos arbitrário e 
dispendioso de tempo e pessoal que, apesar da indigência intelectual, mostra-se em 
franca ascensão em alguns meios acadêmicos, intimidados cada vez mais pela 
agressividade dos mercados financeiros (CHIZZOTTI, 2014, p. 920). 

 

Além disso, as práticas agressivas de mercado dentro das instituições de ensino 

superior a cada dia tendem a agravar as relações de trabalho dos professores e aprendizado 

dos alunos, tudo para se alcançar maiores receitas e menores taxas de despesas.  

Para Helena Sampaio, 
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Notícias sobre instituições particulares de ensino superior que demitem professores e 
funcionários, diminuem o número de turmas de alunos porque reúnem duas ou mais, 
deslocam os estudantes entre os vários campi por conveniência gerencial, sofrem os 
efeitos da evasão ou da inadimplência dos alunos etc. são frequentes na mídia. 
Indicam, em geral, a necessidade de cortar custos. Qualquer que seja a motivação 
(aumento do lucro ou uma melhor adequação dos gastos com a receita) das 
instituições para adotar medidas de contenção, essas notícias não deixam dúvidas de 
que pelo menos alguns segmentos do setor privado enfrentam dificuldades 
(SAMPAIO, 2011, p. 39). 

 

O ensino superior no Brasil e no mundo atravessa uma profunda mudança 

organizacional e de objetivos, com novas propostas de gestão, currículo e produção do 

conhecimento, num embate severo com o mercado, que viu na área da educação superior mais 

uma possibilidade de lucro e preparo de mão de obra qualificada para atender suas demandas 

industriais.  O mercado educacional na universidade se encontra aquecido e em expansão, 

mesmo num momento de crise financeira no Brasil, onde o céu é o limite para aqueles que 

detêm o capital e desejam o controle total sobre a área da educação. Os desdobramentos de tal 

dinâmica iniciada na década de 1970 ainda terão outros capítulos, cabendo reflexão e 

mudanças para se construir a universidade futura. Ela já esteve sob o domínio da Igreja, do 

Estado e atualmente aos ditames da economia de mercado, mas qual será a configuração dela 

daqui a 20 anos? E a 50 anos? Manterá ela seu caráter de instituição de produção do 

conhecimento, de lugar da crítica, de questionamento, de lugar das luzes?  

Dentro desse panorama nebuloso em que se encontra o ensino superior no Brasil, 

João dos Reis Silva Jr. e Valdemar Sguissardi defendem que 

[...] quando o capitalismo integrou, exponencialmente, a ciência e a tecnologia nos 
processos produtivos, elas mesmas sendo processos produtivos, toda privatização da 
ciência e da tecnologia é profundamente antidemocrática. Não apenas porque a 
ciência e tecnologia se tornam, pela especialização, mais e mais terreno exclusivo 
dos especialistas: ao se tornarem corpo e alma do capital, elas se rendem à 
racionalização formal, orientada apenas por interesses, caminho aberto para o horror, 
como já sabemos desde Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki e Tchernobyl. Propostas 
de “diferenciação” institucional que vão no sentido de criarem a universidade para 
os pobres, os meros centros repassadores de conhecimento, e a universidade dos 
ricos, os centros de excelência , são profundamente antidemocráticas exatamente 
porque reforçam e ampliam a dualidade real na qual se movem as instituições de 
ensino superior. Toda proposta democrática deve caminhar no sentido oposto, 
buscando, pela universalização, que toda a sociedade tenha acesso e controle sobre 
as instituições que produzem o conhecimento e o transformam não apenas em 
auxiliares da produção: elas são o próprio processo produtivo. A proposição de 
“organizações sociais” não é mais que uma apropriação indevida da experiência 
recente das organizações não-governamentais, para produzirem o oposto da 
decantada “publicização”: elas produzirão organizações sem controle social e 
político, na verdade operadas no conluio do “corporativismo” dos quadros de cada 
organização social com o Estado e o setor privado. Este será o verdadeiro 
corporativismo e não aquele que se constituiu em besta-fera da retórica neoliberal 
(SILVA JR. e SGUISSARDI, 1999, p. 11-12). 
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CAPÍTULO 3 – A UNIVERSIDADE E O MERCADO: PRÁTICAS 

 

 

 

3.1 Considerações sobre a metodologia utilizada 

 
O capítulo que se inicia tem por objetivo promover uma análise e discussão a 

partir dos dados coletados por meio de questionários e entrevistas realizadas junto a vinte 

professores e quarenta coordenadores de quatro instituições de ensino superior privadas 

particulares localizadas na cidade de São Paulo, fazendo-se uso da pesquisa qualitativa com 

subsídios da pesquisa quantitativa, de modo a estabelecer um estudo analítico, descritivo e 

interpretativo de investigação. De modo geral, em toda a extensão deste trabalho, fez-se uso 

da pesquisa bibliográfica, que de acordo com Antônio Joaquim Severino, é aquela  

[...] que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, 
em documentos impressos como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de 
categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente 
registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O 
pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos (SEVERINO, 2012, p. 122). 

 

No que se refere aos objetivos a serem alcançados, este trabalho pode ser 

caracterizado como interpretativo, alocado dentro de uma metodologia qualitativa que visa 

ilustrar os conflitos e contradições existentes nas universidades privadas particulares, 

apoiando a demarcação teórica apresentada nos capítulos iniciais. Para tanto, foi estabelecida 

uma estratégia de pesquisa que fez uso da metodologia de análise de conteúdo manifesto ou 

latente, com significações explícitas ou ocultas, de modo a se conseguir uma compreensão 

crítica no sentido das comunicações. Segundo Laurence Bardin, o método de análise de 

conteúdo corresponde aos seguintes objetivos: 

1) A superação da incerteza: o que eu julgo ver na mensagem estará lá efetivamente 
contido, podendo esta “visão” muito pessoal ser partilhada por outros? Por outras 
palavras, será a minha leitura válida e generalizável? 2) E o enriquecimento da 
leitura: se um olhar imediato, espontâneo, é já fecundo, não poderá uma leitura 
atenta aumentar a profundidade e a pertinência? Pela descoberta de conteúdos e de 
estruturas que confirmam (ou infirmam) o que se procura demonstrar a propósito das 
mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de significações suscetíveis de 
conduzir a uma descrição de mecanismos de que a priori não possuímos a 
compreensão (BARDIN, 2011, p. 21, grifos do autor).  

Para isto existem as escolas: não para ensinar as 
respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas 
nos permitem andar sobre a terra firme. Mas somente 
as perguntas nos permitem entrar pelo mar 
desconhecido (ALVES, 2004, p. 78). 
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Para Antonio Chizzotti, a análise de conteúdo pressupõe 

que um texto contém sentidos e significados, patentes ou ocultos, que podem ser 
apreendidos por um leitor que interpreta a mensagem contida nele por meio de 
técnicas sistemáticas apropriadas. A mensagem pode ser apreendida, decompondo-
se o conteúdo do documento em fragmentos mais simples, que revelem sutilezas 
contidas em um texto. Os fragmentos podem ser palavras, termos ou frases 
significativas de uma mensagem (CHIZZOTTI, 2010, p. 115). 

 

A análise de conteúdo é uma técnica que foi desenvolvida inicialmente nos 

Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX, sendo a Escola de Jornalismo de 

Columbia a pioneira em seus estudos, com o objetivo de se aumentar o rigor na interpretação 

dos fatos, uma vez que alguns veículos de imprensa sempre fizeram uso do expediente do 

“sensacionalismo”. O primeiro nome que de fato ilustra a história da análise de conteúdo é o 

de H. Lasswell, que fez análises de imprensa e de propaganda desde meados de 1915 

(BARDIN, 2011, p. 21).  

Conforme já mencionado, a presente pesquisa empreendida fez uso de 

questionários e entrevistas, técnicas de observação direta aplicadas em momentos distintos. O 

uso de questionários na primeira fase da pesquisa de campo teve como objetivo obter 

respostas que permitissem apresentar um panorama do pensamento dos professores e 

coordenadores de cursos superiores de instituições privadas particulares, de modo que todos 

pudessem responder itens padronizados, não havendo espaço para negociação ou 

esclarecimento do significado de determinado item que compunha os questionamentos. A 

concepção dos questionários empreendidos aos grupos de professores e coordenadores teve 

como inspiração a Enquete Operária, um instrumento de conhecimento da realidade concreta 

e um meio de ação de base que consiste em estabelecer contato com os trabalhadores. 

Produzida originalmente por Karl Marx em 1880 a pedido da Revue Socialiste na França, a 

Enquete Operária teve por objetivo na época elaborar e publicar livros sobre a situação da 

classe operária. Porém, em virtude de muitas dificuldades, em 1881 a revista deixou de existir 

e o objetivo não foi alcançado (THIOLLENT, 1987, p. 102-103). 

De acordo com Severino, os questionários são um conjunto de questões  

sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por 
parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre o 
assunto em estudo. As questões devem ser pertinentes ao objeto e claramente 
formuladas, de modo a serem bem compreendidas pelos sujeitos. As questões devem 
ser objetivas, de modo a suscitar respostas igualmente objetivas, evitando provocar 
dúvidas, ambiguidades e respostas lacônicas (SEVERINO, 2012, p. 125). 
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Com os resultados obtidos na primeira fase, encontramos elementos para o 

emprego de uma pesquisa mais detalhada, por meio da qual os sujeitos pudessem expor de 

forma mais clara suas ideias e sentimentos, se expressando de maneira livre e descontraída. 

Desse modo, decidimos entrevistar apenas coordenadores na segunda fase da pesquisa de 

campo, uma vez que seus cargos estão posicionados entre os gestores das mantenedoras e os 

professores e alunos, facilitando a recolha de dados que colaborassem com a hipótese 

levantada neste trabalho de pesquisa. Quanto às entrevistas, Heloisa Szymanski assevera que 

[...] a entrevista face a face é fundamentalmente uma situação de interação humana, 
em que estão em jogo as percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos, 
preconceitos e interpretações para os protagonistas: entrevistador e entrevistado. 
Quem entrevista tem informações e procura outras, assim como aquele que é 
entrevistado também processa um conjunto de conhecimentos e pré-conceitos sobre 
o entrevistador, organizando suas respostas para aquela situação. A intencionalidade 
do pesquisador vai além da mera busca de informações; pretende-se criar uma 
situação de confiabilidade para que o entrevistado se abra. Deseja instaurar 
credibilidade e quer que o interlocutor colabore, trazendo dados relevantes para seu 
trabalho. A concordância do entrevistado em colaborar na pesquisa já denota sua 
intencionalidade – pelo menos de ser ouvido e considerado verdadeiro no que diz – 
o que caracteriza o caráter ativo de sua participação, levando-se em conta que 
também ele desenvolve atitudes de modo a influenciar o entrevistador 
(SZYMANSKI, 2011, p. 12).  

 

Para Antônio Joaquim Severino, a entrevista  

[...] é a técnica de coleta de informações sobre um determinado assunto, diretamente 
solicitadas aos sujeitos pesquisados. Trata-se, portanto, de uma interação entre 
pesquisador e pesquisado muito utilizada nas pesquisas das áreas das Ciências 
Humanas. O pesquisador visa apreender o que os sujeitos pensam, sabem, 
representam, fazem e argumentam (SEVERINO, 2012, p. 124). 

 

Assim como ocorreu na etapa de questionários, as entrevistas ocorreram por meio 

de uma apresentação formal do trabalho de pesquisa que está sendo empreendido, seguido por 

perguntas organizadas de maneira semi-estruturada, isto é, por meio de um roteiro pré-

elaborado de questões. Quanto às entrevistas semi-estruturadas, Herivelto Moreira e Luiz 

Gonzaga Caleffe afirmam que 

A entrevista semi-estruturada representa, como o próprio nome sugere, o meio-
termo entre a entrevista estruturada e a entrevista não-estruturada. Geralmente se 
parte de um protocolo que inclui os temas a serem sugeridos na entrevista, mas eles 
não são introduzidos da mesma maneira, na mesma ordem, nem se espera que os 
entrevistados sejam limitados nas suas respostas e nem que respondam a tudo da 
mesma maneira. [...] Ao usar a entrevista semi-estruturada, é possível exercer um 
certo tipo de controle sobre a conversação, embora se permita ao entrevistado 
alguma liberdade. Ela também oferece uma oportunidade para esclarecer qualquer 
tipo de resposta quando for necessário, é mais fácil de ser analisada do que a 
entrevista não-estruturada, mas não é tão fácil quanto a entrevista estruturada 
(MOREIRA e CALEFFE, 2008, p. 169). 
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3.2 Relatos de interferência do mercado em instituições de ensino superior privado-mercantis 

 

 

 

 

Todo trabalho de pesquisa parte do princípio da existência de um problema. O 

problema que se procura evidenciar nesta pesquisa é que as instituições de ensino superior no 

Brasil, principalmente as de cunho particular com fins de lucro, estão sob influência 

degenerativa do regime econômico em vigor no que se refere à sua essência como instituição 

privilegiada de construção do conhecimento e do livre pensar. Os exemplos que nos permitem 

afirmar isso são inúmeros e notórios, seja na maneira como elas lidam com a questão do 

ensino e do conhecimento, seja nas relações e condições de trabalho, nos recursos, 

remunerações, nos objetivos e visões dos seus mantenedores, além de outras circunstâncias 

que evidenciam esse estado de tensão e contradição presentes, já mencionados na abordagem 

histórica da universidade contida no capítulo 1, bem como a interferência do capitalismo na 

sociedade, na educação e no ensino superior mencionados no capítulo 2 desta pesquisa. 

O que mobiliza a mente humana são problemas, ou seja, a busca de um maior 
entendimento de questões postas pelo real, ou ainda a busca de soluções para 
problemas nele existentes, tendo em vista a sua modificação para melhor. Para aí 
chegar, a pesquisa é um excelente meio (LAVILLE e DIONNE, 1999, p. 85). 

 

A pesquisa de campo, conforme já mencionado, foi realizada em dois momentos e 

abordou sessenta sujeitos: vinte professores e vinte coordenadores responderam questionário 

na primeira fase, e outros vinte coordenadores foram entrevistados na segunda fase, de cursos 

superiores aleatórios e pertencentes a quatro IES privadas particulares localizadas na cidade 

de São Paulo. Quanto aos questionários, primeira etapa da pesquisa, as perguntas foram 

preparadas dentro de oito temas: perfil, remuneração, enquadramento funcional, formação 

continuada, produção científica, sindicalização, participação nas decisões e condições de 

trabalho. O quadro a seguir apresenta um breve perfil dos professores participantes, com as 

informações de quais cursos lecionam, gênero, idade, nível escolar, tempo dedicado ao 

magistério, tempo em que lecionam nas instituições de ensino superior, a quantidade de aulas 

que ministram semanalmente, se lecionam disciplinas em regime EaD e se possuem outra 

atividade profissional além do magistério. A sigla P significa que são professores, as siglas A, 

B, C e D se referem às instituições em que trabalham e os números 1, 2, 3, 4 e 5 aos sujeitos. 

[...] só com esperança e convicção coletiva é possível 
resistir ao rolo compressor que passa por cima de tudo 
o que possa resistir ao poder do Império que invade, 
destrói, cria justificativas para suas ações vendo apenas 
os seus interesses [...] (APPLE, 2005, p. 13). 
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Quadro 4 - Perfil dos professores participantes.  
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PA1 Administração M 41 Especialista 4 3 12 Sim Sim 
PA2 Engenharias M 55 Doutorado 7 1 6 Sim Sim 
PA3 Enfermagem F 47 Mestrado 4 2 44 Não Não 
PA4 Arquitetura F 41 Especialista 1 1 11 Sim Sim 
PA5 Administração M 54 Especialista 4 4 15 Não Sim 
PB1 Design F 36 Mestrado 7 7 8 Sim Sim 
PB2 Arquitetura M 63 Mestrado 22 6 12 Não Sim 
PB3 Educação Física F 45 Mestrado 23 15 36 Sim Não 
PB4 Artes Visuais M 48 Especialista 15 11 32 Não Sim 
PB5 Moda F 46 Mestrado 12 6 60 Sim Não 

PC1 

Formação Docente 
para Educação 

Profissional F 63 Doutorado 40 2 49 Sim Sim 

PC2 
Comunicação e 

Artes M 44 Doutorado 24 14 7 Não Sim 
PC3 Estética F 35 Mestrado 11 5 18 Não Sim 

PC4 

Marketing, 
Comércio Exterior, 

Contabilidade F 50 Doutorado 28 4 20 Não Sim 

PC5 
Design Gráfico e 

Fotografia F 47 Especialista 20 18 16 Não Sim 

PD1 

Administração, 
Gestão, Serviço 

Social e Pedagogia M 40 Especialista 16 8 12 Não Sim 

PD2 
Pedagogia e 
Psicologia F 61 Doutorado 25 16 24 Sim Não 

PD3 Engenharia Civil F 30 Mestrado 3 3 31 Não Sim 
PD4 Arquitetura F 47 Doutorado 8 7 22 Não Não 
PD5 Arquitetura F 50 Mestrado 4 4 20 Não Sim 

 
 

Com base nas informações dos sujeitos que responderam ao questionário, é 

possível estabelecer o perfil dos professores participantes: 

1) Média de idade de 47,4 anos; 

2) 65% dos professores são mulheres e 35% homens; 

3) Nível Escolar: Especialistas 30%, Mestres 40% e Doutores 30%; 

4) Média de 13,9 anos dedicados ao magistério; 

5) Média de 6,85 anos trabalhados nas IESs participantes: 

6) Média de 22,75 horas semanais trabalhadas como professores; 

7) 40% lecionam disciplinas no regime EaD e 60% não; 

8) 80% possuem outra atividade profissional além de lecionar. 
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 Quanto ao perfil dos coordenadores, o quadro a seguir apresenta as informações 

de quais cursos coordenam, gênero, idade, nível escolar, tempo dedicado ao cargo, tempo em 

que trabalham na instituição de ensino superior, tempo semanal de trabalho como 

coordenadores e se possuem outra atividade profissional. A sigla C significa que são 

coordenadores, enquanto que as siglas A, B, C e D, na sequência, se referem às instituições 

em que trabalham e os números 1, 2, 3, 4 e 5 aos sujeitos. 

Quadro 5 - Perfil dos coordenadores participantes. 
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CA1 Serviço Social F 53 Mestrado 1 1 8 Sim 

CA2 
Pedagogia, História e 

Letras F 50 Doutorado 3 5 25 Não 

CA3 
Administração e 

Ciências Contábeis F 56 Mestrado 4 1 40 Não 

CA4 
Sistemas de 
Informação M 36 Especialista 1 3 15 Não 

CA5 Jornalismo e Design F 43 Mestrado 7 12 30 Sim 
CB1 Nutrição F 47 Mestrado 10 10 40 Não 
CB2 Design F 45 Mestrado 6 13 40 Sim 

CB3 
Fotografia e Design de 

Interiores F 41 Mestrado 1 6 40 Não 
CB4 Educação Física F 65 Especialista 18 40 50 Não 
CB5 Direito F 27 Mestrado 1 3 20 Sim 
CC1 Fotografia M 48 Mestrado 11 7 40 Não 

CC2 
Arquitetura e 
Urbanismo F 46 Doutorado 6 10 20 Sim 

CC3 
Publicidade e 
Propaganda M 52 Mestrado 7 8 20 Sim 

CC4 
Engenharia da 
Computação M 45 Doutorado 4 9 20 Sim 

CC5 Design Digital F 42 Mestrado 4 6 40 Não 
CD1 Ciências Contábeis M 61 Mestrado 11 11 20 Não 
CD2 Administração F 33 Mestrado 2 5 10 Não 
CD3 Nutrição F 46 Mestrado 5 10 20 Sim 
CD4 Engenharia M 37 Mestrado 3 11 40 Não 
CD5 Pedagogia F 51 Doutorado 17 17 20 Sim 

 

As informações contidas no quadro acima sobre o perfil dos coordenadores que 

responderam o questionário revelam que: 

1) Média de 46,2 anos de idade; 

2) 70% são mulheres e 30% homens; 



159 
 

3) Nível Escolar: Especialistas 10%, Mestres 70% e Doutores 20%; 

4) 6,1 anos é o tempo médio de trabalho dedicado ao cargo de coordenador; 

5) 9,4 anos é o tempo médio em que trabalham nas IES participantes; 

6) 27,9 horas é o empo de trabalho semanal como coordenadores; 

7) 55% possuem outra atividade profissional além de trabalhar como coordenadores. 

Com os dados de perfil de professores e coordenadores e a ilustração dos gráficos 

abaixo, verifica-se que quanto ao nível escolar, há uma divisão quase que equitativa entre os 

professores especialistas (40%), mestres (40%) e doutores (30%), enquanto que para os 

coordenadores, há predominância para os titulados no nível de mestrado (70%).  

Gráfico 1 - Nível escolar de professores e coordenadores participantes. 

      

 

As informações obtidas nos perfis também revelam a presença de coordenadores 

apenas com o nível de especialista, o que pode ser explicado pela necessidade da ocupação do 

cargo, mas principalmente pela experiência profissional adquirida e pelo tempo de serviço 

prestado à instituição, como no caso da coordenadora CB4. Apesar da predominância de 

mulheres em relação aos homens entre os professores (65% e 35%) e coordenadores 

questionados (70% e 30%), pode-se perceber que quanto aos professores, elas possuem maior 

titulação. Comparativamente, quando se avalia os números isoladamente por gênero entre os 

professores, 84% delas (11 professoras) possuem os níveis de mestrado e doutorado, enquanto 

que entre os professores esse número cai para 42% (3 sujeitos), havendo predominância entre 

eles na titulação de especialista (54% ou 4 sujeitos). Entre as coordenadoras os resultados são: 

93% delas (13 sujeitos) são mestres ou doutoras, enquanto 83% dos coordenadores homens (5 

sujeitos) são mestres, não havendo na amostra coletada a presença de doutores. 
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Pode-se observar também que tanto professores como coordenadores possuem 

certa experiência nas instituições de ensino superior em que trabalham, média de idade de 

47,4 anos e 6,1 anos de trabalho para professores e 46,2 de idade e 9,4 trabalhados para 

coordenadores, enquanto que suas cargas horárias semanais são respectivamente de 22,75 e 

27,9 horas. Porém, consoante os dados obtidos e ilustrados abaixo, 80% dos professores 

possuem outras atividades profissionais além de lecionar, enquanto que para os coordenadores 

essa porcentagem cai para 55%, uma vez que muitos deles possuem o vínculo empregatício de 

dedicação exclusiva. Entre os professores, a quantidade de anos trabalhados no magistério 

alcança a média de 13,9 anos e atualmente 40% deles lecionam disciplinas no regime EaD, 

uma tendência crescente de educação em muitas instituições de ensino superior em nosso 

país. 

Gráfico 2 - Comparativo entre professores e coordenadores que possuem outra atividade 

profissional além de lecionar. 

      

 

Quanto ao assunto remuneração e enquadramento funcional, o quadro a seguir 

apresenta as respostas dos professores sobre o regime de trabalho, valor da hora/aula que 

recebem, se são remunerados por atividades que desenvolvem fora da sala de aula, se os 

salários são pagos em dia, quais os benefícios que recebem, se existe um plano de carreira 

com fácil acesso e clareza nas exigências para elevação de cargos e salários, se o 

enquadramento funcional e os salários estão de acordo com  a titulação alcançada, se o 

vínculo empregatício é igual para os docentes regulares e os docentes do regime EaD e se já 

foram promovidos ou receberam aumento salarial nas instituições em que trabalham. As 

siglas DP, VA e PP significam respectivamente Dedicação Parcial, Vale Alimentação e 

Previdência Privada. 
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Quadro 6 - Remuneração e enquadramento funcional dos professores. 
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PA1 Horista 24 Não Sim Saúde Sim Sim Sim Sim 
PA2 Horista 35 Sim Sim Saúde Sim Não Não sabe Não 
PA3 DP 34 Não Sim Saúde Não Não Não sabe Não 
PA4 Horista 33 Não Sim Saúde Sim Sim Sim Não 
PA5 Horista 34 Não Sim Saúde Não Não Não sabe Não 
PB1 Horista 34,96 Sim Sim Saúde Não Não Não Não 
PB2 Horista 34,96 Sim Sim Saúde Não Não Sim Não 
PB3 Horista 46 Não Sim Saúde Não Sim Não sabe Não 
PB4 Horista 35 Não Sim Saúde Não Sim Não sabe Não 
PB5 Horista 34,96 Não Sim Saúde Não Não Não sabe Não 

PC1 Horista 50 Não Sim 
Saúde, 

VA e PP Não Sim Não Não 

PC2 DP 33 Não Sim 
Saúde, 

VA e PP Não Não Não Não 

PC3 DP 50 Sim Sim 
Saúde, 

VA e PP Não Sim Sim Sim 

PC4 DP 50 Não Sim 
Saúde, 

VA e PP Não Não Sim Não 

PC5 DP 33 Não Sim 
Saúde, 

VA e PP Não Sim Não sabe Sim 
PD1 Horista 33 Sim Sim Saúde Sim Sim Não sabe Sim 
PD2 Horista 50 Não Sim Saúde Sim Sim Não Sim 
PD3 Horista 42 Sim Sim Saúde Não Sim Não sabe Não 
PD4 Horista 36 Sim Sim Saúde Não Sim Sim Sim 
PD5 Horista 50 Sim Sim Saúde Não Sim Não sabe Não 

 

Com base nas respostas obtidas, é possível determinar que: 

1) Regime de trabalho: horistas 75% e dedicação parcial 25%; 

2) Média do valor da hora-aula que recebem: R$38,64; 

3) Somente 40% dos professores são remunerados por atividades que desenvolvem fora 

da sala de aula, isto é, correção de trabalhos e avaliações, pesquisa, auxílio à 

coordenação, reuniões pedagógicas, entre outras coisas; 

4) Os salários são pagos em dia em 100% dos casos; 

5) Todos os professores recebem algum tipo de benefício: 25% plano de saúde, vale 

alimentação e plano de previdência e 75% somente plano de saúde;  

6) Para 75% dos professores não existe um plano de carreira com fácil acesso e clareza 

nas exigências para elevação nos cargos e salários nas instituições em que trabalham; 
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7) Somente 60% dos professores recebem salários e possuem vínculo empregatício 

conforme a titulação acadêmica conquistada; 

8) Para 30% dos professores o vínculo empregatício para quem leciona disciplinas EaD é 

igual ao do docente regular, enquanto 20% responderam de forma negativa e 50% não 

souberam responder; 

9) Apenas 30% dos docentes já foram promovidos ou receberam aumento salarial nas 

IES em que trabalham. 

Quanto aos coordenadores, as respostas referentes ao assunto remuneração e 

enquadramento funcional se encontram no quadro a seguir, cujas siglas DE, DP e SV 

significam respectivamente Dedicação Exclusiva, Dedicação parcial e Seguro de Vida: 

Quadro 7 - Remuneração e enquadramento funcional dos coordenadores. 
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CA1 Horista Não Sim Saúde Não Não Não sabe Não 
CA2 DE Sim Sim Saúde Sim Não Não Sim 
CA3 DE Não Sim Saúde Sim Sim Não sabe Sim 
CA4 DP Sim Sim Saúde e SV Sim Sim Não Sim 
CA5 DE Não Sim Saúde e SV Sim Não Não Sim 
CB1 Horista Não Sim Saúde Não Não Não sabe Não 
CB2 Horista Sim Sim Saúde Sim Não Não Sim 
CB3 Horista Não Sim Saúde Não Não Sim Sim 
CB4 Horista Não Sim Saúde Não Sim Sim Sim 
CB5 Horista Sim Sim Saúde Não Sim Não Sim 
CC1 DE Não Sim Saúde, VA e PP Não Sim Sim Não 
CC2 DE Sim Sim Saúde, VA e PP Sim Sim Não sabe Sim 
CC3 DE Sim Sim Saúde, VA e PP Sim Sim Sim Sim 
CC4 DE Não Sim Saúde, VA e PP Sim Sim Sim Sim 
CC5 DE Não Sim Saúde, VA e PP Não sabe Sim Não sabe Sim 
CD1 Horista Sim Sim Saúde Não Sim Sim Sim 
CD2 Horista Sim Sim Saúde Não Sim Não sabe Sim 
CD3 Horista Sim Sim Saúde Não Sim Sim Sim 
CD4 Horista Sim Sim Saúde Sim Sim Sim Sim 
CD5 Horista Sim Sim Saúde Sim Sim Sim Sim 

 

As respostas obtidas pelos coordenadores permitem caracterizar que: 

1) 55% trabalham como horistas, 40% em regime de dedicação exclusiva e 5% como 

dedicação parcial; 
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2) 55% são remunerados por atividades que desenvolvem fora da coordenação; 

3) Em 100% dos casos os salários são pagos em dia; 

4) 10% dos coordenadores recebem como benefício salarial plano de saúde e seguro de 

vida, 25% plano de saúde, vale alimentação e plano de previdência e 65% somente 

plano de saúde; 

5) Para 50% dos coordenadores há um plano de carreira na IES em que trabalham, com 

fácil acesso e clareza nas exigências para elevação nos cargos e salários, enquanto 

45% deles responderam de maneira negativa e outros 5% não souberam responder; 

11)  Em 70% das respostas o enquadramento funcional e os salários estão de acordo com a 

titulação acadêmica conquistada; 

12)  85% dos coordenadores já foram promovidos e receberam aumento salarial durante o 

tempo em que trabalham na IES atual; 

13)  45% responderam que o vínculo empregatício para quem leciona disciplinas EaD é 

igual ao do docente regular, enquanto 25% responderam de forma negativa e outros 

30% não souberam responder. 

Comparando as informações obtidas sobre o regime de trabalho entre professores 

e coordenadores, nota-se considerável diferença de respostas, principalmente daqueles que 

são contratados no regime de dedicação exclusiva. 

Gráfico 3 - Regime de trabalho comparativo entre professores e coordenadores. 

      

  

Conforme o gráfico anterior, apesar da predominância de professores e 

coordenadores possuírem vínculo empregatício como horistas (75% dos professores e 55% 

dos coordenadores), pode-se observar que enquanto 40% dos coordenadores estão contratados 

com regime de dedicação exclusiva, dos professores nenhum dos vinte que responderam ao 

questionário possuem esse privilégio. 25% dos professores e 5% dos coordenadores possuem 

dedicação parcial. É possível também notar que dos coordenadores que possuem dedicação 
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exclusiva, a maioria desses possui mais benefícios salariais, como por exemplo, plano de 

saúde, vale alimentação e plano de previdência privada, algo praticamente inexistente para 

professores e coordenadores contratados no regime de horistas. Além disso, percebe-se que a 

instituição C, em comparação com as demais escolas, apresenta o melhor enquadramento 

funcional: 80% dos professores estão alocados com dedicação parcial e 100% dos 

coordenadores com dedicação exclusiva. 

Apesar de todos os quarenta sujeitos questionados (20 professores e 20 

coordenadores) responderem que receberem seus salários em dia e algum tipo de benefício, 

como, por exemplo, plano de saúde, vale alimentação, plano de previdência privada ou seguro 

de vida, no que se refere à remuneração por atividades que desenvolvem fora da sala de aula, 

como correção de exercícios e avaliações, pesquisa e reuniões pedagógicas, apenas 40% dos 

professores e 55% dos coordenadores responderam de maneira afirmativa. Quanto aos 

salários serem conforme a titulação acadêmica conquistada, 40% dos professores e 30% 

coordenadores responderam não possuir tal vínculo empregatício, motivo de muita frustração, 

discussão e reivindicação entre eles em relação aos gestores das mantenedoras. 

Quando perguntados sobre a facilidade de acesso e clareza nas exigências para 

elevação de cargos e salários, professores e coordenadores responderam da seguinte forma: 

Gráfico 4 - Facilidade de acesso e clareza nas exigências para elevação de cargos e salários. 

      

 

Segundo ilustrado, nota-se que para a maioria dos professores (75%) não é 

possível o acesso ao plano de carreiras nas instituições de ensino superior em que lecionam, 

seja por inexistência de um documento homologado, por complicados critérios de elevação de 

cargos e salários ou por dificuldades de visualização criadas por parte das mantenedoras. Por 

outro lado, 50% dos coordenadores afirmam que existe um plano de carreiras com fácil acesso 

e clareza de exigências. De qualquer forma, 45% dos coordenadores também não conseguem 
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esse tipo de informação, o que adicionado ao universo de professores, num total de 40 

sujeitos, essa porcentagem alcança o patamar de 60% (24 sujeitos), número um tanto elevado 

que evidencia dificuldades de acesso a esse tipo de informação. 

No que se refere ao assunto promoção e aumento salarial, as divergências nas 

respostas obtidas entre professores e coordenadores também é elevada. Conforme as 

ilustrações a seguir (gráfico 5), enquanto 85% dos coordenadores já receberam aumento 

salarial e algum tipo de promoção durante o período em que trabalham nas respectivas 

instituições de ensino superior que participaram desta pesquisa de campo, do universo de 

professores questionados apenas 30% receberam alguma benesse salarial ou elevação 

funcional por parte do empregador, mesmo muitos deles possuindo muitos anos de serviços 

prestados nas respectivas instituições de ensino superior em que trabalham. 

Gráfico 5 - Promoção e aumento salarial para professores e coordenadores. 

      

 
Para os 85% de coordenadores que receberam promoção e aumento salarial não 

lhes foi perguntado qual o motivo de terem sido promovidos, o que também não ficou 

evidente nas respostas fornecidas no perfil, como, por exemplo, idade, tempo dedicado ao 

cargo de coordenador, tempo de serviço e regime de trabalho, uma vez que as respostas 

variaram muito e não foi possível estabelecer nenhum tipo de padrão ou associação. 

Quanto ao tema formação continuada, professores e coordenadores responderam 

às seguintes questões: 1) Além de lecionar, você está cursando algum curso de 

aperfeiçoamento (graduação, pós-graduação, cursos livres)?; 2) A IES em que trabalha 

incentiva os professores a realizarem cursos de aperfeiçoamento? e 3) Você recebe algum tipo 

de incentivo por parte da IES em que trabalha para elevar academicamente seus 

conhecimentos? (bolsa de estudos, dispensa remunerada para assistir as aulas, apresentar 

trabalhos acadêmicos, participar de seminários e congressos etc.). O quadro a seguir (8), 

apresenta as respostas obtidas:  
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Quadro 8 - Formação continuada comparativa entre professores e coordenadores. 

 

Por meio do quadro de respostas sobre formação continuada acima e 
comparativamente, é possível definir que: 

1) Além de lecionar, 50% dos professores estão atualmente cursando algum curso de 

aperfeiçoamento, porcentagem igual ao de coordenadores; 

2) Apenas 25% dos professores recebem algum incentivo por parte da IES em que 

trabalham para elevar academicamente seus conhecimentos, como por exemplo, bolsa 

de estudos, dispensa remunerada para assistir as aulas e participar de seminários e 

congressos. 70% deles não recebem nenhum tipo de auxílio e outros 5% não souberam 

responder. No caso dos coordenadores, a porcentagem daqueles que recebem suporte 

das mantenedoras para tal atividade é inversamente proporcional: 80% são 

contemplados com algum incentivo; 

3) 75% dos professores e 95% dos coordenadores são incentivados a realizar cursos de 

aperfeiçoamento (gráfico 6), o que denota uma boa prática e preocupação por parte 

das mantenedoras, mas com privilégios de apoio financeiro apenas para aqueles que 

ocupam os cargos de coordenação. 

S
u

je
it

os
 

C
u

rs
an

do
 a

lg
u

m
 

cu
rs

o 
d

e 
ap

er
fe

iç
oa

m
en

to
? 

A
 I

E
S

 in
ce

n
ti

va
 o

s 
p

ro
fe

ss
or

es
 a

 
re

al
iz

ar
 c

u
rs

os
 d

e 
ap

er
fe

iç
oa

m
en

to
? 

R
ec

eb
e 

al
gu

m
 

in
ce

n
ti

vo
 d

a 
IE

S
 

p
ar

a 
re

al
iz

ar
 

cu
rs

os
? 

PA1 Não Sim Não 
PA2 Não Sim Não sabe 
PA3 Sim Sim Não 
PA4 Não Sim Não 
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PC2 Sim Não Não 
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PD4 Sim Sim Não 
PD5 Sim Não Não 

S
u

je
it

os
 

C
u

rs
an

do
 a

lg
u

m
 

cu
rs

o 
d

e 
ap

er
fe

iç
oa

m
en

to
? 

A
 I

E
S

 in
ce

n
ti

va
 o

s 
p

ro
fe

ss
or

es
 a

 
re

al
iz

ar
 c

u
rs

os
 d

e 
ap

er
fe

iç
oa

m
en

to
? 

R
ec

eb
e 

al
gu

m
 

in
ce

n
ti

vo
 d

a 
IE

S
 

p
ar

a 
re

al
iz

ar
 

cu
rs

os
? 

CA1 Sim Não Não 
CA2 Sim Sim Não 
CA3 Não Sim Sim 
CA4 Sim Sim Sim 
CA5 Sim Sim Sim 
CB1 Não Sim Não 
CB2 Sim Sim Sim 
CB3 Sim Sim Não 
CB4 Não Sim Sim 
CB5 Sim Sim Sim 
CC1 Não Sim Sim 
CC2 Não Sim Sim 
CC3 Sim Sim Sim 
CC4 Sim Sim Sim 
CC5 Sim Sim Sim 
CD1 Sim Sim Sim 
CD2 Sim Sim Sim 
CD3 Não Sim Sim 
CD4 Sim Sim Sim 
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Gráfico 6 - Incentivo da IES para a realização de cursos de aperfeiçoamento. 

      

 

O quinto assunto no questionário foi sobre produção científica, em que 

professores e coordenadores responderam às seguintes perguntas: 1) No discurso da IES em 

que trabalha, a pesquisa é valorizada? Se sim, dê exemplos; 2) A IES em que trabalha 

promove, estimula e favorece a pesquisa? Se sim, como?  e 3) Você publica ou tem condições 

de produzir trabalhos científicos (em seminários, congressos, periódicos, livros etc.)? Cujas 

respostas se encontram no quadro a seguir: 

Quadro 9 - Produção científica comparativa entre professores e coordenadores. 
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PA1 Sim Parcial Sim 
PA2 Sim Sim Não 
PA3 Não Parcial Não 
PA4 Sim Sim Não 
PA5 Não Não Sim 
PB1 Não Parcial Não 
PB2 Sim Não Sim 
PB3 Não Parcial Não 
PB4 Não Não Não 
PB5 Não Não Sim 
PC1 Não Não Não 
PC2 Não Não Não 
PC3 Sim Parcial Não 
PC4 Sim Parcial Sim 
PC5 Não Não Sim 
PD1 Sim Não Não 
PD2 Sim Sim Não 
PD3 Sim Não Sim 
PD4 Não Não Não 
PD5 Sim Parcial Não 
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CA1 Sim Sim Não 
CA2 Sim Sim Sim 
CA3 Sim Sim Sim 
CA4 Sim Sim Sim 
CA5 Sim Sim Não 
CB1 Sim Sim Não 
CB2 Sim Sim Não 
CB3 Sim Sim Sim 
CB4 Sim Sim Não 
CB5 Sim Sim Sim 
CC1 Sim Sim Não 
CC2 Sim Sim Sim 
CC3 Sim Sim Sim 
CC4 Sim Sim Sim 
CC5 Sim Sim Sim 
CD1 Sim Sim Não 
CD2 Sim Sim Sim 
CD3 Sim Sim Sim 
CD4 Sim Sim Não 
CD5 Sim Sim Sim 
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Os resultados obtidos e expressos no quadro anterior sobre o assunto produção 

científica revelam consideráveis divergências de respostas entre professores e coordenadores. 

Conforme o gráfico a seguir (7), enquanto 100% dos coordenadores afirmaram que o discurso 

das instituições de ensino superior em que trabalham valoriza a pesquisa, somente 50% dos 

professores responderam do mesmo modo.  

Gráfico 7 - Comparativo de respostas entre professores e coordenadores sobre a valorização 

da pesquisa no discurso das IES. 

    

 
Dos exemplos de valorização da pesquisa nas IES em que trabalham, professores 

e coordenadores afirmaram que as mantenedoras exigem a produção científica dos docentes 

para alcançarem boas notas nas avalições do MEC, como também a participação de 

congressos e outros eventos referentes às áreas de atuação, orientando os alunos em atividades 

de iniciação científica, grupos de estudos, formulação e conceituação de trabalhos finais de 

graduação, preparando material acadêmico e científico para publicações internas. Conforme 

as informações obtidas pelos professores e coordenadores, a produção científica é um grande 

atrativo na instituição superior C, uma vez que recebem aumento salarial e tempo para se 

dedicarem às pesquisas e orientações, enquanto que os alunos participantes recebem bolsas de 

estudo. Os professores que não observam a valorização da pesquisa justificaramsua percepção 

dizendo que a valorização fica apenas no campo do discurso, com pouca divulgação, prática e 

recursos para o seu desenvolvimento, sendo pequeno o número de alunos e professores que 

realizam essas atividades.  

Do mesmo modo quando perguntados se a instituição de ensino superior em que 

trabalham promove, estimula e favorece a pesquisa, todos os coordenadores responderam de 

maneira afirmativa, enquanto que da parte dos professores as respostas foram respectivamente 

15% sim, 35% de modo parcial e 50% não. 

Sim
50%

Não 
50%

Professores Coordenadores

Sim
100%
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Gráfico 8 - Comparativo de respostas entre professores e coordenadores sobre a promoção, 

estímulo e favorecimento da pesquisa nas IES em que trabalham. 

     

 
Dos exemplos citados pelos professores (15%) e coordenadores (100%) que 

responderam de modo afirmativo a questão sobre promoção, estímulo e favorecimento da 

pesquisa nas IES em que trabalham, eles mencionaram o investimento e a organização de 

departamentos, laboratórios e materiais de pesquisa em algumas instituições, a realização de 

eventos internos e externos em que alunos e professores puderam expor seus trabalhos, a 

possibilidade de bolsas de estudo para aqueles que desejarem cursar o mestrado ou o 

doutorado, a elevação salarial e a ajuda de custo para a apresentação de suas pesquisas em 

congressos nacionais e internacionais. Por outro lado, dos professores que não observam tais 

práticas (50% Não e 35% Parcial), eles citaram que a pesquisa é pouco estimulada nas 

instituições em que lecionam e que poucos professores participam dessas atividades, 

geralmente aqueles que possuem dedicação parcial ou integral em seus vínculos 

empregatícios. Eles também afirmaram que não são gratificados nem reembolsados quando 

apresentam trabalhos científicos em congressos. Outros ainda citaram a burocracia, falta de 

organização e de recursos materiais para realizarem atividades científicas com seus alunos. 

Quando perguntados se publicam ou tem condições de produzir trabalhos 

científicos para seminários, congressos, periódicos, livros etc., as respostas comparadas 

também apresentam diferenças consideráveis (gráfico 9). Enquanto 60% dos coordenadores 

afirmaram que publicam ou tem condições de desenvolver material científico, apenas 35% 

dos professores responderam da mesma forma. 40% dos coordenadores e 65% dos professores 

responderam que não publicam ou desenvolvem estas atividades nas instituições de ensino 

superior em que trabalham, número expressivo num lugar que deveria privilegiar a produção 

do conhecimento. 

Sim 
15%

Não
50%

Parcial
35%

Professores Coordenadores

Sim
100%
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Gráfico 9 - Comparativo de respostas entre professores e coordenadores sobre publicação e 

condições de produzir trabalhos científicos. 

       

 
Dos professores e coordenadores que responderam de modo afirmativo, uma parte 

deles está cursando o mestrado e o doutorado, o que muito facilita a publicação de artigos em 

periódicos e livros, como também a participação em eventos científicos como seminários e 

congressos, uma vez que essas atividades são obrigatórias durante o período de formação. 

Outra parcela informou que isso é uma exigência das IES em que trabalham, fazendo parte da 

rotina de trabalho, especialmente na instituição C, que se destaca nesta questão em relação às 

demais escolas pesquisadas. Outra parte ainda respondeu que produz trabalhos científicos por 

conta própria, mesmo sem receber qualquer incentivo, promoção ou favorecimento da parte 

de seus empregadores, o que para eles é algo frustrante. Daqueles que responderam de forma 

negativa (65% dos professores e 40% dos coordenadores), muitos afirmaram que não dispõem 

de tempo para a produção de trabalhos científicos, justificando-se pela quantidade de aulas 

semanais que precisam ministrar, pela falta de recursos e por não terem o respaldo das 

instituições quanto às faltas na eventualidade de se ausentarem para apresentação de seus 

trabalhos em encontros científicos. 

Quanto ao assunto sindicalização, o quadro a seguir (10) apresenta as respostas 

obtidas pelos professores cujas perguntas foram: 1) Você é sindicalizado? 2) O sindicato que 

representa a sua categoria é atuante e você se sente protegido? 3) O sindicato já realizou 

reuniões no seu local de trabalho? 4) Seu empregador permite que aconteçam reuniões 

sindicais no local do seu trabalho? 5) Já participou de reuniões para discutir salários, 

benefícios, condições de trabalho? 6) Já participou de manifestações e greves na IES em que 

trabalha? 7) Você tem conhecimento de alguém que foi advertido ou punido por participar de 

algum sindicato, manifestação ou greve nesta IES em que você trabalha? e 8) Existe uma 

associação de professores na IES em que trabalha? 

Sim
35%

Não
65%

Professores

Sim
60%

Não
40%

Coordenadores
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Quadro 10 - Sindicalização dos professores. 
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PA1 Não Não Não Não sabe Não Não Não Não 
PA2 Não Não Não sabe Não sabe Não Não Não Não sabe 
PA3 Não Não Não Não sabe Não Não Não Não 
PA4 Não Não  Não Não sabe Não Não Não Não sabe 
PA5 Não Não Não Não sabe Não Não Não Não 
PB1 Não Não Não Não sabe Não Não Não Não 
PB2 Sim Não Não Não sabe Não Não Não Não 
PB3 Não Não Não Não sabe Não Não Não Não sabe 
PB4 Sim Não Não Não sabe Não Não Não Não 
PB5 Não Não Não Não sabe Não Não Não Não 
PC1 Não Sim Não sabe Não sabe Não Não Não Não sabe 
PC2 Sim Não Não Não Sim Sim Sim Não 
PC3 Sim Sim Não Não sabe Não Não Sim Não sabe 
PC4 Sim Sim Não Sim Não Não Não Não 
PC5 Não Não Não Não Sim Sim Sim Não 
PD1 Não Não Não sabe Não sabe Não Não Não Não 
PD2 Sim Não Não Não Não Não Sim Não 
PD3 Não Não Não Não sabe Não Não Não sabe Não sabe 
PD4 Não Sim Não Não sabe Não Não Não Não 
PD5 Não Não Não Não sabe Não Não Não Não 

 

De acordo com as respostas obtidas no quadro acima, observa-se que: 

1) Apenas 30% dos professores são sindicalizados; 

2) Somente 20% dos docentes questionados acredita que o sindicato é atuante e se 

sentem amparados quanto às questões trabalhistas que envolvem tal instituição, 

enquanto 80% responderam não; 

3) 85% das respostas são negativas quanto à presença do sindicato em seus locais de 

trabalho, enquanto que 15% dos professores não souberam responder a essa questão; 

4) 80% dos professores não souberam responder se o empregador permite a presença do 

sindicato em seus ambientes de trabalho. Apenas 5% responderam de maneira 

afirmativa e 15% afirmam que não isso não lhes é permitido; 

5) 90% das pessoas questionadas jamais participou de reuniões cuja pauta foi a 

discussão salarial, benefícios e condições de trabalho; 

6)  90% dos professores nunca participou de algum tipo de manifestação ou greve; 
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7) Em 75% das respostas não há conhecimento de alguém que foi advertido ou punido 

por participar de algum sindicato, manifestação ou greve nas IES em que trabalham, 

porém 20% responderam de maneira positiva e apenas 5% não souberam responder; 

8) Dos 20 sujeitos que responderam ao questionário, 14 deles (70%) afirmaram não 

existir e nem participar de qualquer tipo de associação de professores nas IES em que 

trabalham e outros 6 sujeitos (30%) não souberam responder. 

Quanto aos coordenadores, que responderam às mesmas perguntas oferecidas aos 

professores, os resultados se encontram no quadro a seguir: 

Quadro 11 - Sindicalização dos coordenadores. 
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CA1 Não Não sabe Não Não sabe Não Não Não sabe Não 
CA2 Sim Sim Não Não Não Não Não Não 
CA3 Não Não sabe Não sabe Não Não Não Não Não 
CA4 Não Não sabe Não Não sabe Não Não Não Não 
CA5 Sim Sim Não Não sabe Não Não Não sabe Não 
CB1 Não Sim Não Não sabe Não Não Não Não 
CB2 Não Sim Não Não sabe Não Não Não Não 
CB3 Sim Não Não Não sabe Sim Não Não Não 
CB4 Sim Não Não Não sabe Não Não Não Não 
CB5 Sim Não sabe Não Sim Sim Não Não Não sabe 
CC1 Não Não sabe Não sabe Sim Sim Não Não sabe Não 
CC2 Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não 
CC3 Não Sim Sim Não sabe Sim Não Não Não 
CC4 Não Sim Não Sim Sim Não Não Não 
CC5 Não Não sabe Não sabe Não sabe Não Não Não Não sabe 
CD1 Sim Sim Não Não sabe Não Não Não Não 
CD2 Não Não Não Não sabe Não Não Não Não 
CD3 Não Não sabe Não Não sabe Sim Não Não Não 
CD4 Não Não Não Não sabe Não Não Não Não 
CD5 Sim Não Não Não sabe Não Não Não sabe Não 

 

Mediante as informações obtidas e ilustradas no quadro anterior, nota-se que: 

1) 40% dos coordenadores são sindicalizados e 60% não; 

2) Para 40% deles o sindicato é atuante, para 25% não e 35% não souberam responder; 
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3) Somente 10% dos coordenadores afirmam que o sindicato já realizou reuniões em seus 

locais de trabalho, enquanto a maioria (75%) respondeu de forma negativa e outros 

15% não souberam responder; 

4) O empregador permite que aconteçam reuniões sindicais nos locais de trabalho para 

apenas 20% dos sujeitos questionados, 10% responderam negativamente e 70% não 

souberam responder; 

5) Apenas 35% dos coordenadores já participaram de reuniões para se discutir salários, 

benefícios e condições de trabalho; 

6) Nenhuma das pessoas questionadas entre os coordenadores participou de 

manifestações ou greves nas instituições de ensino superior em que trabalham; 

7) 80% dos coordenadores não têm conhecimento de alguém que tenha sido advertido ou 

punido por participar de sindicatos, manifestações ou greves nas IES em que 

trabalham, enquanto que 20% não souberam responder; 

8) A maioria dos sujeitos entrevistados (90%) afirma não existir uma associação de 

professores na IES em que trabalham e 10% não souberam responder. 

Comparativamente, o gráfico a seguir ilustra que as porcentagens de professores e 

coordenadores sindicalizados permanecem aproximadas, 30% e 40% respectivamente. 

Gráfico 10 - Comparativo de professores e coordenadores sindicalizados. 

       

 

Por outro lado, enquanto 30% dos professores são sindicalizados, somente 20% 

do total acredita que o sindicato que defende sua categoria é atuante e se sentem amparados 

quanto às questões trabalhistas que envolvem a instituição em que lecionam, talvez esse sendo 

o principal motivo para que a maioria (70%) não ser filiado a nenhum movimento sindical. 

Comparativamente, o porcentual entre os coordenadores sindicalizados e que se sentem 

seguros quanto ao trabalho sindical se eleva para 40%, uma elevação considerável de 

percepção, mas ainda abaixo da média de 50% de satisfação.  

Sim
30%

Não
70%

Professores

Sim
40%

Não
60%

Coordenadores
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Quando perguntados sobre a presença do sindicato em seus locais de trabalho, 

professores e coordenadores responderam em sua maioria que não percebem a presença deles 

(85% e 75% respectivamente), enquanto 80% dos docentes e 70% dos coordenadores 

desconhecem a possibilidade de permissão da presença dos sindicatos nas instituições em que 

trabalham da parte de seus empregadores. Da mesma forma, apenas 10% dos professores e 

35% dos coordenadores já participaram de reuniões cuja pauta de discussão foi em torno das 

questões salariais, benefícios e condições de trabalho, evidenciando pouco acesso desses 

profissionais na deliberação de assuntos com tamanha importância. Na questão sobre a 

participação em alguma manifestação ou movimento de greve, os resultados foram ainda 

menores: apenas 10% dos professores afirmaram ter participado e nenhum dos coordenadores 

respondeu de maneira afirmativa. A maioria dos sujeitos questionados (75% dos professores e 

80% dos coordenadores) desconhece pessoas que de alguma forma foram advertidos ou 

punidos por participarem de algum sindicato, manifestação ou greve. Por fim, 70% dos 

docentes e 90% dos coordenadores desconhecem a presença de uma associação de professores 

nas instituições de ensino superior em que trabalham. 

As respostas obtidas pelos sujeitos dentro do assunto sindicalização evidenciam 

que tanto professores como coordenadores estão à margem das questões que envolvem 

direitos trabalhistas, salários, benefícios e condições de trabalho junto aos seus empregadores, 

bem como a participação sindical e em associação de professores. As respostas obtidas nas 

oito questões sobre o tema, nos permite afirmar que alguns assuntos são restritos dentro do 

ambiente acadêmico, que a maioria dos docentes e coordenadores não participam dessas 

discussões e que o sindicato que os representa é pouco atuante e representativo. 

No que se refere ao assunto participação nas decisões, as questões propostas 

giraram em torno da existência da autonomia acadêmica, se existem colegiados e se 

funcionam bem, se os professores (em seus colegiados) participam das decisões que fazem 

parte do funcionamento da universidade, se os colegiados tomam decisões acadêmicas ou 

também administrativas, se as decisões acadêmicas são subordinadas às decisões 

administrativas, se os departamentos acadêmicos tomam decisões acadêmicas autônomas 

sobre a vida acadêmica ou tudo vem da direção da mantenedora, se os alunos participam das 

reuniões de colegiado, das decisões acadêmicas e se existe alguma instância na universidade 

onde podem opinar, avaliar, propor e sugerir. O quadro a seguir apresenta os resultados 

obtidos pelos professores questionados:  
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Quadro 12 - Respostas dos professores quanto à participação nas decisões acadêmicas. 
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PA1 Não Sim Não Não Acadêmicas Sim Mantenedora Não Sim 

PA2 Sim Sim Sim Sim Não sabe 
Não 
sabe Mantenedora Sim Sim 

PA3 Não Sim Parcial Não Acadêmicas Sim Mantenedora Não Sim 
PA4 Parcial Sim Sim Sim Acadêmicas Sim Parcial Sim Sim 
PA5 Sim Sim Parcial Não Não sabe Sim Mantenedora Não Sim 
PB1 Sim Sim Não Não Acadêmicas Sim Mantenedora Parcial Sim 
PB2 Parcial Sim Não Sim As duas Sim Parcial Sim Sim 
PB3 Não Sim Sim Não sabe Acadêmicas Sim Mantenedora Não  Sim 

PB4 Não Sim 
Não 
sabe Não sabe Não sabe 

Não 
sabe Mantenedora Sim Sim 
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PC3 Não Sim Sim Sim Acadêmicas Sim Mantenedora Sim Sim 

PC4 Sim Sim Sim Sim As duas 
Não 
sabe Mantenedora Sim Sim 

PC5 Não Sim 
Não 
sabe Não sabe Acadêmicas Sim Mantenedora Parcial Sim 

PD1 Sim Sim Sim Sim Acadêmicas Sim Mantenedora Não Sim 
PD2 Não Sim Não Parcial Não sabe Sim Mantenedora Não Sim 
PD3 Parcial Sim Não Parcial As duas Sim Mantenedora Não Sim 
PD4 Sim Sim Sim Não Acadêmicas Sim Mantenedora Parcial Sim 
PD5 Não Sim Não Não Acadêmicas Sim Mantenedora Não Sim 

 

Quantitativamente, os vinte professores que participaram da etapa de 

questionários respondem às nove questões sobre participação nas decisões acadêmicas da 

seguinte forma: 

1) Para 40% deles existe autonomia no funcionamento da instituição de ensino superior 

em que trabalham, enquanto outros 40% responderam de forma negativa e 20% não 

souberam responder; 
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2) 100% dos professores afirmaram existir colegiados nas instituições de ensino superior 

em que trabalham; 

3) Para 50% dos docentes participantes os colegiados existentes funcionam bem, 30% 

deles entendem que não, para 10% de maneira parcial e outros 10% não souberam 

responder; 

4) Somente 30% dos professores acreditam participar efetivamente das decisões que 

fazem parte do funcionamento das instituições em que lecionam, enquanto 45% 

responderam que não, 10% deles de maneira parcial e outros 20% não souberam 

responder; 

5) A maior parte dos docentes questionados (65%) acredita que os colegiados tomam 

apenas decisões acadêmicas, enquanto a minoria afirmou que as decisões acadêmicas 

ocorrem em conjunto com as administrativas (15%) ou não souberam responder 

(20%); 

6) 85% dos sujeitos participantes desta pesquisa entendem que as decisões acadêmicas 

nas IES em que trabalham estão subordinadas às decisões administrativas e 15% não 

souberam responder; 

7) Para 90% dos professores a mantenedora é quem decide sobre as questões que 

envolvem a vida acadêmica das instituições de ensino superior participantes deste 

trabalho de pesquisa e apenas 10% deles acreditam que essa tarefa é compartilhada 

entre os departamentos acadêmicos e a direção. Nenhum professor defendeu a 

possibilidade dos departamentos acadêmicos tomarem decisões acadêmicas autônomas 

sobre a vida acadêmica da IES; 

8) Apenas 30% dos docentes afirmaram que o corpo de alunos participa efetivamente das 

reuniões de colegiado e das decisões acadêmicas nas instituições de ensino superior 

em que trabalham. Para 55% dos professores a resposta foi negativa e 15% deles 

acreditam que os alunos participam de modo parcial; 

9) Todos os professores que participaram dos questionários (100%) responderam que os 

alunos possuem um canal para opinar, avaliar, propor e sugerir nas IES em que 

trabalham. 

As respostas dos coordenadores quando indagados sobre participação nas decisões 

acadêmicas nas instituições de ensino superior onde trabalham se encontram no quadro a 

seguir (13), cujas perguntas foram as mesmas às aplicadas aos professores. 
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Quadro 13 - Respostas dos coordenadores quanto à participação nas decisões acadêmicas. 
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CA1 Não Sim Parcial Não Acadêmicas Sim Mantenedora Parcial Sim 
CA2 Parcial Sim Sim Sim Acadêmicas Parcial Parcial Sim Sim 
CA3 Sim Sim Sim Sim Acadêmicas Sim Mantenedora Não Sim 
CA4 Sim Sim Sim Sim Acadêmicas Sim Mantenedora Sim Sim 
CA5 Não Sim Sim Não Acadêmicas Sim Mantenedora Sim Sim 
CB1 Não Sim Sim Não Acadêmicas Sim Mantenedora Sim Sim 
CB2 Parcial Sim Parcial Parcial Acadêmicas Sim Mantenedora Sim Sim 
CB3 Sim Sim Parcial  Sim Acadêmicas Sim Parcial Sim Sim 
CB4 Sim Sim Sim Sim Acadêmicas Sim Mantenedora Não Sim 
CB5 Sim Sim Sim Sim Acadêmicas Sim Mantenedora Sim Sim 
CC1 Sim Sim Sim Sim As duas Sim Parcial Sim Sim 
CC2 Sim Sim Sim Sim Acadêmicas Não Parcial Sim Sim 
CC3 Sim Sim Sim Sim As duas Não Parcial Sim Sim 
CC4 Sim Sim Sim Sim As duas Não Parcial Sim Sim 

CC5 Sim Sim Sim Sim Não sabe 
Não 
sabe Parcial Sim Sim 

CD1 Sim Sim Sim Sim Acadêmicas Sim Parcial Não Sim 
CD2 Sim Sim Sim Sim Acadêmicas Não Mantenedora Não Sim 
CD3 Parcial Sim Sim Sim Acadêmicas Sim Parcial Sim Sim 
CD4 Sim Sim Sim Sim Acadêmicas Sim Parcial Não Sim 
CD5 Não Sim Parcial Sim Acadêmicas Sim Parcial Parcial Sim 

 

Para os coordenadores, de modo quantitativo, as respostas foram: 

1) Para 65% deles existe autonomia acadêmica no funcionamento da instituição em que 

trabalham, mas 20% acreditam que não e 15% não souberam responder; 

2) Todos eles afirmaram existir colegiados, 80% acreditam que os colegiados funcionam 

bem e 20% não souberam responder; 

3) 80% acreditam que os docentes em seus colegiados participam das decisões que fazem 

parte do funcionamento da instituição de ensino superior, mas 15% responderam 

negativamente e 5% não souberam responder; 
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4) 80% também afirmam que os colegiados tomam apenas decisões acadêmicas, 

enquanto 15% acreditam que as decisões acadêmicas tomadas acontecem em conjunto 

com as administrativas e 5% não souberam responder; 

5) Para 70% deles as decisões acadêmicas estão subordinadas às decisões 

administrativas, 20% afirmam que não, 5% acham que essas decisões são parciais 

entre acadêmicas e administrativas e 5% não souberam responder; 

6) Quanto aos departamentos acadêmicos, 55% responderam que esses tomam decisões 

acadêmicas autônomas sobre a vida acadêmica da instituição, enquanto outros 45% 

acreditam que todas as decisões partem da direção da mantenedora; 

7) Quanto aos alunos, 65% afirmaram que esses participam dos colegiados e das decisões 

acadêmicas, 25% responderam que não e 10% acreditam que a participação do corpo 

discente é parcial; 

8) Todos os coordenadores responderam que existe uma instância na IES em que 

trabalham onde os alunos podem opinar, avaliar propor e sugerir. 

Quando comparados os resultados entre professores e coordenadores, percebe-se 

uma vez mais algumas diferenças, principalmente na visão mais otimista dos coordenadores, 

como, por exemplo, no que se refere à existência de autonomia acadêmica (gráfico 11), visto 

que para 65% dos coordenadores e apenas 40% dos professores isso acontece nas instituições 

de ensino superior em que trabalham.  

Gráfico 11 - Comparativo de respostas entre professores e coordenadores sobre a existência 

de autonomia acadêmica no funcionamento das IES em que trabalham. 

     

 

De modo semelhante e com maior diferença nos resultados, enquanto 80% dos 

coordenadores acreditam existir uma participação docente ativa (em seus colegiados) nas 

decisões que fazem parte do funcionamento da universidade, apenas 30% dos professores 

responderam de igual modo. 

Sim
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20%
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65% Não

20%

Não 
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15%

Coordenadores
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Gráfico 12 - Comparativo de resultados entre professores e coordenadores quanto à 

participação docente nas decisões na universidade. 

      

      

Quando perguntados se os docentes tomam decisões acadêmicas ou também 

administrativas, em sua maioria, professores e coordenadores responderam que a decisões 

tomadas pelo corpo docente se concentram nas questões acadêmicas (65% e 80% 

respectivamente), enquanto 15% dos professores e coordenadores acreditam que essas 

decisões são partilhadas. 

Gráfico 13 - Participação docente nas decisões acadêmicas e administrativas. 

    

 

De modo parecido, por meio do gráfico 14, percebe-se que a maioria dos 

professores e dos coordenadores acreditam que as decisões acadêmicas nas instituições 

superiores privadas em que trabalham estão diretamente subordinadas às decisões 

administrativas. 
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Gráfico 14 - Comparativo de respostas entre professores e coordenadores sobre as decisões 

acadêmicas serem subordinadas às decisões administrativas. 

     

 

Num comparativo entre as respostas obtidas na questão referente à participação 

dos departamentos acadêmicos nas decisões acadêmicas ou a total submissão às decisões 

tomadas pela mantenedora, enquanto 90% dos professores acreditam que as decisões são 

tomadas integralmente pelos administradores das IES, apenas 45% dos coordenadores 

acreditam nessa possibilidade, evidenciando grande diferença de pensamento nas respostas 

obtidas.  

Gráfico 15 - Comparativo de respostas sobre a participação dos departamentos acadêmicos 

nas decisões acadêmicas. 

       

 
Quanto à participação discente nos colegiados, uma vez mais professores e 

coordenadores divergiram nas respostas fornecidas. Enquanto 65% dos coordenadores 

acreditam que existe uma participação dos alunos nos colegiados e nas decisões acadêmicas, 

apenas 30% dos professores creem na realidade dessa participação. 
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Gráfico 16 - Participação do corpo discente no colegiado e nas decisões acadêmicas. 

      

 

A última parte do questionário apresentado aos professores e coordenadores tratou 

das condições de trabalho nas instituições de ensino superior em que trabalham. As perguntas 

foram: 1) Você percebe o investimento da IES em que trabalha na melhoria das condições de 

ensino e aprendizagem?  2) Qual o seu maior desafio na prática docente?, cujas alternativas 

foram: (A) indisciplina dos alunos, (B) desvalorização da profissão, (C) burocracia, (D) 

condições de trabalho (ambiente, estrutura, materiais etc.), (E) distância do trabalho, (F) 

formação inadequada do professor, (G) formação básica dos alunos e (H) salário, lhes sendo 

permitido assinalar somente uma alternativa entre as elencadas; 3) Você possui autonomia no 

seu trabalho para ensinar e dizer aquilo que pensa? 4) Você se sente respeitado, reconhecido e 

valorizado? 5) Você se sente pressionado na IES em que trabalha? 6) Você sente alguma 

ameaça de perder o emprego na IES em que trabalha? 7) Numa escala de 0 a 10, qual seu grau 

de satisfação em trabalhar nesta IES? 8) No seu entendimento, qual o maior desafio para os 

alunos do ensino superior?, cujas alternativas foram: (A) formação básica inadequada, (B) 

necessidade de trabalhar e estudar, (C) condições precárias de ensino (ambiente, estrutura, 

materiais etc.), (D) ambiente familiar, (E) formação inadequada dos professores e (F) recursos 

financeiros para custear os estudos, podendo ser assinalada apenas uma opção. Nas questões 5 

e 6, na eventualidade dos sujeitos responderem de modo afirmativo, lhes era solicitado que 

respondessem os motivos pelos quais se sentiam pressionados no trabalho e na ameaça de 

perderem seus empregos. Por fim, uma última questão na perspectiva institucional perguntava 

aos professores e aos coordenadores se eles percebiam a coerência da instituição de ensino 

superior em que trabalham naquilo que eles vivenciam e a imagem que a mantenedora tenta 

construir junto ao público. As respostas obtidas pelos professores quanto ao assunto 

condições de trabalho e institucional estão no quadro a seguir: 
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Quadro 14 - Condições de trabalho e institucional para os professores. 
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PA1 Sim B Não Parcial Não Não 5 A Não 
PA2 Sim G Sim Sim Não Não 10 F Sim 
PA3 Sim G Sim Sim Sim Sim 5 B Não 
PA4 Não sabe H Parcial Parcial Sim Não 7 A Sim 
PA5 Sim B Sim Parcial Não Não 6 F Sim 
PB1 Não B Sim Não Sim Sim 4 C Não 
PB2 Sim B Parcial Não Sim. Sim 3 B Não 
PB3 Sim C Sim Sim Sim Sim 8 F Não 
PB4 Não B Não Não Sim Sim 8 F Não 
PB5 Não B Sim Parcial Sim Sim 6 B Não 
PC1 Sim G Sim Sim Não Não 8 B Sim 
PC2 Não B Parcial Não Sim Sim 4 A Não 
PC3 Sim B Não Parcial Sim Sim 9 A Sim 
PC4 Sim H Sim Sim Não Não 10 A Sim 
PC5 Sim C Parcial Parcial Sim Sim 7 E Sim 
PD1 Sim G Sim Sim Não Não 10 B Sim 
PD2 Sim G Não Não Sim Sim 8 F Não 
PD3 Não H Sim Não Não Não 6 A Não 
PD4 Sim G Sim Parcial Sim Sim 5 A Não 
PD5 Sim G Não Não Não Não 7 F Sim 

 

De maneira quantitativa, as respostas obtidas foram: 

1) 70% dos professores percebem o investimento da instituição de ensino superior em 

que trabalham na melhoria das condições de ensino e aprendizagem, enquanto 25% 

responderam negativamente e 5% não souberam responder; 

2) Quanto ao maior desafio que enfrentam na prática docente, 40% dos professores 

entendem ser a desvalorização da profissão, 35% a formação básica dos alunos, 15% 

os salários e 10% a burocracia envolvida nas demandas da profissão; 

3) No que se refere à autonomia no trabalho que exercem para ensinar e dizer aquilo que 

pensam, 55% dos docentes responderam sim, 25% não possuem essa possibilidade e 

20% não souberam responder; 

4) 30% dos professores se sentem respeitados, reconhecidos e valorizados, mas 35% 

entendem que não e 35% deles parcialmente; 

5) Quando questionados sobre a possibilidade de se sentirem pressionados nas IES em 

que trabalham, 60% responderam que sim e 40% responderam negativamente. Dos 
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motivos para se sentirem pressionados, os professores afirmaram ter dificuldades com 

as cobranças de tarefas extraclasses, a garantia da qualidade sem condições 

necessárias, no cumprimento dos prazos administrativos impostos pela coordenação e 

a mantenedora, pelo excesso de aulas ministradas, baixa remuneração, burocracia, a 

obrigação de realizarem cursos de aperfeiçoamento on-line, pelo alto número de 

demissões e a instabilidade existente ao final de cada semestre, pela necessidade de 

prepararem avaliações e conteúdos a serem disponibilizados nos banco de dados das 

instituições e pelo currículo engessado nos cursos em que lecionam. Nas respostas 

elencadas, nenhum dos sujeitos se sente pressionado pela exigência de se produzir 

trabalhos científicos, talvez por não serem cobrados ou pela inexistência da pesquisa 

nas IES em que trabalham; 

6) Na questão sobre o sentimento de ameaça de perder o emprego, 55% dos professores 

responderam sim e 45% responderam não. Dos motivos para se sentirem ameaçados, 

os professores responderam se sentirem cobrados por resultados e metas, pelo excesso 

de qualificação que alguns possuem e isso pode ser um motivo para serem desligados 

da IES, uma vez que seus salários são maiores em relação aos demais professores, pela 

burocracia, ingerência da mantenedora, pela obrigatoriedade de participarem de 

cursos, pela frequente onda de demissões ao final de cada semestre, pelo corte de 

custos e pela formação não ser aderente aos cursos em que lecionam;  

7) Quanto ao grau de satisfação que os docentes têm em lecionar nas instituições em que 

trabalham, numa escala de 0 a 10, os resultados foram (nível de satisfação e 

porcentagem de respostas): 3=5%, 4=10%, 5=15%, 6=15%, 7=15%, 8=20%, 9=5,0% 

e 10=15%, evidenciando que apesar das ameaças que sentem no trabalho e de 

perderem seus empregos, 55% deles responderam possuir grau de satisfação entre 7 e 

10, enquanto o restante (45%), se posicionaram entre os níveis 3 e 6; 

8) No entendimento dos professores, para 35% deles o maior desafio para os alunos do 

ensino superior está na formação básica deles, 30% acreditam ser nos recursos 

financeiros para custear os estudos, 25% na necessidade de trabalhar e estudar, 5% na 

formação básica dos professores e 5% nas condições precárias de ensino; 

9) Na questão sobre a percepção de coerência entre aquilo que se vivencia no ambiente 

de trabalho e a imagem que a mantenedora tenta construir junto ao público, apenas 

45% dos professores responderam perceber tal situação, enquanto a maioria de 55% 

afirmou não observarem tais práticas. 
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Quanto aos resultados obtidos pelos coordenadores, o quadro a seguir apresenta as 

respostas quando questionados sobre o assunto condições de trabalho:  

Quadro 15 - Condições de trabalho e institucional para os coordenadores. 

S
u

je
it

os
 

H
á 

in
ve

st
im

en
to

 d
a 

m
an

te
n

ed
or

a?
 

M
ai

or
 d

es
af

io
 n

a 
p

rá
ti

ca
 d

oc
en

te
? 

P
os

su
i a

ut
on

om
ia

 p
ra

 
en

si
n

ar
 e

 d
iz

er
 a

q
u

il
o 

q
u

e 
p

en
sa

? 

S
e 

se
n

te
 r

es
p

ei
ta

d
o,

 
re

co
n

h
ec

id
o 

e 
va

lo
ri

za
do

? 

S
e 

se
nt

e 
p

re
ss

io
n

ad
o?

  
P

or
 q

u
e?

 

S
en

te
 a

m
ea

ça
 d

e 
p

er
d

er
 o

 e
m

p
re

go
? 

P
or

 q
u

e?
 

Sa
ti

sf
aç

ão
 

M
ai

or
 d

es
af

io
 p

ar
a 

os
 

al
u

no
s 

do
 e

n
si

n
o 

su
p

er
io

r 

C
oe

rê
n

ci
a 

d
a 

m
an

te
n

ed
or

a 
n

aq
u

il
o 

q
u

e 
el

a 
p

re
ga

 e
 a

qu
il

o 
q

u
e 

se
 v

iv
e?

 

CA1 Não  G Sim Parcial Sim Sim 5 B Não 
CA2 Sim G Parcial Parcial Sim Não 7 F Não 
CA3 Sim G Sim Sim Sim Não 8 A Sim 
CA4 Sim G Sim Sim Não Não 8 F Sim 
CA5 Não  G Sim Parcial Não Sim 8 F Não 
CB1 Sim G Parcial Parcial Sim Sim 6 B Parcial 
CB2 Sim G Sim Parcial Sim Não 7 F Parcial 
CB3 Sim B Sim Sim Sim Sim 8 F Não 
CB4 Não  D Sim Sim Sim Não 10 F Não 
CB5 Sim B Sim Sim Não Não 9 A Sim 
CC1 Sim C Sim Sim Não Não 8 A Sim 
CC2 Sim G Sim Sim Não Não 10 F Sim 
CC3 Sim G Sim Sim Não Não 10 A Sim 
CC4 Sim G Sim Sim Não Não 9 A Sim 
CC5 Sim A Sim Sim Não Não 10 B Sim 
CD1 Sim A Sim Sim Não Não 9 F Sim 
CD2 Sim G Sim Sim Não Não 10 B Sim 
CD3 Sim G Sim Sim Não Não 8 A Sim 
CD4 Sim E Sim Sim Não Não 9 A Sim 
CD5 Sim G Sim Sim Sim Sim 7 F Sim 

 

Quantitativamente, os coordenadores responderam da seguinte forma:  

1) 85% deles percebem o investimento da mantenedora na melhoria das condições de 

trabalho e aprendizagem, 15% discordaram; 

2) No que se refere ao maior desafio na prática docente, 65% acreditam ser a formação 

básica dos alunos, 10% desvalorização da profissão docente, 10% na indisciplina dos 

alunos e 5% nas condições de trabalho, burocracia e distância do trabalho; 

3) 90% afirmaram possuir autonomia em seu trabalho para ensinar e dizer aquilo que 

pensam, enquanto apenas 10% dizem não possuir tal capacidade; 

4) 75% dos sujeitos questionados se sentem respeitados, reconhecidos e valorizados, 

enquanto 25% responderam que esse sentimento é parcial; 

5) Sobre se sentirem pressionados nas instituições de ensino superior privadas 

particulares em que trabalham, 65% responderam negativamente. Por outro lado, 35% 
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responderam que sim, se sentem pressionados, cujos motivos são o cumprimento de 

prazos e metas que precisam alcançar e que muitas vezes independe da ação do 

coordenador, burocracia, captação de alunos, notas do ENADE que seus cursos 

precisam obter, sobrecarga de trabalho, pela produção acadêmica que são obrigados a 

desenvolver no decorrer do ano e outras questões de gestão. Do mesmo modo que os 

professores, nenhum dos coordenadores se sente pressionado por ter que produzir 

trabalhos científicos nas IES em que trabalham; 

6) Quanto à ameaça de perderem o emprego nas IES em que trabalham, as respostas 

foram: Sim=25% e Não=75%. Dos que responderam negativamente, os principais 

motivos se devem ao fato de não conseguirem atender as demandas burocráticas 

impostas, pela instabilidade e troca constante de coordenadores, pela crise financeira 

que o país atravessa e pelo tempo de casa, o que lhes confere salários maiores, sendo 

determinante para o corte de custos e motivo para serem exonerados; 

7) No que se refere ao grau de satisfação em trabalhar nas instituições de ensino superior, 

os resultados foram (nível de satisfação e porcentagem de respostas): 5=5%, 6=5%, 

7=15%, 8=30%, 9=20% e 10=25%, evidenciando o alto grau entre os níveis 7 e 10, na 

ordem de 90% de satisfação, enquanto apenas 10% estão entre os níveis 5 e 6; 

8) Das opções elencadas sobre o maior desafio para os alunos do ensino superior, 45% 

entendem que a maior dificuldade é referente aos recursos financeiros para custear os 

estudos, enquanto 35% responderam ser a formação básica inadequada e os outros 

20% a necessidade de trabalhar e estudar; 

9) Sobre a percepção de coerência entre aquilo que se vivencia no ambiente de trabalho e 

a imagem que a mantenedora tenta construir junto ao público, 75% dos sujeitos 

questionados afirmaram observar tal prática, enquanto 10% responderam de forma 

negativa e 15% percebem tal qualidade de maneira parcial. 

No momento em que se estabelece uma comparação nos resultados obtidos entre 

professores e coordenadores no conjunto de questões que envolvem o assunto condições de 

trabalho, é possível notar diferenças nas respostas, num tom mais brando e otimista por parte 

dos coordenadores. Quanto à percepção no investimento da mantenedora na melhoria das 

condições de ensino e aprendizagem, apesar da maioria deles confirmar a existência dessa 

prática, enquanto 85% dos coordenadores responderam sim, a porcentagem entre os 

professores cai para 70%. Para a maioria dos professores questionados, conforme pode ser 

observado no gráfico comparativo a seguir, o maior desafio que enfrentam na prática docente 
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é a desvalorização da profissão (40%), seguido pela formação básica dos alunos (35%), 

porém, no entendimento dos coordenadores, o maior desafio que enfrentam em sala de aula é 

a formação básica dos alunos (65%), acompanhada pela desvalorização da profissão (10%).  

Gráfico 17 - Comparativo de respostas sobre o maior desafio na prática docente entre 

professores e coordenadores. 

     

 

Pode-se observar também que a questão salarial é outro desafio que muitos 

professores enfrentam (15%), algo que sequer foi mencionado entre os coordenadores que 

participaram dessa etapa da pesquisa.  Se somadas as porcentagens das respostas 

“desvalorização da profissão” e “salário”, entre os professores a porcentagem alcança o 

patamar de 55%, o que para os coordenadores, apenas 10% deles acreditam ser os maiores 

desafios encontrados na prática docente. No que se refere à autonomia que professores e 

coordenadores possuem para ensinar e dizer aquilo que pensam em sala de aula, enquanto 

90% dos coordenadores afirmaram possuir tal capacidade, apenas 55% dos professores 

responderam de maneira semelhante. 

Gráfico 18 - Comparativo sobre a questão da autonomia para ensinar e dizer aquilo que 

pensam entre professores e coordenadores. 
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Por outro lado, pelas informações coletadas e ilustradas nos gráficos anteriores, 

percebe-se que 25% responderam não possuir autonomia em seus ambientes de trabalho e 

outros 20% acreditam que tal qualidade acontece de modo parcial. Entre os coordenadores, 

90% responderam possuir tal qualidade e apenas 10% de maneira parcial. 

Na maioria das questões apresentadas até então é notório um cenário de maiores 

dificuldades para os professores quando comparados com os coordenadores, uma vez que no 

conjunto de respostas obtidas observam-se resultados num tom mais pessimista e restrito. 

Corroborando com essa perspectiva, quanto ao sentimento de respeito, reconhecimento e 

valorização, enquanto 75% dos coordenadores afirmam possuir tal sentimento, apenas 30% 

dos professores responderam de modo afirmativo. 

Gráfico 19 - Comparativo de respostas entre professores e coordenadores quanto ao 

sentimento de respeito, reconhecimento e valorização. 

       

 
De maneira semelhante, conforme já exposto, muitos foram os motivos que 

levaram 60% dos professores a responderem que se sentem pressionados nas instituições de 

ensino superior em que trabalham, percentual muito superior aos 35% de coordenadores que 

consideram sofrer da mesma sensação. 

Gráfico 20 - Comparativo entre professores e coordenadores sobre se sentirem pressionados 

nas IES em que trabalham. 
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Quanto à ameaça de perderem seus empregos, os professores se sentem muito 

mais vulneráveis em seus cargos quando comparados com os coordenadores: enquanto 55% 

dos professores responderam sim, apenas 25% dos coordenadores afirmaram também possuir 

tal sentimento, principalmente por exigências burocráticas impostas pelas mantenedoras, corte 

de custos e instabilidade em virtude da crise financeira que abate o país nos últimos anos.  

De modo similar, evidenciando uma tendência mais otimista da parte dos 

coordenadores, quando indagados sobre o grau de satisfação que cada um possui em trabalhar 

nas IES que participaram deste trabalho de pesquisa, enquanto 90% dos coordenadores se 

enquadram entre os níveis 7 e 10, o percentual equivalente de satisfação para o mesmo 

intervalo reduz para 55% entre os professores. Se a avaliação for reduzida para entre os níveis 

8, 9 e 10 de satisfação, as respostas seriam: 75% coordenadores e 45% dos professores. Por 

outro lado, entre os níveis mais baixos, enquanto professores atingiram posições entre 3 e 4, 

os patamares mais baixos entre os coordenadores menos otimistas alcançaram os níveis 5 e 6. 

Percentualmente, entre os mais descontentes, 45% dos professores e apenas 10% dos 

coordenadores se posicionaram entre os níveis 3 a 6, níveis considerados razoáveis ou ruins. 

   Comparativamente, os maiores desafios para os alunos do ensino superior na 

visão de professores e coordenadores dentre as alternativas elencadas são: recursos 

financeiros para custear os estudos, formação básica inadequada e necessidade de trabalhar e 

estudar, cujos percentuais somados entre essas respostas alcançaram 90% entre professores e 

100% entre coordenadores, com maior destaque para a opção recursos financeiros para 

custear os estudos, com 30% e 45% respectivamente. O gráfico a seguir ilustra a distribuição 

das respostas alcanças: 

Gráfico 21: O maior desafio para os alunos do ensino superior na percepção entre professores 

e coordenadores. 
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A questão sobre a percepção de coerência entre aquilo que se vivencia no 

ambiente de trabalho e a imagem que a mantenedora tenta construir junto ao público, 

apresentou também diferenças entre professores e coordenadores, conforme apresentado no 

gráfico a seguir. Enquanto 75% dos coordenadores afirmaram observar coerência nas ações da 

mantenedora, apenas 45% dos professores responderam de igual modo. 

Gráfico 22 - Percepção entre professores e coordenadores sobre a coerência das mantenedoras 

entre aquilo que se vivencia e a imagem que constroem junto ao público. 
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entendimento da interferência do mercado na universidade, resolveu-se realizar entrevistas 

semi-estruturadas apenas com coordenadores, investigando agora as suas percepções, 

expectativas, sentimentos e interpretações vivenciadas em seus ambientes de trabalho e 

atividades desenvolvidas, dando-lhes liberdade para se expressarem, sem rigidez de regras, 

formalismos ou situações que dificultassem essa tarefa, mas sempre com direção e intenção 

no momento de questioná-los. 

O quadro a seguir (16) apresenta o perfil dos coordenadores entrevistados, com 

informações a respeito de suas idades, tempo dedicado ao magistério e ao exercício da 

atividade de coordenação de cursos, bem como a resposta da sétima e última pergunta, na qual 

lhes era solicitado apontar em ordem decrescente a prioridade (de 1 a 7) que eles dariam para 

questões que envolvem a universidade. A sigla C significa que são coordenadores, as siglas 

A, B, C e D se referem às instituições em que trabalham e os números 1, 2, 3, 4 e 5 aos 

coordenadores entrevistados. 

 

Quadro 16 - Perfil dos coordenadores e ordem decrescente de prioridade informada para 

questões que envolvem a universidade. 
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CA1 M 44 6 1 4 5 2 3 1 6 
CA2 F 60 1 1 5 4 2 3 1 6 
CA3 M 35 8 3 1 2 5 6 4 3 
CA4 F 28 5 3 3 5 4 2 1 6 
CA5 M 39 1 11 4 1 2 5 3 6 
CB1 M 37 19 5 3 1 4 5 2 6 
CB2 M 51 13 2 6 1 3 4 2 5 
CB3 M 53 8 5 6 4 5 1 2 3 
CB4 F 50 4 23 4 2 5 1 3 6 
CB5 F 48 16 17 3 2 5 4 1 6 
CC1 F 45 22 15 4 5 2 3 1 6 
CC2 F 41 23 14 4 5 3 1 2 6 
CC3 F 35 15 1 3 1 5 6 2 5 
CC4 F 44 23 5 4 6 2 3 1 5 
CC5 F 49 23 8 1 3 2 5 4 6 
CD1 F 53 30 19 4 3 1 6 2 5 
CD2 M 38 16 15 3 1 2 4 5 6 
CD3 M 60 16 5 1 4 2 3 5 6 
CD4 F 38 13 5 3 4 2 6 1 5 
CD5 F 50 20 15 4 5 3 1 2 6 
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De acordo com resultados, é possível estabelecer que 35% dos entrevistados 

acreditam que a produção do conhecimento é a questão mais importante para a universidade 

no Brasil. Para os demais professores, de maneira mais pulverizada, 25% é atender as 

demandas da sociedade, 20% a formação cultural, 15% a formação para o trabalho e 5% a 

formação tecnológica/científica. Por outro lado, dos itens elencados, 65% dos entrevistados 

acreditam que a extensão seja a questão menos importante, seguido por formação cultural 

(20%), formação para o trabalho (10%) e atender as demandas da sociedade (5%). Por meio 

do quadro também é possível extrair a idade média dos coordenadores entrevistados (44,9 

anos), bem como o tempo médio dedicado ao magistério (14,1 anos), o tempo médio dedicado 

ao cargo de coordenador (8,6 anos) e que 60% eram mulheres e 40% homens. Nenhum dos 

entrevistados acrescentou outro item como prioridade, além dos mencionados entre 1 a 6. 

Quanto aos itens de segunda, terceira, quarta e quinta prioridade, em virtude da variação das 

respostas obtidas, a quantificação e compreensão dos dados se tornou inviável. 

 

Pergunta 1: A Universidade no Brasil, alinhada à tendência mundial, tem seguido os passos 

da Universidade americana, designada como uma universidade pragmática, que serve à 

comunidade e aos interesses do mercado. Como você vê esse cenário? 

Alguns coordenadores acreditam que o modelo pragmático americano é um bom 

modelo a se seguir, voltado mais para a formação profissional e menos para a teoria. 

Conforme a fala de alguns deles, ainda estamos num processo de aproximação, mas com 

muitas deficiências e desafios, principalmente no que se refere ao público ingressante oriundo 

principalmente de escolas públicas. 

CA1: Eu entendo que o Brasil ainda tem muito a evoluir. Nós evoluímos muito nas 
duas últimas décadas, mas eu vejo ainda essa insistência em seguir o modelo 
pragmático da escola americana ainda como utópico. Nós ainda temos um monte de 
deficiências, como na escola básica, na escola de base do Brasil... Ela não traz ao 
aluno a condição de chegar ao ensino superior com esse nível de ensino pragmático 
da escola americana. 

CD2: Acho que a escola tem que ouvir mais as empresas, a comunidade e pautar 
seus ensinamentos dentro de seus cursos para a resolução dos problemas, sem deixar 
de lado a formação geral e dar ao aluno a capacidade de raciocínio, o que é deixado 
de lado muitas vezes por uma série de fatores. [...] Honestamente, embora a gente 
tenha caminhado nessa direção, eu acho que a gente está bem no início desse 
processo. Do meu ponto de vista, eu acho que esse seria o ensino mais adequado. 
Obviamente é importante dar uma educação geral para os alunos, fazer com que os 
alunos possam raciocinar, pensar sobre as coisas, mas sem dúvida a escola precisa 
dirigir esse indivíduo para resolver os problemas que o mercado tem. Eu acho que a 
escola precisa cada vez mais se aproximar do mercado. Durante esses anos de 
experiência minha em gestão e também como professor, essa questão sempre me 
inquietou. Eu sempre achei que a escola é segregada da sociedade. 
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Outros coordenadores entendem ser uma necessidade atual da universidade servir 

e preparar profissionais para o mercado, alinhando seus objetivos conforme a necessidade das 

empresas e capacitando de modo mais consciente e qualificado. Por outro lado, alguns 

também entendem que a formação geral e humanística é muito importante, inclusive tecendo 

severas críticas quanto aos métodos que privilegiam simplesmente as questões técnicas e 

profissionais e preterem a busca da informação, do conhecimento e da ciência. 

CA2: Como eu penso a Universidade? Eu entendo que é necessário que a gente 
trabalhe para o mercado, que a gente coloque profissionais no mercado, com visão 
de mercado. Mas eu acho que falta na universidade um olhar para a formação do 
indivíduo. Só o mercado, só o capital, não é isso que vai levar a gente para um lugar 
de sucesso. Eu acho que um profissional de sucesso tem que ter antes de tudo o seu 
lado humano desenvolvido, para que ele possa trabalhar e enxergar os resultados 
sociais que fazem parte do trabalho dele. Mas sou obrigada a reconhecer que a gente 
prepara antes de tudo para o mercado. 

CA3: Eu vejo como um ponto positivo na área da Educação. Eu sinto que a 
tendência, a parte acadêmica, até um certo tempo atrás, fugia das necessidades 
mercadológicas, embora a dificuldade do aluno recém-formado seja maior hoje em 
dia. Mas dentro das empresas eu sinto que o aluno tem uma formação diferenciada, 
havendo necessidade de formação mesmo. Eu acredito que hoje a universidade 
focada para o mercado forma melhor o aluno. 

CC1: Eu vejo positivo do lado profissional, do lado pragmático da coisa, de sairmos 
simplesmente do lado teórico, eu acho que até alguns anos atrás a gente tinha uma 
perspectiva muito teórica das coisas, de alguns campos, e o profissional chegava no 
mercado de trabalho e encontrava uma certa dificuldade em lidar com a realidade 
daquilo que foi estudado. Então desse ponto de vista eu acho interessante, realmente 
falando de mercado. Por outro lado, eu acho que a gente foi de um extremo ao outro, 
do que era puramente teórico para um foco puramente pragmático. Eu acho que 
nesse meio de caminho se perdeu alguma coisa. [...] Não existe mais o interesse no 
conhecimento em si, no buscar informação, no compartilhar conhecimento, então 
isso assusta um pouco. [...] Quanto aos modelos, em determinado momento da 
história nós seguíamos o modelo europeu, principalmente o francês, agora estamos 
indo para o norte-americano, mas a educação norte-americana é uma educação de 
qualidade, em geral... Pragmática sim, mas que tem uma fundamentação, 
estruturada, boa e grande parte das boas universidades estão lá e a gente pegou só a 
parte do pragmático, deixando essa parte da formação em si, que faz as pessoas 
crescerem como pessoas, com conhecimento, formação e tudo mais, eu acho que a 
gente está deixando um pouco de lado. 

 

Com o ingresso e expansão de empresas internacionais na área educacional no 

Brasil, mesmo alguns coordenadores entrevistados apresentando claro interesse pelas práticas 

universitárias norte-americanas, eles têm percebido a mudança da dinâmica operada dentro 

das instituições de ensino superior privadas particulares em que trabalham, observando o claro 

interesse mercadológico desses grupos investidores ante a tarefa primeira de ensinar e formar 

bem seus alunos, assim como manter a universidade como o lugar para se produzir o 

conhecimento e colaborar na resolução de problemas que enfrentamos como sociedade. Para 

alguns deles, a universidade privada no Brasil está se tornando apenas um negócio. 
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CA5: Em relação à universidade estar seguindo à universidade americana, eu acho 
que isso é uma necessidade, não como um exemplo de ensino. Temos hoje 
belíssimos exemplos, pela forma como ela compõe e exigências que ela coloca sobre 
os alunos, porém, se você transferir isso para o ensino brasileiro, acho que existe um 
pequeno desvio na composição geral, na visão do ensino americano, que seria 
financeiro e também na qualidade de ensino, o que aqui ainda não conseguimos 
complementar esses dois lados. Na verdade, existe muito interesse financeiro, tanto 
que você vê muitas instituições e investidores americanos comprando instituições 
brasileiras, porque sabem que ela acaba dando mais lucro. [...] Porém, eu acho que 
quando vem para o Brasil acaba se perdendo um pouco essa realidade...  

CB2: Concordo, eu acho que a educação hoje é vista como um negócio, é business... 
Muitas empresas, muitas organizações utilizam o negócio educação para terem lucro 
e o Brasil está caminhando nesse sentido também. 

CD5: Acho que do ponto de vista de fazer o aluno se tornar profissional que o 
mercado procura, eu acho que ela atende, mas ela não dá os valores que a gente 
considera na universidade... Não eleva questões, não cria tecnologia, ela não 
propicia isso... Ela cota pelo mais raso. Eu acho que a universidade no Brasil não era 
isso e se está seguindo o modelo americano. Qual modelo americano? É o que eles 
usam lá ou o que exportaram? Isso é um negócio, um negócio muito rentável. Do 
ponto de vista de todos os setores, talvez a universidade ainda se mantenha com 
muitos valores porque interessa ao governo liberal, que não fez o serviço dele que 
era educar e acaba acontecendo isso dentro das universidades particulares 
principalmente. Então é complicado! Não sei se os americanos aceitariam esse 
modelo para si próprios. 

 

Conforme os relatos, está claro para alguns coordenadores a mercantilização do 

ensino superior, acreditam que a universidade no Brasil (privadas particulares no caso em 

questão) está perdendo seu caráter de instituição que ensina, produz conhecimento e atende a 

sociedade: ela “não eleva questões, não cria tecnologia, ela não propicia isso...”. Quanto à 

questão da formação, mais uma vez se percebe a preocupação de alguns deles em relação à 

formação pessoal e não simplesmente profissional, para atender a demanda de quem controla 

a produção e a economia. O relato abaixo evidencia a preocupação da coordenadora CC3 com 

a formação do trabalhador, uma vez que a tendência da educação superior em muitos lugares 

no mundo e aqui no Brasil está se voltando basicamente para a capacitação técnica, de 

profissionais qualificados e perfeitamente doutrinados dentro da lógica do mercado. 

CC3: Bom, eu acho que esse não é só um problema só da universidade, mas de todo 
curso profissionalizante. A gente tem uma tendência da educação voltada para o 
profissional, para o mercado de trabalho e não para o trabalhador. Então, é muito 
menos para esse indivíduo, para esse sujeito se ver como trabalhador, entender o que 
isso significa para a sua vida, entender qual é a função social do trabalho, entender 
quais são as associações trabalhistas possíveis, enfim, entender o que é ser 
trabalhador e muito mais para atender os anseios de uma mão de obra qualificada 
para maximizar a produção, num paradigma de eficiência... Então eu gostaria que 
fosse uma formação mais voltada para o trabalhador e menos para o trabalho, 
digamos assim. Então eu acho que essa tendência mundial que tem a ver muito com 
esse ensino tecnicista e como a educação voltada para esse mercado, ela é precária 
nesse sentido, de formação de sujeitos trabalhadores, e essa tendência é mundial 
mesmo. É como você falou mesmo, ela começa nos Estados Unidos, mas ela tem 
uma grande entrada no complexo educacional brasileiro. 
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O depoimento anterior é tema de muitas discussões nos ambientes escolares, em 

todos os níveis, tendo a educação por finalidade o pleno desenvolvimento da pessoa, para que 

ela exerça a cidadania e a qualificação para o trabalho, conforme documentos legais como a 

Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases. Porém, mediante a influência da economia 

de mercado e a dinâmica em que se posiciona a educação em muitos aspectos, é lícito afirmar 

que o caminho para a condução das pessoas na formação da autonomia se torna mais difícil.  

Em síntese, as respostas ao primeiro questionamento se deram basicamente de três 

modos equilibrados, entre: 1) aqueles que acreditam que o modelo pragmático americano está 

correto e é um exemplo a se seguir; 2) aqueles que entendem que a universidade deve ser uma 

instituição a serviço da comunidade e que prepara profissionais para o mercado de trabalho, 

sem preterir a importância de uma formação geral e humanística e 3) aqueles que observam a 

interferência do mercado nas instituições em que trabalham, principalmente na dinâmica de 

trabalho, na construção do conhecimento e na formação dos alunos, sendo esse tipo de 

resposta predominante dentre as mais citadas. Além disso, outros coordenadores 

acrescentaram a necessidade de uma formação mais abrangente e não simplesmente 

profissional, uma tendência que está se estabelecendo nas instituições de ensino superior 

particulares no Brasil. 

 
Pergunta 2: Você acredita que a formação profissional deve focar predominantemente na 

capacitação para a empregabilidade ou também incluir elementos de formação geral e 

humanística? Comente/Justifique.  

A grande maioria dos coordenadores entrevistados acredita na necessidade de uma 

formação que capacite para o trabalho, sem deixar de lado questões gerais e humanísticas. 

CA4: Eu acredito que devem ter os dois. Principalmente pela minha formação ser na 
área da saúde, não dá pra você falar somente sobre empregabilidade. O fator humano 
é a essência da profissão, então precisa ter conteúdo de formação geral, pois é 
justamente essa base que ele vem pra faculdade. O aluno que entra hoje na 
universidade tem dificuldade de escrever, de falar, muita dificuldade de entender as 
tecnologias da informação. Então isso acaba impactando... Ter a formação geral e 
humanística também é necessária. O aluno, quando ele pensa em entrar em uma 
universidade, ele pensa na prática, ele pensa no emprego... Mas eu acho que é 
importante ter as duas coisas. 

CA5: Na minha visão, eu acho que é preciso disponibilizar para este aluno também 
a área humanística e também em outras áreas, porque só preparar o profissional não 
adianta, tem que preparar a pessoa para que ela adquira valores, os valores 
profissionais, porque eu acho que uma coisa está diretamente ligada à outra, os 
valores morais e os valores profissionais. Eu acho que não há uma separação tão 
grande como o pessoal diz, você tem que ser profissional ou pessoal... Na verdade, a 
formação como pessoa diferencia muito o profissional... Hoje as instituições estão 
muito preocupadas em colocar as pessoas no mercado, mas elas esquecem de 
prepará-las para atender as necessidades de outras pessoas no mercado em que ela 
está sendo inserida. 
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CD5: Como o próprio nome diz, universidade tem que ver com o universal. Se você 
não dá conhecimentos universais, que não é somente da área específica, não tem 
sentido de se chamar universidade. Eu acho que é uma questão de princípio. Ela foi 
pensada pra ser um lugar de debate e discussão, para se elevar a pensamentos 
superiores, não somente pra ser um lugar de conhecimento técnico. Agora, a 
universidade hoje foca o mercado, ela inclusive tem rankings elaborados e 
complicados que justamente falam isso, que a universidade boa é aquela que 
emprega mais, porque atende uma demanda de mercado. Mas será que essas pessoas 
tem qualificação? Foram preparadas pra pensar um pouco mais adiante daquela 
formação específica? Se o mercado precisa de gente criativa, que tenha jogo de 
cintura, que tenha outras qualidades além da formação, então a gente não está 
conseguindo isso. E não é um erro só da universidade, é um problema lá de trás, que 
é fazer o aluno pensar diferente, de dar possibilidades, senão ele entra e sai pior. 

 

Segundo os relatos acima pudemos observar a preocupação de alguns 

coordenadores com a formação humana de seus alunos, uma vez que muitos profissionais, 

além do conhecimento técnico, terão como ferramentas de trabalho as pessoas, isto é, 

estabelecendo contato direto e se relacionando com elas principalmente nas áreas humanas, 

biológicas e de saúde. Dentro do assunto formação geral e humanística, a coordenadora CC5 

mencionou a questão da universalidade na universidade, assunto componente deste trabalho 

de pesquisa, sendo o fio de amarração em sua história. Conforme visto, a universidade deve 

ser o lugar do encontro de todos os que buscam o saber, zelando para ser o lugar de liberdade 

de criação, discussão, contestação, crítica, reflexão e produção da ciência, sem limites de 

tempo, espaço, questões políticas, ideológicas ou sociais. Então, corroborando com o 

pensamento da coordenadora CC5, “é uma questão de princípio”, sem a presença da 

universalidade e de conhecimentos universais, não existe universidade e nem tampouco a 

necessidade de se manter o título para essa instituição. 

Por outro lado, alinhados com a filosofia das instituições de incluir e empregar 

seus alunos, principalmente diante da crise econômica que atravessamos, percebe-se que 

alguns coordenadores veem a questão da formação técnica mais importante e prioritária, em 

detrimento das questões gerais, culturais e humanísticas. Como já mencionado, muitas 

instituições de ensino superior privadas tem feito uso do argumento da “empregabilidade”, 

por meio da estratégia de marketing pedagógico disseminada pela indústria e fortemente 

aceita pelos jovens em fase de ingresso na universidade, de que ter um diploma em nível 

superior é a garantia de se conquistar um bom emprego. Para facilitar esse processo, algumas 

instituições de ensino superior têm preparado departamentos que auxiliam seus alunos na 

tarefa de encontrar um trabalho, o que lhes proporciona o status de serem escolas 

reconhecidas pelo mercado e a justificativa para os muitos anúncios publicados na mídia 

sobre esse assunto. 
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CA1: Nós estamos aqui com um projeto da instituição onde eu atuo, que eu acho 
interessante. Nós criamos um portal de empregabilidade, parecido com esses portais 
que as pessoas pagam para assinar e serem divulgadas no mercado de trabalho. 
Esses portais são eficientes, mas a gente entende que o alunado chega hoje na 
instituição com uma intenção realmente de se inserir no mercado de trabalho. O 
mote das universidades particulares hoje, mais do que educar, é garantir a 
empregabilidade das pessoas. [...] Porque a nossa função social é muito importante. 
O Brasil vive hoje uma crise de confiança, uma crise financeira, uma crise de 
instabilidade política e social que nos obriga a trazer para esse mercado da educação 
a necessidade premente e urgente de empregar esses alunos. 

 
Nos últimos anos, com a permissão do Ministério da Educação e com o objetivo 

de reduzirem seus custos e atrair os alunos para uma formação mais curta, muitas instituições 

de ensino superior reduziram as cargas horárias de seus cursos e implantaram disciplinas EaD. 

Além disso, no remanejamento da grade de horários, o MEC exigiu a inserção de disciplinas 

de cunho geral, cultural e social, o que provocou a diminuição de disciplinas técnicas, gerando 

a reclamação de muitos coordenadores, principalmente daqueles das áreas de ciências exatas. 

Consoante o relato abaixo, podemos perceber a visão tecnicista do entrevistado D3, 

coordenador dos cursos de engenharia e que acredita ser penalizado pelas medidas adotadas 

pelo MEC no que se refere à diminuição da carga horária nos cursos em que dirige e pela 

inclusão de disciplinas com viés geral e humanístico nos currículos do ensino superior em 

algumas áreas. Para ele, assim como para muitos outros coordenadores e professores, a parte 

técnica é que vai garantir o posicionamento de seus alunos no mercado de trabalho. 

CD3: Se o curso tivesse uma carga horária compatível, eu acho que deveria ter os 
dois, mas como não tem, o que acontece é que fica faltando a parte técnica, que vai 
garantir a empregabilidade. Existem matérias de sociologia, ciências sociais, ética 
profissional, noções de direito, língua portuguesa, interpretação de texto, 
comunicação e expressão, que são disciplinas complementares e interessantes, 
porém o curso tem reduzido muito sua carga horária, principalmente nas disciplinas 
técnicas, que são as principais. A educação não está focada na capacitação e nem na 
formação humanística. Quando eu estudei não tinha essa formação humanística. O 
curso todo era sentado na sala de aula, era uma formação basicamente profissional. 
Essas disciplinas a gente aprendia na prática, no trabalho, algo que as disciplinas 
práticas não eram possíveis aprender no trabalho se não tivermos os fundamentos. 
Eu acho que a formação hoje é bastante deficitária. 

 
Apesar da crise econômica, política e social vivida pelo país, bem como a crise de 

pensamentos e ações na educação superior brasileira, para muitos coordenadores a formação 

geral e humanística é prioritária, se sobrepondo às questões técnicas e profissionais, uma vez 

que são a base para a formação do cidadão e do trabalhador. 

CC3: Eu preferiria que fosse a segunda alternativa, uma formação geral, 
humanística, pra entender o sentido do trabalho, porque o trabalho é próprio do ser 
humano. Só que a gente tem confundido trabalho como condição intrínseca da 
condição do ser humano com atividade profissional e eu acho que esse é o problema. 



197 
 

A atividade profissional é parte do trabalho, mas ela não é o trabalho. Então a gente 
tem dado um peso, na verdade, para o que é secundário, ao invés de dar peso para o 
que é essencial, nessa formação do sujeito que é trabalhador, voltada para os valores 
sociais. Se o trabalho nos ajuda a construir nosso ciclo de atividade, ajuda a 
construir o homem, por que a gente foca numa parte desse trabalho que seria a 
atuação profissional? Dá peso maior para isso do que para uma formação mais 
generalista e humanística, não faz sentido isso... 

CC5: Não tem como trabalhar isoladamente no mercado de trabalho sem a questão 
geral e humanística, porque o mercado exige esse tipo de formação. Então, ao 
mesmo tempo em que a gente está formando para o mercado de trabalho, a gente 
também está formando o ser humano que vai se inserir na sociedade e que deve 
contribuir com ela. Essa questão é muito presente nos cursos que a gente coordena, a 
questão humana vem primeiro que a profissional. Você não é primeiro profissional e 
depois humano... Você é primeiro ser humano, se relaciona com as pessoas e depois 
você é profissional. Isso a gente preza muito em nossa formação. 

 
Em síntese, no segundo questionamento, que teve como proposta investigar o 

posicionamento dos coordenadores quanto à formação técnica e humanística, a maioria dos 

entrevistados entende a necessidade de uma sólida formação para o trabalho, o que além das 

questões específicas e técnicas, deve incluir assuntos gerais, sociais, culturais e humanísticos. 

Porém, para alguns deles, alinhados com o pensamento dos agentes que administram as 

instituições de ensino superior em que trabalham ou por princípios técnicos e ideológicos, 

creem que a formação técnica na universidade deve ser prioritária, uma vez que, no 

pensamento deles, as disciplinas técnicas serão a base da formação de seus alunos. Por outro 

lado, outros coordenadores entendem que as questões gerais e humanísticas são mais 

importantes que as questões técnicas no ensino superior, já que a formação do cidadão se 

sobrepõe à formação específica. 

 
Pergunta 3: Você acredita que a instituição de ensino superior em que você trabalha oferece 

aos alunos uma sólida formação científica, cultural, tecnológica e humanística? Por quê? 

As respostas obtidas se posicionaram em três correntes: atendem, atendem 

parcialmente e não atendem. Dos que acreditam que as instituições em que trabalham oferece 

uma sólida formação, temos como exemplos os seguintes relatos: 

CA1: Nós procuramos condimentar (sic) nossos alunos com toda a parte 
humanística, cultural e tecnológica porque essa é uma necessidade do mercado, ele 
tem que sair daqui com essa mistura de cultura. O Ministério da Educação também 
nos obriga a seguir nesse sentido, há uma fiscalização muito eficiente, muito 
apropriada do MEC, que inclusive nos indica nesse momento a colocar em todos os 
currículos disciplinas que tenham ligação com as questões étnico-raciais. Nossos 
próximos anos serão muito voltados à cultura, à socialização, à inclusão digital e à 
interação étnico-racial entre os alunos. Por isso eu acho que estamos no caminho 
certo aqui em nossa instituição, pontuados tanto pela sinalização do mercado, quanto 
pelo MEC, porque são dois vetores que a gente não pode perder de vista. 
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CA5: Eu acredito que a instituição, dentro dos parâmetros e as necessidades do 
mercado, sim. Ela prepara o aluno para entrar no mercado cientificamente, 
culturalmente e tecnologicamente. Porém, ela se limita ao que o MEC disponibiliza 
a ela hoje, devido à necessidade nacional. Então o MEC acabou reduzindo muitas 
coisas dentro das instituições, algo que ele podia solicitar um pouco mais das 
instituições, ele acabou diminuindo, e as instituições vendo naquilo uma 
possibilidade de crescimento no desenvolvimento, sem tanto investimento, acabou 
absorvendo. 

CC2: Eu acredito sim, que a instituição em que eu trabalho se preocupa com isso, 
ela tem realmente essa missão, essa visão, ela tem esse discurso. Mas além do 
discurso, ela tenta fazer outras atividades que fogem da questão técnica, ela tenta 
colocar atividades de pesquisa, atividades de ensino, feira cultural, ela estimula o 
intercâmbio, ela estimula o diálogo, é uma instituição que realmente tenta com os 
alunos aqui fazer uma formação diferenciada. [...] Embora a instituição tenha essa 
vertente de uma formação diferenciada, voltada para o aluno, esse é o nosso 
discurso, eu acho que ainda falta alguma coisa. [...] A instituição tenta fazer uma 
coisa mais voltada para a formação, mas eu estou numa empresa de ensino. E eu não 
penso que sou diferente de outras instituições que a gente passa por aí. É que aqui, 
como é o sistema S, essa questão da empresa é muito mais evidente do que nas 
outras universidades que eu já trabalhei. 

 

As respostas obtidas evidenciam uma visão otimista de alguns coordenadores 

entrevistados com respeito à formação científica, cultural, tecnológica e humanística dos seus 

alunos, citando as exigências que o Ministério da Educação impõe sobre as instituições de 

ensino superior quanto a esses aspectos mencionados, bem como das necessidades que o 

mercado requer dos profissionais que contrata. Porém, segundo o depoimento do coordenador 

A5, as mantenedoras se aproveitaram de algumas medidas do MEC para maximizar seus 

lucros, como, por exemplo, a diminuição da carga horária dos cursos, o que proporcionou a 

dispensa de professores, diminuição de disciplinas e custos. Por outro lado, conforme o relato 

da coordenadora CC2, funcionária de uma IES privada particular conceituada na cidade de 

São Paulo, com bons salários, benefícios e condições de trabalho para professores e alunos 

(seguindo as informações obtidas nos perfis de professores e coordenadores na primeira fase 

de pesquisa), ela menciona a preocupação dos administradores da instituição em que trabalha 

na formação de seus alunos, sendo coerentes naquilo que possuem como missão e aquilo que 

efetivamente realizam, mesmo que, na visão dela, ainda faltem algumas coisas. 

Dos coordenadores que responderam que as instituições atendem de maneira 

parcial seus alunos quanto à formação científica, cultural, tecnológica e humanística, temos os 

seguintes relatos: 

CD2: Bom, vou dividir essa resposta em duas. No que se refere à formação 
humanística e científica a gente dá uma formação sólida. A gente concentrava muito 
as questões humanísticas no começo, hoje não mais, até por conta dessas discussões 
de colegiado a gente diluiu durante o curso todo. [...] Do ponto de vista cultural e 
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tecnológico eu acho que a gente precisa melhorar ainda. Eu acho que a carga horária 
tinha que ser um pouco maior para podermos falar um pouco mais disso tudo. Com a 
concorrência que se instalou no Brasil recentemente, juntamente com a diminuição 
dos valores das mensalidades, eu acho que a parte tecnológica foi a que mais sofreu, 
porque naturalmente essa é a parte que mais envolve investimento.  

CD5: Eu acho que ela poderia mais. Eu acho que ela faz o básico. [...] É bem assim: 
o que está no contrato, eu vou te dar esse conhecimento específico e ponto final! Só 
que não é só isso a formação. Eu acho que promover debates de questões atuais, de 
questões humanas não há mais espaço. A formação dos professores e as próprias 
grades não permitem que você desenvolva essas questões. A gente diz assim: a 
universidade só é universidade quando tem os cursos de formação e extensão, mas 
onde estão os cursos de extensão? Estão basicamente atrelados em adquirir aptidões. 

 

De acordo com o observado, os depoimentos evidenciam que algumas questões 

estão prejudicadas na instituição de ensino superior em que trabalham, como, por exemplo, a 

cultural e a tecnológica, principalmente no que se refere aos custos para administrá-las e o 

tempo reduzido para inseri-las em seus currículos. Daqueles que responderam de forma 

negativa ao questionamento sobre a sólida formação científica, cultural, tecnológica e 

humanística nas instituições em que trabalham, eles afirmam que: 

CA3: Não, acho que não. Por mais que as instituições de ensino superior tentem 
atender todas essas necessidades, não é o suficiente. Eu acho que as instituições 
devem investir pesado em tecnologia, pesquisa e produção científica, pois o Brasil é 
muito carente nisso. Nas privadas, a iniciação científica não funciona. Funciona uma 
ou outra... [...] Eu acho que isso aqui nós somos carentes. Talvez, não sei, por falta 
de vontade ou motivação do professor, ou condições da instituição mesmo de 
desenvolver novos desafios para os alunos, para os professores...  

CA4: Eu acredito que, dentro da instituição de ensino superior em que eu trabalho, 
eu acabo implementando essas questões de formação dentro do currículo do aluno, 
mas atualmente ainda não. Falta muita coisa, parte científica, de inserir, por 
exemplo, os alunos nos programas de iniciação... Nós temos os programas, mas há 
baixa adesão. Acaba, tendo uma visão diferenciada nos cursos de exatas, de 
administração, da área de saúde. Essa questão cultural, do próprio Ministério da 
Educação ter essa obrigatoriedade, então a própria instituição acaba buscando isso, 
um requisito legal para a formação e uma boa colocação, uma boa nota junto ao 
Ministério da Educação, então isto está sendo implementado gradativamente. 

CC4: Eu não vejo nenhuma instituição que consiga fazer isso de forma plena, não 
especificamente a que eu trabalho, nenhuma instituição que consiga abarcar todos 
esses elementos de forma plena eu acho difícil. [...] A maneira como os currículos 
são estruturados não permite que isso seja feito, porque você tem uma quantidade de 
conteúdo a cumprir, você tem um monte de burocracias a seguir e aí não tem jeito, 
no final do semestre você tem que fechar as notas, tem que cumprir o que está 
determinado e isso acaba engessando seu trabalho em relação a essa visão mais 
geral, que seria a ideal, mas que na prática eu não consigo ver. 

 

Os relatos dos coordenadores CA3, CA4 e CC4 evidenciam a percepção da 

necessidade de investimento em pesquisa, uma vez que entendem os desafios em 

infraestrutura que o país enfrenta. Por outro lado, nas instituições em que trabalham, 

observam a iniciação científica prejudicada ou praticamente inexistente, sem condições 
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apropriadas para a realização das pesquisas, com baixa adesão da parte dos alunos e 

professores desmotivados, principalmente por não serem devidamente remunerados para 

realizarem as orientações e por uma série de burocracias existentes, embora algumas delas 

procurem seguir minimamente as exigências do MEC nessas questões que envolvem a 

pesquisa na universidade. 

Em síntese: as respostas ao terceiro questionamento sobre a formação científica, 

cultural, tecnológica e humanística se deram basicamente de três formas e aproximadamente 

igualitárias numericamente: atendem (com algumas instituições que investem e buscam a 

melhor formação de seus alunos e outras que apenas seguem as exigências mínimas do MEC), 

atendem parcialmente (algumas questões culturais e tecnológicas ficariam prejudicadas pela 

falta de investimento e diminuição da carga horária dos cursos) e não atendem (com 

atividades de iniciação científica prejudicadas ou praticamente inexistentes nas instituições 

em que trabalham). 

 

Pergunta 4: Muitas instituições de ensino superior estão sendo adquiridas por grupos 

empresariais nacionais e internacionais. Você acredita que as condições de trabalho para você 

e seus parceiros, bem como a aprendizagem dos alunos melhoraram após essas aquisições? 

Por quê?  

Alguns exemplos de respostas que se deram de modo afirmativo são os seguintes: 

CA3: Nós melhoramos muito! Se eu falar contra, eu estou mentindo. Bom, eu sou 
da área da saúde, e dentro do meu curso não havia um laboratório de saúde, não 
havia peças anatômicas para os alunos estudarem. Então com essa aquisição, nós 
podemos dizer que temos um excelente laboratório de saúde, temos um excelente 
acervo bibliográfico, nós conseguimos levar os alunos de uma área tecnicista para 
congressos nacionais e internacionais de produção científica como, por exemplo, o 
CONIC, graças a esses laboratórios e esses investimentos. Foi um fator muito 
motivador para professores e alunos. Mas acho que podemos investir mais. 

CA4: Aqui, por exemplo, é uma instituição onde nós estamos passando pela 
segunda fusão. [...] Da primeira para a segunda aquisição sim, houve uma mudança 
pra melhor, da (nome da instituição de ensino superior 1) para a (nome da instituição 
de ensino superior 2) é nítido que a estrutura cresceu muito, houve uma grande 
melhoria. Com relação à (nome da mantenedora, líder mundial em educação), como 
estamos há 1 ano, dá pra sentir que eles são mais agressivos, que eles querem estar 
no mercado, querem buscar essa qualidade e querem transformar essa qualidade em 
números, resultando em notas 4 no MEC, nas avaliações e notas do ENADE.  

CB2: Sim, houve mudanças e melhorias nas condições de trabalho. No nosso 
exemplo aqui na instituição, nós estamos saindo de um sistema de gestão familiar e 
indo para uma gestão mais profissional. Há sim uma mudança, melhorias de 
condições de trabalho, de recursos, de processos, na aprendizagem também... Os 
alunos estão sendo inseridos numa modalidade nova, que é o EaD, de ensino à 
distância, então nosso aluno também está passando por um processo de mudança de 
cultura, então penso que tem melhorias sim. 
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CC5: As condições de trabalho oferecidas pelo (nome da instituição) são muito 
boas, para todos e quaisquer funcionários aqui. A gente tem orgulho de trabalhar no 
(nome da instituição), por conta do salário, por conta do tratamento, por conta de 
todas as questões que contribuem pra isso. Um professor do (nome da instituição) é 
um professor que você percebe ele satisfeito. Por exemplo, esse ano, a universidade 
em todos os campi foi considerada nota máxima no MEC, então pra gente é um 
orgulho trabalhar aqui, não só pela nota, mas pelo trabalho que a gente desenvolve, 
pelo reconhecimento da instituição e por tudo o que ela faz. 

  

Os relatos acima evidenciam que em algumas instituições aconteceram 

investimentos físicos que facilitaram o processo de ensino e aprendizagem, como a construção 

e reforma de estruturas, compra de livros e equipamentos, melhoria de atendimento, recursos 

e sistemas, o que proporcionou a produção de trabalhos científicos e a participação em 

encontros de pesquisa, elevando a qualidade dos cursos e a pontuação nas avaliações do 

Ministério da Educação. O depoimento da coordenadora CC5 evidencia que uma boa 

estrutura de trabalho, remunerações e benefícios motivam professores e funcionários a 

exercerem suas tarefas de maneira mais eficaz e feliz, demonstrando da parte dela 

contentamento e satisfação. 

Quanto ao grupo de coordenadores que acreditam que as condições de trabalho 

pioraram, os relatos evidenciam a precarização do trabalho docente, a falta de respeito com os 

professores mais experientes e titulados por parte dos empregadores que, com aval do 

Ministério da Educação, diminuem as cargas horárias dos cursos, eliminam disciplinas, 

demitem professores e contratam tutores, transformam disciplinas presenciais em disciplinas 

on-line, enfim, muitas são as práticas que evidenciam que as condições de trabalho pioraram 

em algumas instituições particulares que foram adquiridas recentemente. 

CC1: Não, não acredito (risos). Infelizmente vou usar a palavra “desprazer” de estar 
numa instituição que foi adquirida e eu vi total desrespeito aos professores que 
estavam ali, que já eram da casa, que tinham titulação de doutor ou pelo menos 
mestre, e passado o tempo de negociação dessa instituição, o que nós vimos foi uma 
fila com esses professores mestres e doutores na porta do RH para serem demitidos. 
Então desculpa, não tem como ser favorável a um negócio desses, é depor contra 
aquilo que eu mesmo penso sobre formação. [...] Então, particularmente eu sempre 
me questiono como o MEC permite coisas desse tipo, porque a gente está virando 
uma concentração de massa e não há preocupação com a qualidade da educação e 
sim um grande mercado, educação virando um grande mercado, um mercado muito 
lucrativo, e a meu ver, parte dessas instituições infelizmente enganam o aluno, 
dizendo que eles vão sair dali com um diploma do ensino superior, sendo que hoje 
esse diploma não equivale nem ao ensino médio da nossa época. Então assim, sendo 
muito honesta, essa é minha visão. Eu vejo alunos saindo de determinadas 
instituições com nível de ensino muito fraco, daí eu acho que é um engodo... 

CC2: Não melhoraram, precarizaram, piorou! É a precarização do trabalho docente. 
Um pouco por causa do MEC, mas não sei se no futuro isso será flexibilizado. [...] 
Não é uma visão pessimista, mas eu vejo tudo formatado, estão substituindo 
professores por tutores... Essas instituições tem pegado fortemente esses 20% de 
EaD e aí elas lançam formatos. Está virando Instituto Universal Brasileiro, é tudo 



202 
 

muito formatado. [...] Essas grandes instituições tem feito demissões em massa com 
o objetivo de diminuir o valor da hora-aula. Onde já se viu uma instituição pagar R$ 
23,00 para um professor de nível universitário, com mestrado? [...] A minha visão 
sobre esses grandes grupos é a precarização total do trabalho docente e isso daqui 
pouco tempo vai ter reflexos na formação do profissional. A gente vai ter um 
contingente de desempregados e que não conseguem inserção no mercado de 
trabalho porque eles foram mal-formados e a culpa é da universidade deles também. 

CD5: Piorou! Piorou muito, tanto para os alunos como para os professores. Porque 
se você parar pra pensar, conhecimento é um bem que não tem preço. Essas 
empresas que adquirem as universidades e que visam o lado financeiro, a primeira 
coisa que elas vão cortar são os professores mais antigos, aqueles que têm maior 
formação, experiência, porque é isso que define o valor de um professor, quanto ele 
estudou e quanto ele tem de experiência, pra colocar gente menos qualificada e 
experiente, o que vai interferir diretamente em sala de aula. [...] Alguém lá do plano 
federal achou que quem está se graduando vai de fato se tornar especialista. Pelos 
planos atuais estamos mascarando a educação e todo mundo vai perder. A sociedade 
vai ter que conviver com profissionais que não tem habilitação suficiente. Então a 
gente está fazendo uma conta burra, estamos diminuindo o valor das mensalidades 
em função de ter mais gente pagante e menos gente qualificada. Isso não é culpa do 
aluno e nem do professor, a culpa é realmente de quem está propondo esse modelo. 

 

Os depoimentos daqueles que relataram a piora das condições de trabalho para 

eles e seus parceiros, bem como no processo de ensino e aprendizagem de seus alunos após os 

processos de aquisição de instituições privadas, palavras como “desprezar”, “desrespeito”, 

“engodo”, “precarização”, “pessimista”, “piorou muito”, entre outras, se fizeram presentes nas 

respostas, cujos motivos se devem principalmente ao fato das mantenedoras, em alguns casos 

devidamente amparadas por determinações do MEC, diminuírem as cargas horárias dos seus 

cursos, diminuição dos custos, realizarem demissões de professores veteranos e titulados e 

contratarem professores menos qualificados e com salários menores, causando mágoa entre os 

demitidos, apreensão naqueles que permanecem empregados e insatisfação entre os alunos. 

Com isso, alguns coordenadores notaram com clareza as ações da economia de mercado 

dentro das instituições de ensino superior em que trabalham, diminuição das condições de 

ensino e aprendizagem e consequente qualidade dos cursos, evidenciando o processo de 

semiformação do corpo docente já exposto neste trabalho de pesquisa. Outro exemplo citado 

pela coordenadora CC2 diz respeito à substituição de professores regulares por tutores nas 

disciplinas em regime EaD, diminuindo consideravelmente os custos com pessoal, uma vez 

que os tutores contratados não possuem o mesmo vínculo empregatício, nem tampouco os 

mesmos salários, benefícios e direitos trabalhistas.   

Porém, apesar do alto investimento realizado pelos investidores, outros 

coordenadores responderam de maneira parcial, como, por exemplo, no relato abaixo, que 

acredita que as melhorias se dão somente conforme exigências do MEC, com o objetivo de 

atender os requisitos de credenciamento dos cursos e da instituição. 
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CA5: Acredito que elas melhoraram. O investimento das instituições do exterior foi 
muito grande, o pessoal tem adquirido muitas instituições e tem feito investimentos 
maciços na parte tecnológica, na parte de aprimoramento, treinamento dos 
profissionais para tentar capacitar em cima do que é necessário. Porém, eles também 
não fogem à regra, ficando num patamar próximo daquilo que é necessário para 
fazer com que a instituição funcione. [...] Eles fazem somente o que é necessário 
para aprovação no MEC e seguir a instituição de forma correta e lucrando. [...] 
Muitas instituições colocam no padrão necessário e se houve uma ameaça, eles dão 
uma melhorada, mas até ali também... São melhorias quase imperceptíveis, coisas 
pequenas que para eles fazem toda a diferença. 

 

Numa instituição que foi recentemente adquirida por um grupo americano, o 

sentimento que a coordenadora entrevistada tem é de que as mudanças que estão ocorrendo 

oferecerão melhorias de trabalho para ela, seus professores e alunos, uma vez que esse 

processo de mudança cultural e de trabalho está em curso em virtude dos objetivos que a 

mantenedora tem exposto para seus colaboradores. 

CB5: É complicado né? Essa questão aqui tem uma resposta complicada pelo 
seguinte: aqui nós estamos passando por um período de transição, a gente tá no olho 
do furacão... [...] Porque eu vejo agora desse lado de cá, quando esse grupo 
internacional adquiriu a escola, então o que aconteceu? A gente teve um impacto, 
tem a coisa da cultura interna, da cultura instalada, a gente tem a questão da 
insegurança, tudo isso já foi enfrentado. Mas a gente tem também uma situação de 
que esse grupo internacional que adquiriu a escola, eles têm um objetivo. Se eu for 
falar exatamente no caso da (nome da instituição de ensino) e do grupo que adquiriu 
a nossa escola, o objetivo não é tirar a escola do nicho em que ela se encontra, do 
mercado em que ela se encontra, o objetivo é melhorar as características que essa 
escola tem, porque ela tem qualidade, senão ela não teria sido adquirida. [...] 
Quando você diz assim: condições de trabalho pra você e seus parceiros, eu acho 
que vai melhorar sim, porque a gente vivia reclamando da questão de procedimento 
e tá todo mundo fazendo treinamento. Não é somente os coordenadores, é a 
secretaria, os professores...  

 

Procurando entender os recentes desdobramentos que a universidade no Brasil 

tem passado e analisando as questões quantidade e qualidade, o relato a seguir evidencia a 

melhoria de condições para aqueles alunos que ingressaram no ensino superior por meio dos 

programas de incentivo do governo federal, como, por exemplo, o PROUNI e o FIES, bem 

como pelo barateamento das mensalidades em muitas instituições privadas particulares. Por 

outro lado, o coordenador entrevistado acredita que as condições gerais de trabalho pioraram, 

principalmente por causa da redução de custos das mantenedoras e pela formação dos alunos 

ingressantes, principal desafio para a prática docente levantada na etapa de questionários.  

CD2: Isso vai depender muito por qual lado a gente vai olhar... Se a gente pensar 
macroscopicamente, na oferta de vagas, na possibilidade das pessoas estudarem, 
mesmo para aquelas que um dia não tinham condições, eu acho que a maneira como 
a questão do ensino no Brasil vem se desenhando, isso favoreceu o ingresso dessas 
pessoas. [...] Agora olhando por outro lado, quando poucos têm oportunidade de 
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estudar, as mensalidades são bem maiores. [...] O fato é que, naturalmente, quando 
você faz isso, você começa a ter alguns problemas, porque você pode gastar menos 
com salário de professor, vai investir menos em tecnologia... [...] Em São Paulo, por 
exemplo, proliferam professores titulados, daí a oferta é maior, qualificada e nem 
sempre você precisa gastar muito com isso. [...] Além disso, você abre as portas da 
universidade para um público que não teve uma boa formação nas fases iniciais do 
seu aprendizado e chega na universidade com um grande déficit. Então eu acho que 
muda muito o enfoque. [...] As condições de aprendizagem eu sinceramente acho 
que pioraram por tudo isso que eu te falei. A nossa matéria prima mudou muito, mas 
as condições de trabalho eu acho que variam, mas na maioria das vezes eu acho que 
piorou também. A nossa escola é uma escola grande, mas não faz parte de um grupo. 
Ela tem uma mantenedora dirigida pelas mesmas pessoas que começaram há 
cinquenta anos atrás. Nas grandes fusões que vem ocorrendo, por experiência e pelo 
contato que temos com outros colegas piorou muito, justamente porque o lucro é 
muito visado e eles precisam prestar contas para os investidores. Aí o material 
didático, a carga horária das disciplinas, tipo de contratações, o valor da hora-aula, 
tudo isso piorou muito. E naturalmente, quando você tem um grupo de alunos com 
menos formação e dependendo da experiência do professor, se é mais novo, se está 
começando a carreira e chega e vê esse aluno com muitas dificuldades, então ele se 
frustra um pouco. 

 

Em síntese, a quarta pergunta apresentou resultados concentrados em duas 

vertentes. Os coordenadores satisfeitos e otimistas reconhecem o investimento das 

mantenedoras nas condições de ensino e aprendizagem, na construção e manutenção de 

instalações físicas das instituições e na valorização de seus colaboradores por meio de salários 

e benefícios. Por outro lado, dentre aqueles que responderam de modo negativo, foram 

citados, entre outros exemplos, a precarização do trabalho docente, os baixos salários, a 

redução das cargas horárias, o não reconhecimento da titulação, a eliminação de disciplinas ou 

a transformação delas em EaD, a substituição de professores experientes e titulados por 

professores tutores e com pouca qualificação - o que acarreta em diminuição de custos das 

mantenedoras, mas significa redução na qualidade dos cursos e das avaliações do MEC, bem 

como intensificação do processo de semiformação.  

No emaranhado e complexo processo de mercantilização do ensino superior que 

se desenvolve no Brasil nas últimas décadas e mais intensamente nos últimos anos, muitos 

podem ser os exemplos positivos e negativos, mas conforme a amostra de coordenadores 

entrevistados é evidente que a parcela entre os descontentes e seus depoimentos evidenciam 

que os danos e desafios causados por tal processo são maiores quando comparados com as 

melhorias, danos que talvez sejam irreversíveis e descaracterizem para sempre a instituição 

universidade.  
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Pergunta 5: Como coordenador, você se encontra numa posição intermediária entre a 

administração escolar (mantenedores) e o quadro de professores e alunos. Quais são os 

conflitos de pensamentos e ações entre os mantenedores, professores e alunos?  

Uma questão que permeou as respostas dos sujeitos entrevistados, como também 

na fase de questionários, foi em relação aos alunos ingressantes, uma vez que muitos deles 

possuem uma formação inicial ruim e têm muitas dificuldades de adaptação nos anos iniciais 

do curso superior, não poucos precisando refazer as disciplinas (sofrem dependência) e muitos 

até desistindo de continuar estudando.  

A2: Talvez eu tenha bastante sorte com relação aos professores. Os meus 
professores estão alinhados comigo na forma de trabalhar. [...] Os alunos eu acredito 
que eles levam um tempo, até metade do curso, quando eles vem de um ensino 
básico e foram conduzidos a sair da escola, sem na verdade entender a 
responsabilidade do estudo. Não vieram entendendo que é uma aquisição constante 
de conhecimento. Quando eles entram na faculdade, conforme o perfil do nosso 
cliente aqui, ele ainda imagina que ele vai ser conduzido, que ele ainda está na 
extensão do ensino médio. Então até que ele amadureça, ele leva um tempo um 
pouco maior que nas universidades tradicionais. Eles levam 6 meses para cair na 
real, que não estão mais no ensino médio. Aqui o tempo é um pouco mais 
prolongado, eles levam de 1,5 a 2 anos para perceberem essa situação nova. Eu 
mostro muito a parte humanística, as responsabilidades, tudo o que é cobrado do 
profissional, como ele precisa trabalhar. [...] Tudo isso vai trazendo a eles a reflexão 
para que eles mudem essa visão de tutela. Nós não temos muita relação com os 
mantenedores. Mas obviamente, como aqui é uma empresa, a intenção é que 
tenhamos captação, fundamental para eles. O que eles cobram muito da gente é a 
ação de captação, buscando novos alunos. O foco principal deles é comercial. 

A4: Olha, eu acho que da mantenedora é justamente de buscar e alocar os alunos, 
diminuindo a qualidade. Esse é um primeiro conflito. Um segundo conflito é a 
preparação desse aluno que entra na universidade. Hoje a universidade está sendo 
responsável, ou tentando ser responsável pela formação que o próprio Estado não 
realizou, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, o perfil do aluno 
hoje é diferenciado. As tecnologias têm atrapalhado, porque os alunos não sabem 
distanciar ou diferenciar qual é o papel dele dentro da universidade, transpassando 
para a universidade uma culpa que é dele e muitas vezes da própria sociedade. Então 
ele não sabe ler, não sabe interpretar e ele vem para uma universidade, achando que 
somos obrigados a formá-lo, porque ele está de alguma forma adquirindo esse 
diploma por meio de pagamento. Então acaba gerando conflito... Hoje, como 
gestora, a nossa luta, a nossa maior dificuldade é essa, conseguir capacitar esse 
aluno, tendo um corpo docente qualificado para que consiga educar esse aluno e 
evite esses ruídos.  

D3: Olha, eu estou aqui há 5 anos praticamente e com os professores isso inexiste, 
nesse aspecto eu não vejo problema. As instalações são adequadas, o patamar 
salarial é bom... Com os alunos há um certo estresse no início do curso, porque eles 
vem com uma visão errada. A maioria vem de escola pública e eles levam um tempo 
para se adaptar. Existe um certo atrito, mas a gente tem experiência e consegue 
conversar. [...] Como o pessoal não tem base e as disciplinas iniciais são todas de 
matemática e física, que é a base da engenharia, eles acham que o professor não 
consegue explicar. Nós não podemos dar um curso colegial, então eles precisam 
recuperar a base. Existe um filtro grande nos semestres iniciais. Depois as coisas 
normalizam, os alunos se adaptam e ficam confortáveis.  
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A amostra de relatos acima demonstra que desses coordenadores entrevistados 

inexiste conflitos de pensamentos e ações com seus professores. Para eles, uma de suas 

dificuldades tem que ver com o período de adaptação dos alunos ingressantes, alguns ainda 

acostumados com a dinâmica do ensino médio, outros porque estão retomando os estudos, 

outros pela formação básica deficiente, o que acaba gerando algumas dificuldades e 

momentos de turbulência. Além disso, outra questão levantada e exposta nos relatos foi com 

respeito às cobranças dos mantenedores quanto à captação de alunos por parte de alguns 

coordenadores, algo que inexiste em instituições de ensino superior públicas. Além de suas 

atividades normais de gerenciamento, organização curricular, atendimento aos alunos e outras 

questões que envolvem os cursos em que coordenam, pode-se observar que alguns deles se 

sentem pressionados a atrair novos alunos, mesmo eles não deixando claro como se dá esse 

processo. Obviamente que alguma cobrança existe, mas muitos não se sentem preparados, 

nem tampouco engajados e confortáveis em realizar essa tarefa, uma vez que não faz parte da 

rotina usual de um coordenador de curso superior. 

Outra dificuldade encontrada por alguns deles tem que ver com a mudança da 

dinâmica de trabalho, de disciplinas que passam de presencial para on-line e acabam por gerar 

certo descontentamento no corpo docente e do alunado dessas instituições, visto estar em 

andamento em muitas instituições de ensino superior privadas no Brasil a alteração de até 

20% dos conteúdos para o regime EaD, diminuição das cargas de trabalho dos professores, 

alteração nos registros de trabalho de professor para tutor, perda de benefícios trabalhistas e 

não poucas demissões. Por outro lado, segundo o relato abaixo, percebe-se a dificuldade 

encontrada por alguns professores em elevar o comprometimento dos alunos matriculados nos 

cursos EaD, que necessitam fazer os acessos constantes, cumprir as leituras exigidas, realizar 

as tarefas e as avaliações etc. 

CB2: Há conflitos, que passam pelos alunos quanto à mudança de cultura, que passa 
também pelos professores. A modalidade EaD leva a isso (aos conflitos), por 
exemplo, professores não aceitaram essa modalidade EaD, de se adaptarem a esse 
estilo de ensino e aprendizagem, o próprio aluno também sente isso, porque ele 
estava acostumado com aulas presenciais, então você tem realmente esses conflitos. 
Existem também outros conflitos na ordem de estrutura, a forma como nosso aluno 
enxerga a questão da sala de aula, ele a vê como posse dele... Então a direção da 
instituição que está assumindo agora, ela pensa que o aluno que vai se matriculando, 
ele vai sendo alocando em determinada sala, daquele semestre, de acordo com a 
capacidade da sala e isso acaba gerando um certo tipo de conflito... 

CC5: Por trabalhar com curso corporativo, a gente precisa estar o tempo todo 
respondendo ao nosso cliente e aí as cobranças são muitas, no sentido de relatórios e 
do professor que tem que ficar o tempo todo justificando o que está fazendo. Os 
alunos em EaD muitas vezes ficam à margem disso. O nosso curso procura a 
qualidade e que forme a maior quantidade de pessoas. Isso em EaD é um pouco 
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complicado porque quando o aluno não acessa, quando o aluno não interage com o 
professor, não há como saber o que está acontecendo. Então essa questão fica um 
pouco complicada em determinadas ocasiões. Mas com os alunos que interagem 
com o professor essa medição ocorre naturalmente. Quando a gente assume um 
curso desses a gente sabe que dentro do corporativo serão cobradas algumas 
questões que vão além do normal, do tipo de ter que fazer relatórios constantes e 
pesquisas de reação. Isso já é uma prática nossa, que faz parte do nosso trabalho, que 
precisa estar em dia... 

CD4: Eu acho que hoje na enfermagem nós temos as disciplinas on-line. O MEC 
autorizou isso e hoje nós temos disciplinas muito específicas e os alunos estudam 
sozinhos, com encontros pra tirar dúvidas e fazer provas. Eu percebo que isso é um 
conflito muito grande para nós professores. Outra coisa é a redução da carga horária 
de disciplinas que eu acho extremamente importantes. [...] Perdemos aulas 
importantes e eles colocaram matérias nada a ver. Disciplinas que eu considero 
importantes como auditoria e sistemas de certificação de qualidade se tornaram EaD 
e antes eram presenciais, sem contar a dificuldade que os alunos tem pra entender. 
Outra coisa é a disponibilidade do professor, que antes poderia trabalhar aqui até 40 
horas semanais e hoje o máximo é 30 horas, tendo que abrir disponibilidade para 
outras instituições, o que pra mim, como coordenadora, é ruim. Pra universidade foi 
um amparo legal, uma brecha que acharam na CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho). 

 

O depoimento da coordenadora D4, ainda dentro do conflito gerado pela inserção 

das disciplinas em EaD, deixa claro o sentimento de perda de qualidade, uma vez que na 

concepção dela, disciplinas importantes em seu currículo antes ministradas presencialmente, 

algumas até práticas, foram substituídas para o regime EaD, acessadas pelo computador e 

acompanhadas por um tutor que administra a tarefa de centenas de alunos espalhados pelo 

país. Esse sentimento é recorrente entre coordenadores, professores e alunos. O relato dela 

ainda acrescenta que nesse regime, além das questões de qualidade, substituição de 

professores por tutores e problemas encontrados, é notória a dificuldade que muitos alunos 

têm em fazer o acesso e realizar o trabalho solicitado. Apesar de terem mensalidades menores 

do que nos cursos presenciais e facilidade de estudarem nos horários que melhor lhes convier, 

por conta da complexidade em trabalhar numa interface eletrônica e ausência de hábito em 

estudar por conta própria, não poucos alunos acabam desmotivados e desistindo dos cursos 

que ingressaram. 

Outra questão levantada pelos coordenadores é a maneira como se dá a relação 

mercantil com os alunos, em que muitos deles se veem mais como clientes do que como 

alunos, gerando certo desgaste na relação pessoal com os professores e coordenadores em 

determinadas situações. Conforme os relatos dos coordenadores CA5 e CD2, acontecem com 

certa frequência cobranças que extrapolam a relação pedagógica dentro de uma universidade, 

mesmo ela sendo privada, uma vez que alguns alunos se colocam na posição de “clientes”, 
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como se tivessem adquirindo um bem e fazendo exigências aos professores quanto aos 

conteúdos ensinados, avaliações e certificações.  

CA5: A principal preocupação dos alunos hoje seria a parte em que a instituição 
privada cobra uma mensalidade para ensinar e a partir daí, já que estão pagando, 
então tem direito a tudo. [...] Então os alunos tem uma péssima qualidade e não se 
importam com isso, desde que no final eles possam pegar seu diploma. [...] O 
problema do aluno seria simplesmente o professor passar somente o que é 
necessário, acaba prejudicando o professor, porque se ele cobra demais ele acaba 
sendo uma pessoa mal vista pelo aluno, tanto que no final do ano você normalmente 
vê os alunos presentearem os professores que pegaram mais leve, eles trazem 
presentinho, trazem isso, trazem aquilo... Os professores que realmente são rígidos, 
que ensinam alguma coisa, eles somente são lembrados quando você amadurece o 
suficiente e lembram que se não fosse aquela pessoa, eu não saberia isso...  

CD2: Do ponto de vista do aluno, ele se vê como um cliente, por tudo o que está se 
passando no país. Quando ele quer fazer uma queixa, ele se refere ao contrato e não 
à matrícula. Isso é muito complicado! Embora seja um negócio, a escola tem 
características diferentes de uma empresa. O aluno é cliente, mas ele é aluno 
também. Ele como um aluno-cliente precisa compreender que ele precisa participar 
ativamente do processo de ensino e aprendizagem e se assim não for, ele não vai 
receber aquilo que ele está pagando. Naturalmente, os professores são diferentes, as 
experiências são diferentes, a técnicas são diferentes, a didática de cada um é 
diferente e todos nós sabemos disso. Existem professores que nós nos adaptamos 
melhor, outros não tão bem. A gente entendia que essa era uma diferença de cada 
um. O que eu vejo hoje? Eu vejo os alunos com uma visão mercantil, eu tenho um 
contrato, venho aqui e você tem que me ensinar. Se eu não for bem, se eu não 
aprendi, a culpa é sua, o produto que me foi oferecido não é bom e isso para a escola 
é péssimo, porque não há aprendizagem sem a parte ativa do aluno, ele é a parte 
principal. [...] É muito comum os alunos começarem qualquer tipo de argumentação 
dizendo “no meu contrato diz isso...”, e isso é muito ruim. [...]  

 

A universidade desde sua concepção nunca teve como princípio ser um negócio, 

apesar de muitas delas, no decorrer na história, cobrarem dinheiro dos alunos que nela 

ingressaram. Atualmente muitas são as reclamações de professores e coordenadores quando 

se sentem pressionados a atenderem as exigências de alguns alunos que ameaçam abandonar 

os cursos, migrarem de instituições superiores e até abrirem processos jurídicos por se 

sentirem ressentidos e discordarem, por exemplo, de conteúdos ensinados, notas atribuídas, 

condução das aulas e o não atendimento adequado tanto de professores como da coordenação.  

Com uma visão de clientes, eles querem preferência, agilidade no serviço e 

resultados, se esquecendo muitas vezes que além das mensalidades, há o compromisso de se 

esforçarem, estudarem e realizarem todas as atividades acadêmicas solicitadas. Somado a 

isso, não são poucos os casos em que as mantenedoras alertam seus professores e 

coordenadores a fazerem o que for preciso para não perderem seus alunos, nada muito claro, 

mas implícito. 
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No que se refere aos relatos que tratam dos conflitos de pensamentos e ações entre 

coordenadores e os gestores das mantenedoras, os depoimentos a seguir evidenciam a 

mudança de cultura que está em andamento, das cobranças existentes na época de crise 

financeira que enfrentamos, da burocratização do trabalho, da necessidade de diminuírem os 

custos com pessoal e recursos, bem como a maximização dos lucros. 

CB4: Olha, os mantenedores têm uma visão muito clara e específica do que eles 
querem. Eles querem uma universidade que seja a melhor naquele segmento. E qual 
é o segmento dela: inclusão social e empregabilidade. Então eles querem alunos de 
classes C e D, querem que esses alunos sejam incluídos no mercado de trabalho e 
estão orientando a universidade para isso. É aquela coisa de orientar o mercado. Eu 
realmente me encontro numa posição intermediária. [...] Como a empresa é 
americana, eles querem que os processos funcionem corretamente. Tem hora que a 
secretaria tem que agir, tem hora que é a coordenação, tem hora que é o professor, e 
essas coisas tem que se encaixar... Eles estão fazendo mudanças gigantescas em 
todas as áreas, especialmente na administrativa, porque tinha uma cultura de fazer 
quando eu quiser, faço pra quem é meu amigo e isso não serve numa empresa 
americana. Então, eu vejo assim: a administração e os professores tem muito ruído e 
gerado muito estresse por conta de implementar processos de avaliação, controle do 
que eles dão em sala de aula...  

CC1: Eu vou falar dessa instituição, neste momento de crise, que é uma realidade 
que várias estão vivendo agora... Então a gente tem dois cenários: sem crise e agora 
vivendo com crise. Hoje a administração só quer ver números, pensando friamente é 
exatamente isso. Nesse momento a gente está sendo cobrado por números, é a 
quantidade de professor, é a quantidade de alunos por professor, enfim, tudo 
quantidade, né? Antes da crise, tinha um olhar mais voltado para a qualidade, o que 
eu acho um problema, quase um paradoxo, porque nesse momento de crise seria o 
momento de se trabalhar com qualidade, pra você sair da crise se destacando, mas a 
gente não vê esse tipo de coisa acontecendo com a maioria dos gestores, porque o 
que eles cobram da gente é basicamente números. Eu quero retorno, eu não posso ter 
defasagem... 

 
Nos depoimentos acima podemos observar que nos ambientes acadêmicos dos 

coordenadores entrevistados está presente uma cultura empresarial que privilegia os números, 

as estatísticas, os controles, a minimização de custos e a maximização de lucros, que 

semelhante a uma empresa comercial de grande porte, com milhares de colaboradores e 

clientes, os coordenadores tem como tarefa administrar corretamente os processos e as 

demandas corporativas, exigindo eficiência, qualidade e uma equipe de pessoal comprometida 

e atuante.  

Por fim, quanto aos conflitos entre coordenadores e professores, os relatos das 

coordenadoras CC2 e CD5 ilustram uma parte das tarefas administrativas e pedagógicas que 

fazem parte do cotidiano da coordenação: 

CC2: Ahhh, Vários, diversos... O mantenedor entende que o professor é um dos 
elementos mais importantes. Ele entende que o professor tem que estar bem, tem 
que estar contente, tem que estar feliz. Mas as atitudes do dia-a-dia do mantenedor 
isso não está bem claro, porque aí começa a gerar conflito. [...] Porque aí o professor 
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está insatisfeito com algumas coisas administrativas e aí eu tenho que lidar além do 
pedagógico, porque aí eu falo: Puxa, tinha que ter uma coordenação só 
administrativa e uma coordenação pedagógica. Mas isso faz parte do pacote da 
coordenação e a gente tem que saber lidar com isso, fazer esse elemento de ligação. 
[...] Às vezes o professor acha que o coordenador está passando a mão na cabeça do 
aluno, mas eu tenho que apaziguar... Eu sou educadora e eu entendo o que se passa 
com o professor. Com esse entendimento, eu vou tentar explicar para o aluno os 
motivos do professor, mas vou tentar explicar de uma forma mais branda, eu não 
vou brigar com aluno. Assim, a gente precisa ter postura, educação e delicadeza. Eu 
acho que a comunicação tem que ser assertiva. A vida está cheia de gente 
deselegante e grosseira. Você não precisa nesses momentos de conflito ser mais dura 
e deselegante com os alunos. O grande conflito, a maior questão que a administração 
não entende por não ser educador é que o professor não é parametrizado, o sistema 
não pode ser parametrizado, o professor é um ser humano e a instituição não 
entende. Então, essa questão de mediar conflitos é bem delicada, mas assim, faz 
parte do trabalho do coordenador. Eu não acho isso ruim de fazer, eu não acho uma 
coisa difícil de fazer. Difícil é quando não tem um diálogo entre os coordenadores, 
os professores ficam perdidos...  

CD5: Eu penso assim: existem dois tipos de professores, o que quer ensinar e o que 
quer estar empregado. O que quer ensinar, muitas vezes a mantenedora e os alunos 
acreditam que não querem que ele se forme, aquele que dificulta o caminho para o 
diploma. Esse tipo de professor está realmente interessado na qualidade dos 
conhecimentos que ele está transmitindo ao aluno. Por outro lado, tem aquele tipo de 
professor que se acomoda com determinada situação, que é assalariado e dá menos 
dor de cabeça para os alunos e para a mantenedora. A mantenedora prefere 
cordeiros, claro... O que isso significa? É brigar todos os dias por uma qualificação 
melhor. O duro de se estar num cargo de coordenação é ser um pouco cruel às vezes. 
Eu tenho que minimizar os custos e procurar ter os melhores professores... 

 

Alguns exemplos de conflitos de pensamentos e ações entre coordenadores e 

professores ilustram que os coordenadores, pela função que ocupam e tarefas que exercem, 

muitas vezes se tornam mediadores das questões que surgem entre professores e alunos, bem 

como orientadores para os professores que se sentem desmotivados, que são muito ou pouco 

rigorosos em suas turmas, que lecionam aulas de baixa qualidade, que são desinteressados 

etc., algo que pode ser considerado normal em qualquer situação educacional e não uma 

exclusividade do ensino superior privado. 

Em síntese, as respostas obtidas pelos entrevistados indica que os conflitos de 

pensamentos e ações se dão de variadas formas. Na relação com os alunos, os conflitos se dão 

principalmente nos anos iniciais, em virtude da formação básica deficitária, da evasão e da 

relação mercantil que aumenta a cada dia, em que alguns alunos se colocam como clientes e 

acabam por gerar certo desgaste nas relações pessoais. Na relação com os mantenedores, 

alguns coordenadores relataram as cobranças que existem para se atrair e captar alunos, as 

dificuldades enfrentadas quanto às mudanças na dinâmica de trabalho, das disciplinas que 

estão se tornando EaD, o descontentamento por parte do corpo docente e discente, 

principalmente no que se refere às alterações nos registrados de trabalho, à perda de direitos 



211 
 

trabalhistas e demissões. Em poucos casos há indicação de que acontecem conflitos com os 

professores, cujos exemplos citados são apenas por reclamações em função da qualidade da 

aula, rigor ou desinteresse. 

 
Pergunta 6: O papel da Universidade deve ser de instituição que desafia e estimula a razão, 

dando sequência à sua essência histórica que é a universalidade. Comente a respeito desta 

afirmação, tendo em vista as dificuldades que você enfrenta como coordenador e educador. 

Para uma parte dos coordenadores entrevistados a questão da universalidade fica 

comprometida em função da qualidade de boa parte dos alunos que compõem os cursos que 

coordenam, como já citado: as dificuldades encontradas nos anos iniciais por conta da 

formação básica deficitária, tempo de adaptação ao ensino superior e a necessidade de 

percepção quanto ao propósito da universidade e aquilo que ela proporciona na formação 

profissional e social das pessoas. Uma vez que muitos alunos ingressam na universidade com 

algumas dificuldades de aprendizado, é preciso recapitular conceitos elementares jamais 

vistos por alguns deles nos ensinos fundamental e médio que servirão de suporte para o 

conhecimento que construirão na faculdade, perdendo-se um tempo precioso e não avançando 

de modo mais profundo em muitos conteúdos relevantes. 

CA2: A questão é que o tipo de aluno que nós temos, não conseguimos entrar em 
toda essa profundidade reflexiva para ele efetivamente pensar num conhecimento 
universal, por conta de tudo que lhe falta. [...] Quando ele entende que ele precisa e 
que ele pode ter esse conhecimento universal, esse amplo conhecimento, ele aceita e 
ele busca mais. Então eu acho que falta aquele "time" que a gente ainda está 
buscando, senão ele nem precisa estar na faculdade, ele pode parar no ensino médio, 
no ensino técnico. A universidade vem para trazer mais reflexão, mais 
conhecimento, mais trabalho teórico, mais pesquisa, mais aprendizado. Eu acho que 
o nosso aluno não está preparado para isso. Então, é um trabalho árduo ter essa 
compreensão sobre o que efetivamente ele tem que buscar na universidade. Ele 
ainda entende que no curso presencial o professor precisa encher a lousa, para eles 
copiarem no caderno, senão eles não estão tendo aula. É uma visão de ensino médio. 
Isso é muito claro. Custa um pouco para eles entenderem essa diferença. 

CD5: Uma coisa é o que a gente acha ideal, outra coisa é o real. Realmente a 
universidade tem esse papel de inovação, de você buscar coisas superiores, eu acho 
que esse é o grande motivo da gente estudar. Agora, acho que as dificuldades reais 
estão no público que eu atendo todos os dias. O meu material são os alunos. Eu vejo 
se o curso progride com aquilo que eles me apresentam. Então assim, se eles vêm 
cada vez mais despreparados, se eu sempre tenho que retornar e ensinar coisas de 
base, eu estou perdendo um tempo precioso. Os alunos não vêm somente com 
problemas de formação, eles vêm com problemas éticos e essa é a pior parte, você 
explicar para o aluno que ele não pode passar porque ele não tem competência 
naquela disciplina, ele não pode usar de meios ilícitos para conseguir a aprovação, 
ele tem que agir de modo leal para conseguir seus objetivos, ele tem que ter um 
comportamento positivo com os professores e com os colegas, ele tem que ter 
comprometimento e mudança de postura para se chegar ao conhecimento. Então, em 
que momento podemos ensinar valores? 



212 
 

De modo semelhante aos conflitos de pensamentos e ações entre coordenadores e 

alunos, quando esses se colocam na posição de clientes e exigem preferência, agilidade e 

resultados, por meio do depoimento da coordenadora CD5 é evidente uma situação em que os 

alguns alunos faltam com o princípio da ética, criando situações delicadas e de atrito com 

professores e colegas por práticas que não são lícitas na universidade. Por outro lado, a 

coordenadora CA2 percebe que alguns de seus alunos em fase de adaptação no ensino 

superior precisam compreender que a universidade é um ambiente escolar diferente daqueles 

frequentados até então, em que se requer “mais reflexão, mais conhecimento, mais trabalho 

teórico, mais pesquisa e mais aprendizado”, motivo pelo qual existem muitos conflitos, 

desinteresse e evasão. 

Na visão de outro participante entrevistado, em virtude da ausência de um modelo 

de universidade no Brasil e a influência de muitas correntes educacionais no decorrer da 

história, torna-se necessário construir um referencial universitário com equilíbrio entre a 

formação prática e a teórica, de modo a favorecer a questão da universalidade e uma formação 

superior mais completa. 

CC1: Eu acho que a universidade tem que estar no meio-termo, que eu acho que 
aqui no Brasil a gente ainda não encontrou a questão da formação com a questão do 
mercado de trabalho. Então a universalidade precisa unir isso no sentido de 
conseguir dar conta de tudo o que hoje a sociedade pede e exige da gente, mas sem 
deixar outras questões importantes na formação das pessoas. Eu acho que esse é um 
equilíbrio que poucas instituições no Brasil hoje conseguem lidar com isso, algumas 
vão realmente para o campo teórico, outras são absolutamente pragmáticas e falta 
esse equilíbrio de uma formação bem feita. 

 

Por outro lado, outros coordenadores têm encontrado como dificuldade a questão 

da mercantilização do ensino superior e todas as consequências positivas e negativas 

ocasionadas, principalmente na questão dos princípios e das práticas que fundamentam a 

existência da universidade, uma vez que, na visão deles, se descaracteriza sua essência. Nos 

depoimentos coletados, alguns deles demonstram o sentimento de desorientação em lidar com 

os gestores das mantenedoras e com suas atividades acadêmicas, o que muitas vezes é 

justificável porque essa é uma nova realidade enfrentada e muitos ainda estão se adaptando às 

novas exigências que o cargo requer, declarando ser “gritante” as diferenças de objetivos e 

práticas entre as universidades públicas e privadas que existem no país. 

CA4: Nós temos hoje o mercado, você tem as universidades que se tornam empresas 
e nós temos perdido um pouco a essência da universidade, que se perde aí nesse 
aspecto. Apesar de ter falado serem benéficas as aquisições no sentido de melhoria 
de qualidade, sim é benéfico, mas a visão é de empresa. Como eu falei, empresa tem 
que ter rentabilidade, então essa é a principal dificuldade em relação a isso. Então 
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acaba perdendo esse quesito de ter universalidade. O aluno não tem essa noção que 
ele está na universidade, que ele precisa ter uma outra visão, que ele precisa focar o 
estudo dele fora, que isso é importante para ele, ele não tem essa noção... Ele tem a 
visão restrita e clara que ele precisa se formar e que nós temos que prepará-lo, 
acabando por perder essa essência, da sede de buscar... É bem complicado, pois o 
próprio mercado está exigindo que ele busque o diploma, perdendo essa essência, da 
responsabilidade de estar dentro de uma universidade. Hoje eu posso falar porque a 
maioria das instituições são particulares, é muito gritante a diferença da visão 
pública de universidade em relação à privada. O mercado não está sabendo como 
lidar com isso, e nem nós, aqui dentro da universidade também estamos 
conseguindo. Na minha visão a diferença é gritante. Hoje a universidade privada 
perde essa essência da academia e acaba sofrendo todas essas dificuldades. Mas em 
contrapartida, é a instituição que mais cresce. 

CB2: Nosso aluno do curso universitário é um trabalhador que necessita do estudo 
para se manter no mercado de trabalho e melhorar a qualidade de vida dele. Na 
verdade, nosso aluno é um trabalhador que estuda, ele não fica somente estudando. 
É lógico que o negócio da faculdade é ter um negócio da educação, é business, isso 
tá claro para todo mundo. Mas o papel da universidade é motivar e fazer com que o 
aluno, ao entrar na instituição, possa também se formar como cidadão, não somente 
pensando na capacitação dele, mas ele tem um papel fundamental de contribuir 
socialmente quando ele sair formado, então ele tem uma responsabilidade quando 
ele sai no mercado de trabalho. 

 

Mediante o relato acima, a coordenadora CB2 destaca a preocupação de muitos 

professores e coordenadores, que mesmo num ambiente que atravessa profundas e complexas 

mudanças organizacionais e migra rapidamente para uma tendência de instituição empresarial, 

eles defendem a ideia de conservar, no que for possível, a essência da universidade, por meio 

de uma formação que privilegie questões sociais, culturais e humanas, formando o cidadão 

profissionalmente e consciente de suas responsabilidades na comunidade em que vive. Além 

disso, alguns coordenadores afirmam ter presenciado a redução de suas liberdades 

acadêmicas, assim como de seus professores e alunos. Os depoimentos a seguir revelam as 

dificuldades encontradas nos ambientes acadêmicos no que se refere à liberdade de expressão 

e crítica, de submissão da universidade aos ditames do mercado de trabalho e daqueles que 

estão tomando o controle das instituições de ensino superior. 

CB5: Sabe que essa questão a gente falou muito aqui nas reuniões com os 
professores, que o papel da universidade é realmente abrir espaço para a educação, 
mas no momento em que a gente se encontra hoje, eu acho que é uma dificuldade na 
educação de considerar o espaço, contando que a comunidade acadêmica pertence a 
uma universidade de ideias, onde nós podemos chegar aqui e discutir, acho que isso 
fica aqui só na sala dos professores. Eu acho que isso acontece em pequenas 
disciplinas... Acho que isso também acontece na formação de alguns professores. 
Como a gente tem um indicador forte que é a empregabilidade, então você vai 
observar se está direcionado para o mercado... O mercado é que está te puxando, se 
vai ser para cima, para baixo, se é azul, verde, amarelo... Não deveria ser assim, 
porque nós estamos numa universidade e a gente deveria trabalhar a universalidade 
do conhecimento, difusão de conhecimento, organização, metodologia, mas não é 
bem isso que acontece. A gente sabe muito bem disso. A gente sabe muito bem que 
não acontece na privada e muito menos na pública. Obviamente que tem os seus 
espaços, mas acho que eles estão cada vez mais reduzidos. 
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CC4: Para atender a todos é algo que você não consegue fazer, até porque você não 
consegue atender em todas essas visões, porque é como a gente falou, a gente 
trabalha dentro de uma estrutura rígida, nós e outras instituições tem estruturas 
rígidas de currículo, de disciplina, então eu acho que essa visão é uma visão meio 
utópica, a universidade não é assim, quisera ela poder ser, mas será que a gente 
consegue fazer uma universidade assim, dentro desse mundo em que a gente vive? 
Eu não sei... É interessante a gente não perder de vista os nossos ideais. Eu também 
não gosto de pensar do lado pessimista e nem falar que isso não é possível, porque 
senão é uma visão muito cômoda, eu não vou fazer porque eu nunca vou conseguir 
fazer. É claro, eu tenho que buscar isso, mas eu tenho que ter consciência e pés no 
chão que terei elementos que tenho que respeitar dentro da instituição em que eu 
trabalho e que muitas vezes não vão me permitir sair muito dos padrões, do 
currículo, da disciplina. De maneira nenhuma eu quero deixar meus ideais, e se eu 
deixar isso, vou deixar de fazer o que eu faço e aí vou fazer outra coisa. Aqui na 
universidade você consegue trabalhar uma visão muito mais global, muito mais 
integrada, mas nem todo mundo que trabalha contigo, mesmo que a universidade 
permita, nem todo mundo vai estar nesse barco contigo, porque as pessoas têm 
resistência normal à mudança. As pessoas têm medo de se colocar, elas têm medo de 
mudar, é um medo que está dentro de cada um de nós. Uns assumem, outros 
preferem não assumir, porque não querem sair da zona de conforto, mesmo que a 
instituição permita que você avance em alguns projetos que vão por essa linha, tem 
gente que não quer, a gente vivencia muito isso. 

 

O relato da coordenadora CC4 deixou aparente o sentimento em seus pares quanto 

ao medo de mudança, de se posicionarem, talvez algo presente nos relatos de alguns 

coordenadores durante as fases de questionário e entrevista deste trabalho de pesquisa, 

preocupados em serem de alguma forma localizados e punidos por seus empregadores. De 

qualquer forma, por meio das declarações obtidas nesta questão, percebe-se a visão otimista 

de alguns coordenadores bem como o compromisso de serem protagonistas na construção de 

uma instituição calcada nos princípios da razão, liberdade, crítica e responsabilidade social, 

mesmo se tornando submetida à economia de mercado em vigor. Para eles, mesmo limitados 

pelos objetivos impostos pelos mantenedores, currículos engessados, uso de pacotes 

educacionais, liberdade de expressão cerceada, entre outros muitos exemplos, é possível criar 

situações de promoção da universalidade por meio dos professores, pois são eles que lidam e 

colaboram diretamente na construção do conhecimento de seus alunos.  

CC3: Eu acho que nas duas instituições em que eu trabalho o que sustenta mais essa 
afirmação que você está fazendo é o corpo docente. As instituições estão com 
quadros docentes muito bem-formados, muito críticos, que entendem o 
compromisso social de sua função, que entendem teoricamente o que estão 
fazendo... Então as instituições dão conta não por terem uma política própria, mas 
por conta dos funcionários que elas têm. Para muitas instituições não é o objetivo 
principal trabalhar na perspectiva da razão, da criticidade, mas o trabalho é feito por 
conta dos atores que estão nas instituições. A gente tem garantido isso não por uma 
política institucional, mas por convicções pessoais, o que é complicado, porque 
quando o professor não tem essas convicções pessoais, o trabalho não é feito. Então, 
como gestora, como eu tento resolver isso? Nós somos a linha de frente nos 
processos de contratação e fazemos um processo capaz de selecionar essas 
qualidades do professor para além da certificação. A gente acaba contratando 
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professores que tem esse compromisso alinhado de criticidade, de estímulo da 
racionalidade, embora nós termos professores mais antigos, que não tem essa pegada 
e causam um pouco de problema nesse sentido. Mas mesmo que não seja uma 
prerrogativa da instituição, eu procuro contratar professores que tem esse 
alinhamento ideológico, digamos assim, com os meus princípios, de uma 
universidade mais democrática, mais crítica. 

 

É importante mencionar que grande parte dos coordenadores entrevistados têm 

clareza quanto ao senso de suas responsabilidades com a educação superior e com a 

instituição Universidade, não sendo personagens submissos, mesmo que atuando como 

funcionários de escolas privadas particulares e subordinados aos interesses que visam muitas 

vezes a obtenção de lucro exclusivamente. Para Michael Apple, “só com esperança e 

convicção coletiva é possível resistir ao rolo compressor que passa por cima de tudo o que 

possa resistir ao poder do Império que invade, destrói, cria justificativas para suas ações 

vendo apenas os seus interesses” (2005, p. 13). 

CD1: Eu acho que sim, como educadores nós procuramos desafiar os alunos, 
estimular eles a refletirem sobre o que está acontecendo, a serem críticos, isso é algo 
que procuramos desenvolver aqui na universidade, porque é isso que eu acho que 
deve acontecer. Às vezes os alunos reivindicam algo e a gente fica satisfeito de ver, 
puxa, eles não estão passivos, eles estão lutando pelas coisas, estão questionando e 
eu acho isso saudável, desde que seja de uma maneira dialogada e que possamos 
entrar num acordo. Então eu acho que é um espaço sim, porque a gente quer alunos 
críticos. 

 

Em síntese, os coordenadores entrevistados responderam de maneira diversificada 

à sexta e última pergunta, quando solicitados a comentar sobre o papel da Universidade como 

instituição que desafia e estimula a razão, tendo a universalidade como essência histórica. Um 

grupo de coordenadores acredita que a universalidade fica comprometida em função da 

qualidade de seus alunos, principalmente no que se refere aos conhecimentos básicos do 

ensino fundamental. Outro grupo acredita na necessidade de criação de um modelo referencial 

de universidade que facilite a questão da universalidade, enquanto outros gestores encontram 

dificuldades em virtude da dinâmica de mercantilização do ensino superior que está em franco 

desenvolvimento no país, presenciando a redução da liberdade acadêmica, da crítica e da 

reflexão. Por outro lado, com uma visão mais otimista e determinada, um outro grupo de 

coordenadores acredita que é possível construir e manter, por meio do esforço coletivo, uma 

instituição de ensino superior que prime pelos princípios da razão, da liberdade de expressão, 

da crítica e da responsabilidade social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa “O mercado na Universidade: O ensino submetido ao regime 

do capital - Estudo a partir da descrição diagnóstica de professores e coordenadores de 

Instituições de Ensino Superior Privadas Particulares na Cidade de São Paulo” apresentou em 

seu primeiro capítulo as principais demarcações históricas da construção da Universidade 

moderna, como também os episódios mais importantes da construção do ensino superior no 

Brasil, atravessando os períodos colonial, imperial e republicano até a fundação da primeira 

universidade em 1920, avançando com a criação de muitas outras instituições até os dias de 

hoje. De modo geral, desde o princípio e até um período muito recente, o ensino superior no 

Brasil pode ser caracterizado por ser um ensino voltado para a elite, sem uma referência 

exclusivamente europeia ou americana e com desenvolvimento se dando de maneira lenta e 

com muitas dificuldades. Atualmente, em virtude de muitos motivos, dentre eles políticos, 

econômicos e interferência externa principalmente, a educação superior em nosso país 

evidencia uma tendência de massificação e mercantilização.  

Após a descrição histórica da universidade, pudemos observar que essa instituição 

com mais de nove séculos conquistou durante sua trajetória os ideais e valores de unidade do 

ensino e da pesquisa, da ciência, da razão, do esclarecimento e do derramamento das luzes, e 

que apesar do forte ideal crítico em sua essência, não foi capaz de se tornar imune às 

investidas da Igreja, do Estado e do mercado, considerando o seu período histórico mais 

recente, nem às inúmeras contradições e disputas que vieram se acumulando desde sua 

fundação, se bem que boa parte dessas contradições e disputas foram sintomas de sua 

saudável vitalidade. A principal questão discutida ao final desse primeiro capítulo foi sobre o 

esclarecimento e a crítica dentro da temática da universalidade, trazendo à tona os princípios 

que fundamentaram a construção e manutenção da universidade até a época atual. Essa é a 

base que torna a “Universitas Magistrorum et Scholarium” uma instituição única e 

imprescindível para a humanidade, guardando em si boa parte da bagagem de conhecimentos 

adquiridos no decorrer de nossa civilização e seguindo com seu potencial de produção de 

novos conhecimentos. Trata-se de uma corporação universal e universalizante de mestres e 

estudiosos que se fez, se sustentou e resistiu aos inúmeros desafios que surgiram no decorrer 

da história, principalmente no que se refere à sua autonomia. Muitas foram as lutas para 

“Quem não forma, domestica” (FREIRE, 2003, p. 57). 
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preservar o conhecimento livre dos dogmas, das ideologias políticas e dos controles externos. 

A tese que se defende neste trabalho de pesquisa é que a principal luta enfrentada pela 

universidade nos dias de hoje tem como desafiante o mercado, que ameaça submeter a 

educação superior, o ensino e a pesquisa aos seus ditames, mesmo que esses sejam 

contraditórios a tudo o que se construiu desde então nessa instituição quase milenar.  

Além dos muitos desafios e questões que emergem diante de tal contexto e que 

foram discutidos no decorrer deste trabalho de pesquisa, o pano de fundo de tal cenário se 

relaciona com o controle por meio de uma visão totalitária da parte do lastro mercantil, uma 

vez que a sua lógica é de concentração não somente do capital, mas também da ideologia: eis 

a problemática da semiformação, semicultura ou formação distorcida e dominada da 

consciência, resultado de uma educação subordinada que inculca a exaltação da adaptação e o 

conformismo, desempoderando as pessoas do senso crítico, discernimento e inconformismo. 

Portanto, para esclarecer a dinâmica de interferência do mercado sobre a 

universidade, o segundo capítulo tratou do capitalismo estruturante na sociedade e seu avanço 

sobre a educação, especificamente no ensino superior, lócus da pesquisa empreendida.  São 

muitos os exemplos que evidenciam a agressiva intervenção do mercado, seja nas multi-

estratégias de manutenção, seja nos objetivos a serem alcançados. O plano de “Estado 

Mínimo” manejado por poderosas agências econômicas, impondo submissão política, 

enfraquecimento e desarticulação de grupos sociais e sindicais e em meio a um cenário de 

crise política, econômica, social e ambiental é apenas uma parte do engenhoso plano posto em 

prática por aqueles que acumulam o capital. No que se refere à educação, primeiramente 

foram colocados em discussão os seus antecedentes históricos, observando-se que as reformas 

educacionais em muitos países foram motivadas pelo processo de globalização, tendo como 

objetivo a adequação política e econômica mundial, visando a melhoria nos níveis de 

produtividade e competitividade, atraindo mais investimentos e participação no mercado 

global.  

Pudemos caracterizar também como a partir de 1970 o mercado detectou enorme 

potencial de crescimentos nas áreas de saúde, previdência social e educação, promovendo um 

enorme e profundo processo de transformação em serviços, processo chamado de 

mercantilização. Na área da educação e no caso em questão, do ensino superior no Brasil, esse 

processo foi amparado legalmente por um conjunto de leis, acordos e decretos cujos 

principais são (em ordem cronológica): 
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1) Constituição Federal de 1988, conforme Artigo 213 integrado ao 209, tratando 

do financiamento público e a permissão da entrada de investimento de capital 

privado destinado à educação; 

2) Acordo Geral sobre Comércio e Serviços (AGCS/1995), que tornou oficial a 

noção de “serviço educacional”, realizado por um prestador a um consumidor; 

3) Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, Lei 9.394/96, consoante seu 

Artigo 20, que classifica os tipos de instituições de ensino superior privadas 

em comunitárias, confessionais, filantrópicas e particulares, esta última com 

fins de lucro; 

4) Decreto 2.306/97, considerado o marco para a mercantilização da educação 

superior no Brasil, onde as mantenedoras poderiam a partir de então assumir 

qualquer forma admitida em direito, de natureza civil e comercial, permitindo 

a alteração dos estatutos que havia até então, podendo ser classificadas como 

“entidades mantenedoras de instituição sem fins lucrativos” ou “entidades 

mantenedoras de instituição particular”, isto é, instituição particular com 

finalidade lucrativa;  

5) Decreto 3.860/01, que promoveu a liberalização da diversificação das 

instituições de ensino superior no Brasil, sustentado pelo Plano Nacional da 

Educação 2001-2010;  

6) Decreto 5.773/06, que reorganizou as instituições de ensino superior em três 

categorias: faculdades, centros universitários e universidades. 

No Brasil, essas mudanças vêm ocorrendo sistematicamente e de modo 

intensificado, influenciadas diretamente por agências internacionais, principalmente o Banco 

Mundial, que em função dos financiamentos concedidos, colocou imposições sobre a 

mudança da legislação e as reformas que facilitariam a entrada de instituições privadas no 

país interessadas em investir em educação. Por meio de cláusulas da Constituição Federal 

(artigos 209 e 213) e da Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96), é possível afirmar que a 

educação deixou de ser um domínio exclusivamente público e passou a ser mercadoria para as 

empresas que visam lucro, migrando da esfera pública para a esfera privada, assim como tem 

ocorrido em outras áreas como saúde, transporte, energia e previdência social. Além disso, 

documentos produzidos por agências como a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) têm influenciado diretamente os 
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rumos da educação no país, pregando a reforma na gestão pública e educacional, mudanças 

estruturais na escola, tanto administrativas quanto pedagógicas, tendo por norte o modelo 

empresarial e seus princípios gerenciais, tudo amparado no slogan de que a educação é o 

caminho para o emprego e para a conquista do sucesso. 

Os documentos e relatórios produzidos por agências nacionais como a CNI e a 

FIESP deram sustentação para a promulgação dos decretos listados, defendendo claramente a 

intenção do empresariado nacional em se aproximar da universidade e colocá-la a serviço de 

seus interesses, especialmente no que se refere à formação de mão de obra qualificada, 

produção de pesquisa voltada para a indústria e, obviamente, lucro, por meio de um forte 

discurso defendendo que o conhecimento deve estar mais diretamente voltado às necessidades 

práticas, do saber utilitarista e instrumental. É forçoso afirmar que o objetivo principal das 

agências internacionais e do empresariado é a privatização das universidades e dos centros de 

pesquisa, fazendo uso do expediente de relatórios, informes e maciça propaganda, tendo como 

argumento, por exemplo, o atraso tecnológico do país, o custo e baixa eficiência das 

universidades públicas, além da necessidade urgente de formação de profissionais 

qualificados para atender o mercado de trabalho. Uma estratégia utilizada pelo mercado para 

promover o consentimento da sociedade são os dossiês de comparação educacional, cujo 

principal dispositivo atualmente é o exame PISA (Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos), tendo por objetivo diagnosticar a compreensão leitora e a alfabetização matemática e 

científica dos alunos, compará-los, produzir relatórios e confirmar a tese de que a educação 

deve estar voltada ao emprego, conforme a ideologia mercantilista. 

O segundo capítulo ainda reservou a discussão central da pesquisa empreendida, 

caracterizando as relações estabelecidas e o severo embate travado entre o mercado e a 

universidade no Brasil, que nos últimos anos tem acompanhado os passos da universidade 

americana de instituição pragmática que auxilia a comunidade e os meios produtivos. A 

dinâmica empreendida evidencia uma profunda mudança organizacional e de objetivos, com 

novas propostas de gestão, currículo, produção do conhecimento e subserviência desta 

instituição por meio de ações, documentos e leis que nos permitem certificar a tese de 

interferência do mercado no ensino superior, seja pela compra delas por grupos educacionais 

nacionais e internacionais, suporte financeiro de agentes investidores, abertura de capital e 

ingresso na bolsa de valores, seja pela dinâmica de trabalho, dos objetivos mercantis dos 

mantenedores, mudança de cultura, demandas do mercado de trabalho e o apoio 

governamental. 
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No que se refere à notória e bilionária movimentação do mercado em educação no 

Brasil, da ordem de R$ 90 bilhões ao ano, pudemos notar que muitos grupos educacionais e 

investidores nacionais e internacionais estão presentes no processo de comercialização que 

está aquecido e em pleno desenvolvimento no país, motivados pelo potencial de expansão e 

principalmente pelos lucros obtidos, facilitados pela ajuda governamental oferecida por meio 

de bolsas de estudo e financiamentos estudantis. Dentre os principais protagonistas do 

mercado educacional destacam-se os grupos Pearson, SOMOS Educação, Positivo e 

Santillana, e dentre aqueles voltados para o ensino superior se sobressaem os grupos Kroton, 

Laureate, Estácio, Ser Educacional, Anima, Objetivo, Nove de Julho, Cruzeiro do Sul, Devry, 

Ilumno e Carlyle. Dos parceiros investidores financeiros do tipo private equity, os mais 

importantes mencionados foram os fundos KKR, Advent International, Pátria Investimentos, 

Cartesian Capital, GP Investiment, Actis e Capital Group, que se juntando aos grupos 

educacionais em alguns casos, lhe fornecem impulso financeiro para a abertura de capital na 

bolsa de valores, com o objetivo de juntos expandirem exponencialmente suas rentabilidades.  

O terceiro capítulo apresentou os resultados da pesquisa empírica realizada junto a 

um grupo de sessenta professores e coordenadores de quatro instituições de ensino superior 

privadas particulares localizadas na cidade de São Paulo por meio de questionários e 

entrevistas, evidenciando as práticas de interferência do mercado na universidade hoje.  

Os questionários foram aplicados a um grupo de 40 sujeitos, vinte professores e 

vinte coordenadores e fizeram parte da primeira fase da pesquisa de campo, com perguntas 

concentradas em 8 seções: perfil, remuneração, enquadramento funcional, formação 

continuada, produção científica, sindicalização, participação nas decisões e condições de 

trabalho. Por meio das respostas obtidas é possível afirmar a existência de práticas 

mercadológicas nas questões que envolvem o trabalho desenvolvido por professores e 

coordenadores universitários em alguns sentidos. No que se refere ao assunto remuneração e 

enquadramento funcional, a maioria dos professores e coordenadores, por exemplo, são 

contratados no regime de horistas (75% e 55%), possuem outras atividades profissionais para 

complementar a renda mensal (80% e 55%) e uma boa parcela recebe salários que não 

correspondem à titulação acadêmica conquistada (40% e 30%), além de não terem fácil 

acesso e clareza aos planos de carreiras das instituições de ensino superior em que trabalham 

(75% e 45%). Por outro lado, na seção que trata do assunto formação continuada, 50% dos 

professores e coordenadores aparecem atualmente cursando algum curso de aperfeiçoamento, 

sendo incentivados pelas IES a realizarem cursos e a participar de congressos e seminários 
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(75% dos docentes e 95% dos coordenadores responderam de modo afirmativo), uma vez que 

a elevação curricular dos professores eleva a nota dos cursos e das instituições nas avaliações 

realizadas periodicamente pelo Ministério da Educação. Porém, esse incentivo é apenas real 

para 25% dos professores, pois somente essa parcela informou receber alguma espécie de 

fomento real (financeiro) por parte das mantenedoras, número que alcança o patamar de 80% 

entre os coordenadores e evidenciando certo privilégio para aqueles que ocupam esses cargos.  

No que se refere à produção científica, todos os coordenadores afirmaram que no 

campo do discurso as IES em que trabalham valorizam a pesquisa, mas somente 50% dos 

professores corroboram com o mesmo pensamento, cujos exemplos se dão principalmente nas 

exigências de participação em eventos científicos e em alguns casos (especialmente na 

instituição de ensino superior C pesquisada), no aumento salarial, tempo para se dedicarem às 

pesquisas, orientações e bolsas de estudos para os alunos participantes. Quando perguntados 

sobre a promoção, estímulo e favorecimento da pesquisa, todos os coordenadores 

responderam de maneira afirmativa, mas entre os professores as respostas foram divergentes: 

15% responderam que sim, 35% de modo parcial e 50% que não. Os que responderam de 

maneira afirmativa citaram o investimento e a organização das mantenedoras, a existência de 

eventos científicos internos e externos, a possibilidade de bolsas de estudo para cursarem uma 

especialização stricto sensu, a elevação salarial e a ajuda de custo em algumas situações. Por 

outro lado, os professores que responderam negativamente afirmaram que a pesquisa é pouco 

estimulada nas IES em que trabalham, que eles não são remunerados, gratificados, 

promovidos e nem lhes é dispensado tempo para essas atividades, que apenas poucos alunos e 

professores são participantes, geralmente aqueles que possuem dedicação parcial ou integral 

(no caso dos docentes). Eles ainda citaram a burocracia, falta de organização e de recursos 

materiais para desenvolverem pesquisa junto aos seus alunos. Na pergunta sobre publicação e 

condições de desenvolver trabalhos científicos, 60% dos coordenadores e apenas 35% dos 

professores responderam de modo positivo, principalmente porque uma parte deles está 

cursando o mestrado e o doutorado, o que muito facilita a produção de material científico e 

publicação em seminários, congressos, livros e periódicos. Outra parte respondeu que produz 

trabalhos de pesquisa por conta própria, mesmo sem receber qualquer incentivo, promoção ou 

favorecimento da parte das mantenedoras.  Aqueles que não estão produzindo e participando 

de atividades de pesquisa se justificam pela indisponibilidade de tempo, pela quantidade de 

aulas semanais que lecionam, pela falta de recursos e por não terem o respaldo das 

instituições quanto aos custos e eventuais ausências.  
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As respostas ao tema produção científica revelam que para os professores 

principalmente, apesar das exigências institucionais, esta atividade não está entre as principais 

desenvolvidas, ficando apenas no campo do discurso das mantenedoras, exigência em alguns 

casos, mas com pouco incentivo, promoção e recursos para uma efetiva realização. Para os 

coordenadores a realidade é diferente: todos afirmaram que as instituições de ensino superior 

em que trabalham, tanto no discurso como na prática, demonstram real interesse sobre a 

questão da produção científica, mesmo que 40% deles não estejam envolvidos com essas 

atividades no momento. Os dados coletados neste tema, mesmo que de modo localizado, nos 

permitem reforçar a tese colocada no corpo deste trabalho de pesquisa, de que o ensino está 

submetido ao regime do capital, porque ele encontra-se instituído para gerar receita e apenas 

se reproduz. Para boa parte dos professores e alunos a produção do conhecimento é algo 

preterido, uma vez que a pesquisa gera muito mais despesa do que lucro para as mantenedoras 

das instituições de ensino superior privadas particulares em que participam. 

Quanto ao tema sindicalização, apesar de considerável parcela dos professores e 

coordenadores fazerem parte de alguma agremiação (30% e 40% respectivamente), a maioria 

deles (70% e 60%) acredita que o sindicato do qual fazem parte não é atuante e não se sentem 

amparados quanto às questões trabalhistas que envolvem a IES em que trabalham. Além 

disso, a maioria respondeu não perceber a presença dos sindicatos em seus locais de trabalho 

(85% dos professores e 75% dos coordenadores), nem a possibilidade e permissão da 

presença deles da parte dos mantenedores. A maioria deles também nunca participou de 

reuniões para discutir questões salariais, benefícios e condições de trabalho (90% e 65%), 

nem participa de manifestações ou movimentos de greve (90% dos professores e nenhum 

coordenador). Esse conjunto de respostas sobre o assunto sindicalização demonstra que tanto 

professores como coordenadores estão distantes das questões que envolvem direitos 

trabalhistas, salários, benefícios e condições de trabalho, por não terem um lugar na mesa de 

negociações junto aos gestores, administradores e patrões, nem tampouco amparo sindical, 

que parece ser inexistente ou com pouca influência. No que se refere ao ensino superior 

privado-mercantil, diante das informações coletadas é possível afirmar que professores e 

coordenadores estão limitados somente ao trabalho pedagógico, estando distantes de 

discussões junto aos mantenedores, não havendo liberdade, canal de acesso, nem suporte de 

uma associação de professores ou sindicato que os represente. Diante disso, é possível afirmar 

categoricamente que da amostra de instituições que participaram dessa pesquisa, todas 

operam no sistema empresarial, de um lado o patrão e do outro o empregado, mas com 

ausência de negociações trabalhistas e de uma categoria sindical forte e representativa. 
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Quanto à participação nas decisões, alguns resultados obtidos entre professores e 

coordenadores apresentaram algumas diferenças, motivadas talvez pela posição que ocupam e 

talvez pelo receio de se comprometerem com as respostas, mesmo lhes sendo garantido o 

sigilo de quem são e onde trabalham. De qualquer forma, 60% dos professores e 35% dos 

coordenadores afirmaram não possuir autonomia acadêmica nas instituições em que 

trabalham, mas a maioria afirmou que as decisões tomadas pelo corpo docente se limitam 

apenas às questões acadêmicas (65% e 80%), onde 90% dos professores e 45% dos 

coordenadores acreditam que as decisões tomadas pelos departamentos acadêmicos estão 

integralmente subordinadas às decisões tomadas pelos mantenedores. Apesar de todos os 

sujeitos questionados afirmarem existir um canal onde os alunos podem opinar, avaliar, 

propor e sugerir nas IES em que estudam, no que se refere à participação discente nos 

colegiados, exigência do MEC e uma boa prática na universidade, apenas 30% dos docentes e 

65% dos coordenadores afirmaram observar a presença dos alunos em reuniões e na tomada 

de decisões. Assim, essa seção de respostas também nos permite confirmar a tese de que tanto 

professores, coordenadores e alunos não tem participação efetiva nem poder nas decisões 

acadêmicas e administrativas tomadas no universo que compõe a universidade. 

A última parte dos questionários tratou das condições de trabalho enfrentadas por 

professores e coordenadores, onde a maioria deles respondeu observar o investimento das 

mantenedoras na melhoria das condições de ensino e aprendizagem (70% e 85% 

respectivamente), bem como possuir autonomia para ensinar e dizer aquilo que pensam (55% 

e 90%). No que se refere aos desafios enfrentados na prática docente, os professores 

responderam ser mais relevante a desvalorização da profissão (40%), item seguido pela 

formação básica dos alunos (35%), enquanto os coordenadores afirmaram ser mais relevante a 

formação básica dos alunos (65%), seguida pela desvalorização da profissão (10%). Quanto 

ao sentimento de respeito, reconhecimento e valorização, enquanto 75% dos coordenadores 

afirmam possuir tal percepção, apenas 30% dos professores responderam de modo afirmativo. 

60% dos professores e 35% dos coordenadores sentem-se pressionados nas instituições de 

ensino superior em que trabalham, cujos motivos mencionados, por exemplo, foram 

cobranças por resultados e metas, necessidade de captação de alunos, notas no ENADE, 

sobrecarga de trabalho, produção acadêmica, burocracia, ingerência da mantenedora, pela 

obrigatoriedade de participarem de cursos, pela frequente onda de demissões ao final de cada 

semestre e pelo corte de custos e demissões. 55% dos docentes e 25% dos coordenadores 

sentem-se ameaçados de perderem seus empregos, cujos motivos se dão principalmente pelas 
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exigências burocráticas impostas, pelo corte de custos e de pessoal por parte da mantenedora, 

motivados pela crise financeira que o país atravessa. Quanto ao grau de satisfação em 

trabalharem nas IES atuais, numa escala de 0 a 10, 55% dos professores e 90% dos 

professores responderam possuir níveis entre 7 e 10, demonstrando elevado sentimento de 

otimismo e contentamento, principalmente entre os coordenadores. No questionamento sobre 

os maiores desafios enfrentados pelos alunos do ensino superior, a maioria das respostas ficou 

concentrada nas alternativas sobre os recursos financeiros para custear os estudos, formação 

básica inadequada e necessidade de trabalhar e estudar, cujos percentuais somados entre essas 

respostas alcançaram 90% entre professores e 100% entre coordenadores. A última pergunta 

indagava a percepção quanto à coerência entre aquilo que se vivencia no ambiente de trabalho 

e a imagem que a mantenedora tenta construir junto ao público: 45% dos professores e 75% 

dos coordenadores afirmaram observar tais práticas. 

O conjunto de respostas dos questionários deixou claro que os professores se 

sentem mais prejudicados nas várias questões abordadas quando comparadas suas respostas 

com as dos coordenadores, principalmente pela posição que ocupam, salários, benefícios e 

condições de trabalho.  

De modo a investigar e extrair informações mais direcionadas e aprofundadas dos 

coordenadores, uma vez que eles estão mais próximos dos gestores e dos mantenedores que 

administram as IES, foram realizadas entrevistas com outros vinte sujeitos, diferentes 

daqueles que participaram dos questionários. Foi seguido o mesmo padrão estabelecido na 

etapa de questionários: 5 coordenadores de cada uma das 4 instituições de ensino superior. As 

respostas obtidas junto a esse novo grupo de sujeitos permitiram corroborar que existe forte 

interferência do mercado nas atividades que envolvem o universo da academia nas 

instituições privadas particulares pesquisadas. Dentre os exemplos negativos das práticas 

mercadológicas citados pelos vinte coordenadores entrevistados, podemos elencar: 

1) O foco puramente pragmático, mercantil e profissional do ensino, preterindo questões 

teóricas e a discussão de assuntos gerais e humanísticos, importantes para o 

desenvolvimento do trabalhador, da cidadania e de suas responsabilidades, 

descaracterizando a universidade como o lugar do livre pensar, da crítica e da 

produção do conhecimento; 

2) A formação científica, cultural, tecnológica e humanística prejudicadas pela falta de 

investimento das mantenedoras, de interesse, tempo e de programas de atividades que 

realmente funcionem; 
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3) A precarização das condições de trabalho e de aprendizagem por conta do corte de 

gastos, mudanças nos currículos dos cursos e diminuição das cargas horárias, 

transformação e adaptação das disciplinas presenciais em EaD, salários baixos, perda 

de direitos trabalhistas, demissão de professores e contratação de tutores, sem contar a 

burocratização das atividades, rigidez nas estruturas institucionais e a perda da 

liberdade de expressão e crítica; 

4) Massificação do ensino superior promovida pelo barateamento das mensalidades, 

bolsas de estudos, descontos e facilidades, sem contar o auxílio governamental por 

meio do PROUNI e do FIES, grande atrativo para os investidores nacionais e 

internacionais;  

5) Formação superficial, o que chamamos nesse trabalho de pesquisa de semiformação, 

semicultura ou formação parcial, agravada pela deficiente formação inicial dos alunos 

nos ensinos fundamental e médio, causando dificuldades de adaptação nos anos 

iniciais do ensino superior, lentidão e perda de conteúdos no decorrer dos cursos, bem 

como uma série de conflitos entre coordenadores, professores e aluno; 

6) Ademais das atribuições pedagógicas e de gestão conferidas aos coordenadores 

pesquisados, verifica-se o acréscimo de uma tarefa adicional, de natureza comercial: a 

de atração e captação de novos alunos; 

7) O posicionamento mercantil de alguns alunos, se posicionando como clientes e 

causando certo desgaste nas relações pessoais com professores e coordenadores em 

determinadas situações. 

Por outro lado, na visão de alguns coordenadores, as transformações que estão 

ocorrendo no ensino superior privado no Brasil também trazem benefícios, como por 

exemplo, o modelo americano a ser seguido, priorizando-se a eficiência de gestão, a formação 

técnica, a aproximação com a comunidade e com mercado de trabalho. Outro exemplo é o 

crescimento da oportunidade de mais jovens frequentarem o ensino superior, principalmente 

aqueles oriundos de classes sociais mais baixas, aumentando as chances de conseguirem um 

emprego e a elevação social. Por iniciativa das instituições de ensino superior ou por 

exigência do Ministério da Educação, outros coordenadores ainda citaram o investimento de 

algumas mantenedoras nas questões de infraestrutura e em atividades pedagógicas que 

estimulam a pesquisa e o aprendizado. Especialmente na instituição de ensino superior C 

pesquisada, diferentemente das demais, tanto na fase de questionários como na de entrevistas, 
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percebe-se nas informações e relatos que seus professores e coordenadores possuem melhores 

condições de trabalho, salários e benefícios.  

A tese que se encerra, realizada por meio de uma crítica estrutural, identificou 

evidências de interferência do mercado na universidade e que esta interferência tem 

prejudicado o cumprimento das tarefas históricas próprias da Universidade no que se refere ao 

seu compromisso com a universalidade. A pesquisa bibliográfica acompanhada da pesquisa 

de campo diagnosticou as ações que estão sendo colocadas em prática pelos agentes 

financeiros que estão interessados e investindo seu capital na educação superior. De maneira 

geral, da amostra de dados coletados se confirma o entendimento entre professores e 

coordenadores de que há interferência do mercado na universidade, muitos deles se sentindo 

confusos e pressionados pelas mantenedoras em meio a esse processo de transformações. Na 

qualidade de pesquisador eu constatei que, a despeito de todos os dados históricos 

institucionais que evidenciam o fato da mercantilização (acordos, decretos, relatórios, dossiês 

etc.), alguns professores e coordenadores não estão percebendo o desenvolvimento da 

dinâmica empresarial em curso, que visa unicamente o lucro nas instituições de ensino 

superior em que trabalham, sendo esse também um sintoma de sua semiformação, de uma 

postura ausente de crítica e de defesa da universidade. 

Por outro lado, no que se refere à eficiência de gestão das universidades privadas 

particulares, promovida pelos novos agentes do mercado, não se pode manter uma posição 

simplista, dualista e maniqueísta ao afirmar que todas as ações do mercado são ruins. É 

inquestionável que até para as instituições de ensino superior privadas mais antigas em nosso 

país é possível extrair bons exemplos da qualidade de gestão, uma vez que muitas delas se 

encontram com sérios problemas financeiros e não poucas encerrado suas atividades. Esse 

acerto de gestão deve ser obtido por meio da ciência, de boas práticas administrativas, das 

experiências bem-sucedidas de gerência universitária que existem e que podem ajudá-las a ter 

um custo menor, pois se isso não acontecer, fatalmente essas universidades entrarão em 

colapso nas finanças. Fato é que o mercado captou rapidamente o conceito de que boa parte 

dos alunos interessados em ingressar no ensino superior estão em busca de melhores preços e 

entrou na disputa com muita força, fazendo uso de uma prática que tão bem maneja: gestão 

sustentável. É inegável que o preço das mensalidades é fator crucial para os estudantes do 

ensino superior privado em nosso país. Portanto, o denominador comum a ser alcançado neste 

momento é que é possível trazer junto com o mercado um ganho de eficiência na gestão das 

universidades, com maior controle, previsibilidade, administração e aproveitamento dos 
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recursos. É preciso deixar claro que qualquer empresa mercantil na atualidade, além dos 

projetos exclusivamente econômico-financeiros, deve se preocupar também em ações que 

envolvem valores, qualidade, responsabilidade social e de apoio à comunidade, sendo estas as 

promotoras da boa imagem e confiança que transmitem ao público. As empresas têm 

conhecimento da necessidade de se apresentarem como instituições respeitadoras do meio-

ambiente, socialmente corretas, que promovem e patrocinam projetos culturais e esportivos, 

enfim, uma série de atividades que demonstrem engajamento por uma sociedade melhor, o 

que gera, no final das contas, um efeito econômico-administrativo saudável e rentável. A 

universidade, porém, não pode existir num molde estritamente mercantil, uma vez que seria 

contraditório com seu discurso e sua função histórica e certamente levaria ao efeito de 

extinção do modelo humanista cultivado desde sua fundação. Principalmente nas instituições 

superiores privadas particulares mais agressivas, será preciso manter um mínimo de qualidade 

cultural e social.  

Os resultados da pesquisa de campo nos mostram que existem oportunidades e 

ameaças, onde o mercado traz consigo uma gestão mais moderna e contemporânea, mas por 

outro lado, a intimidação da perda dos valores históricos e convencionais, de formação e de 

universalidade. No passado a universidade esteve também diante de ameaças e oportunidades 

pela Igreja e pelo Estado, ganhando e perdendo características conquistadas até então, e 

atualmente, em virtude da influência do mercado, o que ela teria a ganhar ou perder se for 

definitivamente submissa aos ditames da economia de mercado na forma de modelo 

institucional? O conflito com o mercado está em curso, o que não significa recusar as 

soluções de racionalidade na gestão que ele traz. Os principais desafios que a Universidade 

enfrenta hoje são: recuperação da autonomia, reconquista da liberdade e superação da grave 

crise de legitimidade, correndo o sério risco de se tornar uma agência do utilitarismo, 

esterilizada e esterilizante.  

O funcionamento da Universidade é inerentemente diferente do funcionamento do 

mercado. A Universidade é uma instituição universal e do interesse público, da humanidade, 

do conhecimento, enquanto que o mercado é o lugar da disputa por interesses privados. 

Porém, os exemplos citados no decorrer deste trabalho de pesquisa demonstram que a 

universidade está se tornando uma instituição mercantil de fato, com exemplos de monopólio, 

subserviência e semiformação. Se esse eventual cenário realmente vier a se concretizar, serão 

necessárias macro-políticas que evitem esse deslocamento por meio da reversão dos decretos 

assinados durante o recente período social-democrata. Porém, como esse é um caminho difícil 
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de se voltar atrás, como impedir essas políticas e as grandes aquisições e fusões? As 

evidências trazidas por esta tese corroboram mais ainda a convicção daqueles que se alinham 

com o pensamento crítico de que é necessário manter viva a luta pela autonomia da 

universidade e o seu compromisso com a universalidade. A defesa de Humboldt pela 

autonomia da universidade em Berlim contra o modelo napoleônico de investimento e 

controle em 1810 retorna aos dias atuais. A tarefa iniciada por Humboldt em Berlim ainda não 

está concluída, pelo contrário, está sob ameaça hoje, tendo como antagonista não mais um 

Estado totalitário napoleônico e sim a tendência totalitária do mercado. É momento de 

reafirmar a autonomia da universidade e seu compromisso com a universalidade para que ela 

volte a cumprir seu papel histórico de esclarecimento. 

Diante de todo esse cenário de financeirização do capital e oligopolização da 

educação, esta tese cumpre seu papel diagnóstico, de denúncia de uma contradição e termina 

recomendando ações para reversão do quadro exposto que se vislumbra longo, difícil e 

exaustivo, mas possível e necessário. A mercantilização do ensino superior é uma situação 

concreta, mas não é destino certo ou vontade de Deus. Esta é uma situação que pode ser 

mudada! É preciso manter a luta por uma formação profissional e humana, de conscientização 

do papel da educação e sua mercantilização, de discussão teórico-crítico de ideias, de reflexão 

sobre a prática, do pensar profundamente, de avaliar os fundamentos do agir, de construir a 

imagem da própria existência humana. Numa época de lento e gradual silenciamento da 

filosofia por meio de um processo de alienação que tem cegado as pessoas para a leitura e a 

compreensão da realidade, da história e da vida, é preciso valorizar e desenvolver uma 

educação que priorize a experiência crítico-formativa, independente da disciplina ou do curso 

que se esteja inserido, e isso é formar bem. Atividades de pesquisa são imprescindíveis e 

podem acontecer independentemente do apoio das mantenedoras: isso pode ser um 

compromisso individual de cada professor responsável, aula a aula, de modo simples, com 

alegria e esperança. Parafraseando Paulo Freire, uma instituição de ensino superior sem 

pesquisa fatalmente se tornará um cemitério de cultura, que forma gente submissa e obediente 

ao autoritarismo do colonizador. Toda docência implica pesquisa e toda pesquisa implica em 

docência. Uma universidade verdadeira ensina, forma e produz conhecimento. Por outro lado, 

como já foi mencionado, as proposições ficarão por conta dos esforços coletivos, por meio de 

discussões, enfrentamentos, documentos e ações políticas a partir do encaminhamento de 

propostas de grupo de professores, representantes da educação, sindicatos, organizações 

populares e representantes políticos.  
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APÊNDICE 1 

QUESTIONÁRIO – PROFESSORES 

Perfil 

1) Nome (opcional): ............................................................................................................. 

2) IES:.................................................................................................................................... 

3) Curso(s) em que leciona: .................................................................................................. 

4) Sexo: (     ) Masculino     (     ) Feminino 

5) Idade: ......................................       

6) Nível Escolar: (     ) Doutorado    (     ) Mestrado    (     ) Especialista    (     ) Graduado 

7) Quantos anos de trabalho dedicados ao magistério: ........................................................ 

8) Há quanto tempo você leciona nesta IES? ........................................... 

9) Quantas aulas você leciona semanalmente? ................................................... 

10) Você leciona disciplinas em EaD? .................................. 

11) Você também trabalha em outras IES? ...................................................... 

12) Além de lecionar, você possui outra atividade profissional? Qual? ................................ 

Remuneração 

13) Qual seu regime de trabalho? (horista, dedicação exclusiva, dedicação parcial etc.) ...... 

14) Qual o valor da hora-aula que você recebe? R$ ................... h/a 

15) Você é remunerado por atividades que desenvolve fora da sala de aula? (Correção de 

trabalhos e avaliações, pesquisa, auxílio à coordenação, reuniões pedagógicas etc.) ..... 

16) Os salários são pagos em dia ou sofrem atrasos? .......................... 

17) Quais benefícios você recebe além do salário?  .................................................... 

Enquadramento Funcional/Promoção 

18) Há um plano de carreira na IES em que você trabalha, com fácil acesso e clareza nas 

exigências para elevação no cargo e salário? ......................... 

19) Seu enquadramento funcional e seu salário estão de acordo com a titulação acadêmica 

conquistada? ................................... 

20) Durante o tempo em que você trabalha nesta IES, já foi promovido ou recebeu 

aumento salarial? ...................................... 

21) Na IES em que você trabalha, o vínculo empregatício para quem leciona disciplinas 

EaD é igual ao do docente regular? .......................................... 
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Formação Continuada 

22) Além de lecionar, você está cursando algum curso de aperfeiçoamento (graduação, 

pós-graduação, cursos livres)? ...................................................... 

23) A IES em que trabalha incentiva os professores a realizarem de cursos de 

aperfeiçoamento e a participar de congressos e seminários? .......................................... 

24) Você recebe algum tipo de incentivo por parte da IES em que trabalha para elevar 

academicamente seus conhecimentos? (bolsa de estudos, dispensa remunerada para 

assistir as aulas, apresentar trabalhos acadêmicos, participar de seminários e 

congressos etc.) ........................................... 
 

Produção Científica 

25) No discurso da IES em que trabalha, a pesquisa é valorizada? Se sim, dê exemplos ...... 

26) A IES em que trabalha promove, estimula e favorece a pesquisa? Se sim, como? ......... 

27) Você publica ou tem condições de produzir trabalhos científicos (em seminários, 

congressos, periódicos, livros etc.)? ............................. 

Sindicalização 

28) Você é sindicalizado? .............................. 

29) O sindicato é atuante e você se sente protegido? .............................. 

30) O sindicato já realizou reuniões no seu local de trabalho? .............................. 

31) Seu empregador permite que aconteçam reuniões sindicais no local do seu trabalho?  

................................. 

32) Já participou de reuniões para discutir salários, benefícios, condições de trabalho?  

.................................. 

33) Já participou de manifestações e greves na IES em que trabalha? ................................ 

34) Você tem conhecimento de alguém que foi advertido ou punido por participar de 

algum sindicato, manifestação ou greve nesta IES em que você trabalha? ..................... 

35) Existe uma associação de professores na IES em que trabalha? ......................................  

Participação nas Decisões 

36) No funcionamento desta universidade existe autonomia acadêmica? ............................. 

37) Existem colegiados? ........................... 

38) Se existirem, eles funcionam bem? ............................ 
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39) Os docentes (em seus colegiados) participam das decisões que fazem parte do 

funcionamento da universidade? ............................. 

40) Os colegiados tomam decisões apenas acadêmicas ou também administrativas? ........... 

41) As decisões acadêmicas são subordinadas às decisões administrativas?  

42) Os departamentos acadêmicos tomam decisões acadêmicas autônomas sobre a vida 

acadêmica ou tudo vem da direção da mantenedora? ...................................... 

43) Os alunos participam do colegiado e das decisões acadêmicas? .............................. 

44) Existe alguma instância na universidade em que o aluno opina? Fazendo avaliação 

institucional, propostas, sugestões? ......................................... 

Condições de trabalho 

45) Você percebe o investimento da IES em que trabalha na melhoria das condições de 

ensino e aprendizagem? ................................................... 

46) Qual o seu maior desafio na prática docente? 

(   ) Indisciplina dos alunos   (   ) Desvalorização da profissão   (   ) Burocracia 

(   ) Condições de trabalho (ambiente, estrutura, materiais etc.)   (   ) Distância do trabalho   

(   ) Formação inadequada do professor  (   ) Formação básica dos alunos   (   ) Salário 

47) Você possui autonomia no seu trabalho para ensinar e dizer aquilo que pensa? ............. 

48) Você se sente respeitado, reconhecido e valorizado? ................................... 

49) Você se sente pressionado na IES em que trabalha? Se sim, quais os motivos? ............. 

50) Você sente alguma ameaça de perder o emprego na IES em que trabalha? Se sim, qual 

tipo de ameaça? ................................................................................................................ 

51) Numa escala de 0 a 10, qual seu grau de satisfação em trabalhar nesta IES? .................. 

52) No seu entendimento, qual o maior desafio para os alunos do ensino superior? 

A) Formação básica inadequada B) Necessidade de trabalhar e estudar  

C) Condições precárias de ensino (ambiente, estrutura, materiais etc.)  

D) Ambiente familiar   E) Formação inadequada dos professores   

F) Recursos financeiros para custear os estudos 

 
Institucional 

53) Você enxerga a coerência da IES entre aquilo que você vivencia e a imagem que a 

mantenedora tenta construir junto ao público? ........................................ 
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APÊNDICE 2 

QUESTIONÁRIO - COORDENADORES 

 
Perfil 

1) Nome (opcional): ............................................................................................................. 

2) IES: ................................................................................................................................... 

3) Sexo: (     ) Masculino     (     ) Feminino 

4) Idade: ......................................       

5) Nível Escolar: (     ) Doutorado    (     ) Mestrado    (     ) Especialista    (     ) Graduado 

6) Quantos anos de trabalho dedicados à coordenação: ........................................ 

7) Há quanto tempo trabalha nesta IES? ........................................... 

8) Você também trabalha em outras IES? Quantas? ...................................................... 

9) Quantas horas você trabalha semanalmente como coordenador? ............................ 

10) Além de coordenador, você possui outra atividade profissional? Qual? ......................... 

 
Remuneração 

11) Qual seu regime de trabalho? (horista, dedicação exclusiva, dedicação parcial etc.) ...... 

12) Você é remunerado por atividades que desenvolve fora da coordenação? ...................... 

13) Os salários são pagos em dia ou sofrem atrasos? .......................................... 

14) Quais benefícios você recebe além do salário? ................................................................ 

 
Enquadramento Funcional/Promoção 

15) Há um plano de carreira na IES em que você trabalha, com fácil acesso e clareza nas 

exigências para elevação no cargo e salário? ......................... 

16) Seu enquadramento funcional e seu salário estão de acordo com a titulação acadêmica 

conquistada? ................................... 

17) Durante o tempo em que você trabalha nesta IES, já foi promovido ou recebeu 

aumento salarial? ...................................... 

18) Na IES em que você trabalha, o vínculo empregatício para quem leciona disciplinas 

EaD é igual ao do docente regular? .......................................... 
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Formação Continuada 

19) Além de trabalhar, você está cursando algum curso de aperfeiçoamento (graduação, 

pós-graduação, cursos livres)? ............................................. 

20) A IES em que trabalha incentiva os coordenadores a realizarem cursos de 

aperfeiçoamento, a produzir trabalhos de pesquisa e a participar de congressos e 

seminários? .............................................. 

21) Você recebe algum tipo de incentivo por parte da IES em que trabalha para elevar 

academicamente seus conhecimentos? (bolsa de estudos, dispensa remunerada para 

assistir as aulas, apresentar trabalhos acadêmicos, participar de seminários e 

congressos etc.) ................................................... 

Produção Científica 

22) No discurso da IES em que trabalha, a pesquisa é valorizada? Se sim, dê exemplos ...... 

23) A IES em que trabalha promove, estimula e favorece a pesquisa? Se sim, como? ......... 

24) Você publica ou tem condições de produzir trabalhos científicos (em seminários, 

congressos, periódicos, livros etc.)? ............................. 

Sindicalização 

25) Você é sindicalizado? ...................................... 

26) O sindicato é atuante e você se sente protegido? ...................................... 

27) O sindicato já realizou reuniões no seu local de trabalho? ..................................... 

28) Seu empregador permite que aconteçam reuniões sindicais no local do seu trabalho? ... 

29) Já participou de reuniões para discutir salários, benefícios, condições de trabalho? ....... 

30) Já participou de manifestações e greves na IES em que trabalha? .................................. 

31) Você tem conhecimento de alguém que foi advertido ou punido por participar de 

algum sindicato, manifestação ou greve nesta IES em que você trabalha? ..................... 

32) Existe uma associação de professores na IES em que trabalha? Você participa? ........... 

 
Participação nas Decisões 

33) No funcionamento desta universidade existe autonomia acadêmica? ............................. 

34) Existem colegiados? ........................................... 

35) Se existirem, eles funcionam bem? ............................................. 



244 
 

36) Os docentes (em seus colegiados) participam das decisões que fazem parte do 

funcionamento da universidade? Eles opinam? ............................................................... 

37) Os colegiados tomam decisões acadêmicas ou também administrativas? ....................... 

38) As decisões acadêmicas são subordinadas às decisões administrativas? ......................... 

39) Os departamentos acadêmicos tomam decisões acadêmicas autônomas sobre a vida 

acadêmica ou tudo vem da direção da mantenedora? ...................................................... 

40) Os alunos participam do colegiado e das decisões acadêmicas? ..................................... 

41) Existe alguma instância na universidade em que o aluno opina? Fazendo avaliação 

institucional, propostas, sugestões? ............................................... 

Condições de trabalho 

42) Você percebe o investimento da IES em que trabalha na melhoria das condições de 

ensino e aprendizagem? ................................................... 

43) Qual o seu maior desafio na prática docente? 

(   ) Indisciplina dos alunos   (   ) Desvalorização da profissão   (   ) Burocracia 

(   ) Condições de trabalho (ambiente, estrutura, materiais etc.)   (   ) Distância do trabalho   

(   ) Formação inadequada do professor  (   ) Formação básica dos alunos   (   ) Salário 

44) Você possui autonomia no seu trabalho para ensinar e dizer aquilo que pensa? ............. 

45) Você se sente respeitado, reconhecido e valorizado? ...................................................... 

46) Você se sente pressionado na IES em que trabalha? Se sim, quais os motivos? ............. 

47) Você sente alguma ameaça de perder o emprego na IES em que trabalha? Se sim, qual 

tipo de ameaça? ................................................................................................................ 

48) Numa escala de 0 a 10, qual seu grau de satisfação em trabalhar nesta IES? .................. 

49) No seu entendimento, qual o maior desafio para os alunos do ensino superior? 

A) Formação básica inadequada B) Necessidade de trabalhar e estudar  

C) Condições precárias de ensino (ambiente, estrutura, materiais etc.)  

D) Ambiente familiar   E) Formação inadequada dos professores   

F) Recursos financeiros para custear os estudos 

 

Institucional 

A) Você enxerga a coerência da IES entre aquilo que você vivencia e a imagem que a 

mantenedora tenta construir junto ao público? ................................................................ 
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APÊNDICE 3 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - COORDENADORES 

 

Nome (opcional): ......................................................................................................................... 

IES: ............................................................................................................................................... 

Idade: ...................................................... 

Sexo: (     ) Masculino     (     ) Feminino 

Quanto tempo dedicado ao magistério: ........................................................................................ 

Quanto tempo dedicado ao cargo de coordenador: ...................................................................... 

 

Perguntas:  

 

1) A Universidade no Brasil, alinhada à tendência mundial, tem seguido os passos da 

Universidade Americana, designada como uma universidade pragmática, que serve à 

comunidade e aos interesses do mercado. Como você vê esse cenário? 

 

2) Você acredita que a formação profissional deve focar predominantemente na 

capacitação para a empregabilidade ou também incluir elementos de formação geral e 

humanística? Comente/Justifique.  

 

3) Você acredita que a IES em que você trabalha oferece aos alunos uma sólida formação 

científica, cultural, tecnológica e humanística? Por quê? 

 

4) Muitas IES estão sendo adquiridas por grupos empresariais nacionais e internacionais. 

Você acredita que as condições de trabalho para você e seus parceiros, bem como a 

aprendizagem dos alunos melhoraram após essas aquisições? Por quê? 

 

5) Como gestor, você se encontra numa posição intermediária entre a administração 

escolar (mantenedores) e o quadro de professores e alunos. Quais são os conflitos de 

pensamentos e ações entre os mantenedores, professores e alunos? 

 

6) O papel da Universidade deve ser de instituição que desafia e estimula a razão, dando 

sequência à sua essência histórica que é a universalidade. Comente a respeito desta afirmação, 

tendo em vista as dificuldades que você enfrenta como gestor e educador. 
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7) Na sua visão, em ordem decrescente de 1 a 7, quais devem ser as prioridades da 

Universidade? 

(     ) Formação para o trabalho 

(     ) Atender as demandas da sociedade 

(     ) Formação Tecnológica/Científica 

(     ) Formação Cultural 

(     ) Produção do Conhecimento 

(     ) Extensão 

(     ) Outros: ............................................................................................................. 
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APÊNDICE 4 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS - COORDENADORES 

 

Pergunta 1: A Universidade no Brasil, alinhada à tendência mundial, tem seguido os 
passos da Universidade Americana, designada como uma universidade pragmática, que 
serve à comunidade e aos interesses do mercado. Como você vê esse cenário? 
 

CA1: Olha, eu enxergo esse cenário pragmático sim, mas com uma certa reserva. Por quê? A 
tendência mundial nem sempre se adequa a todas as necessidades do Brasil. Eu acho que o 
Brasil é um país bastante peculiar, por sua questão continental, por sua cultura, pela 
diversidade do nosso povo, pelas nossas diferenças sociais, a gente ainda precisa evoluir um 
pouco pra atingir esse nível de pragmatismo necessário. Eu entendo que o Brasil ainda tem 
muito a evoluir. Nós evoluímos muito nas duas últimas décadas, mas eu vejo ainda essa 
insistência em seguir o modelo pragmático da escola americana ainda como utópico. Nós 
ainda temos um monte de deficiências, como na escola básica, na escola de base do Brasil... 
Ela não traz o aluno à condição de chegar ao ensino superior com esse nível de ensino 
pragmático da escola americana. Nós precisamos trabalhar a base. Por que o Brasil perdeu de 
7 x 1 da Alemanha? Porque ele não investiu na base. A gente não preparou a base do esporte 
brasileiro. A gente quer medalhas nas próximas olimpíadas, mas a gente não está preocupado 
em formar atletas completos. Então a escola também pode seguir essa mesma metáfora. É isso 
que eu entendo desse cenário. Vamos chegar lá, mas nós precisamos ainda pensar na base da 
educação, para podermos chegar em pé de igualdade na fase americana da escola. 

CA2: Olha, eu entendo que é um fato mesmo, principalmente essa universidade que é privada 
e segue esse rumo. Como eu penso a Universidade? Eu entendo que é necessário que a gente 
trabalhe para o mercado, que a gente coloque profissionais no mercado, com visão de 
mercado. Mas eu acho que falta na universidade um olhar para formação do indivíduo. Só o 
mercado, só o capital, não é isso que vai levar a gente para um lugar de sucesso. Eu acho que 
um profissional de sucesso tem que ter antes de tudo o seu lado humano desenvolvido, para 
que ele possa trabalhar e enxergar os resultados sociais que fazem parte do trabalho dele. Mas 
sou obrigada a reconhecer que a gente prepara antes de tudo para o mercado. 
 
CA3: Eu vejo como um ponto positivo na área da Educação. Eu sinto que a tendência, a parte 
acadêmica, até um certo tempo atrás, fugia das necessidades mercadológicas, embora a 
dificuldade do aluno recém-formado seja maior hoje em dia. Mas dentro das empresas eu 
sinto que o aluno tem uma formação diferenciada, havendo necessidade de formação mesmo. 
Eu acredito que hoje a universidade focada para o mercado forma melhor o aluno. Se fosse 
possível aplicar já na educação básica, fundamental, por exemplo, matemática financeira ou 
algumas disciplinas estratégicas de visão mercadológica ou comercial, eu acho que prepararia 
melhor o aluno para o ingresso no curso superior. Em muitas universidades o aluno 
ingressante recebe um cartão de crédito e no final do crédito ele entra no limite e acaba se 
apertando, e no primeiro apuro que ele passa, ele para e tranca a faculdade. 
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CA4: Atualmente, eu vejo dois pontos, o lado benéfico, pelo fato da universidade ter uma 
missão de formar o aluno focado para o mercado de trabalho. Antigamente, principalmente 
nas universidades públicas, pensava-se muito na academia, no conteúdo acadêmico e não 
naquilo que o mercado estava falando. Eu acho que isso acaba sendo vantajoso. Por outro 
lado, o nosso aluno que está sendo alocado no ensino superior através dos programas sociais 
que estão sendo implementados pelo nosso governo, é um aluno muito fraco, digamos assim, 
com baixa escolaridade, ele não tem nenhum tipo de formação, a formação básica dele é ruim, 
e muitas vezes para você implementar esse modelo que vai prepará-lo para o mercado, para 
ele assimilar e ter condição, acaba muitas vezes sendo penoso e prejudicial. Então tem esses 
dois contrapontos que eu acho que são interessantes, um lado benéfico e o outro, onde o aluno 
que vem para o ensino superior hoje tem dificuldade para entender esse modelo, então a gente 
acaba sendo pai e mãe desse aluno, e não é isso que o mercado espera. 

CA5: Em relação à universidade estar seguindo a universidade americana, eu acho que isso é 
uma necessidade, não como um exemplo de ensino. Temos hoje belíssimos exemplos, pela 
forma como ela compõe e exigências que ela coloca sobre os alunos, porém, se você transferir 
isso para o ensino brasileiro, acho que existe um pequeno desvio na composição geral, na 
visão do ensino americano, que seria financeiro e também na qualidade de ensino, o que aqui 
ainda não conseguimos complementar esses dois lados. Na verdade, existe muito interesse 
financeiro, tanto que você vê muitas instituições e investidores americanos comprando 
instituições brasileiras, porque sabem que ela acaba dando mais lucro. Estou de acordo com 
essa busca pelo perfeccionismo, de chegar o mais próximo de uma instituição americana. 
Porém, eu acho que quando vem para o Brasil, acaba se perdendo um pouco essa realidade... 
Eles tentam uma aproximação, existe um investimento externo, porém a qualidade do ensino 
ainda não pode ser comparada com aquilo que é disponibilizado em outros países. Estamos 
muito longe disso. 

CB1: Na realidade, a universidade brasileira não tem um modelo próprio. Esse cenário vai 
muito ao encontro do que é a universidade brasileira sem esse modelo. Então não me assusta o 
modelo de universidade pragmática, a serviço do mercado, num contexto mais privado... Pra 
mim já é muito natural... Eu não tenho o discurso que a educação tem que ser pública. Eu 
acho que a educação tem que estar a serviço da sociedade, seja ela pública ou privada. No 
contexto da universidade no Brasil, eu entendo que ela se encaminhou nesses últimos 20 anos, 
desde Fernando Henrique Cardoso com a privatização da educação, não me assustando, 
porque é uma universidade sem modelo, diferente da universidade francesa, alemã e 
americana, que tem seu modelo próprio, então eu vejo que é um movimento muito natural, 
não é um cenário novo, é um cenário de mais de 200 anos, desde a chegada da família real no 
Brasil. Talvez para aqueles que nunca tiveram acesso à história da universidade no Brasil, se 
assustam, ou dizem: realmente tem que ser voltada para o mercado. Pra mim ela está 
justamente nesse modelo porque ela não tem um modelo próprio. O dia em que o Brasil 
chegar a um modelo próprio de universidade, com certeza o cenário vai ser outro. 

CB2: Concordo, eu acho que a educação hoje é vista como um negócio, é business... Muitas 
empresas, muitas organizações utilizam o negócio educação para terem lucro e o Brasil está 
caminhando nesse sentido também. 
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CB3: Na verdade eu penso assim: não é bem os interesses do mercado. Eu acho que é uma 
missão falada, mas não é uma missão verdadeira. Há por trás a questão dos negócios. Já 
deixou de ser educação há muito tempo. Essa mensagem pragmática é para o bolso dos 
investidores. Eu não vejo em nenhuma instituição ao meu redor, onde eu trabalhei nem na 
atual, nenhum tipo de visão voltada à comunidade. É falada... Interesses do mercado? Dos 
donos, dos mantenedores, do negócio etc. 

CB4: Bom, eu vejo esse cenário de duas maneiras. Existe o aspecto positivo, que eu acho que 
a gente aqui no Brasil não forma profissionais prontos para o mercado, então isso faz falta, 
mas ao mesmo tempo só formar profissionais para o mercado, eu acho que fica faltando muita 
coisa... Porque a gente precisa poder pensar, poder ir além do que as empresas estão 
querendo, eu acho que a gente deveria formar pessoas para serem melhores pessoas... Eu acho 
que a educação no Brasil tende a ser muito americanizada, individualista, competitiva... e está 
cada vez tendendo mais por esse caminho. Mas aí eu vejo um movimento do MEC, pelo 
menos na faculdade que eu trabalho, onde existe uma pressão pra fazer pesquisa, pra fazer 
trabalhos com a comunidade, então eu vejo como positivo porque antes era só ganhar 
dinheiro, só preparar o profissional para o mercado de trabalho, tanto faz se ele era bom ou 
ruim, desde que ele pagasse a mensalidade. Então eu vejo como algo positivo, mas também 
não acho que é somente atender os interesses do mercado...  

CB5: Então, o formato em que as universidades se encontram hoje no Brasil, eu acredito que 
elas buscam sim uma formação baseada na universidade americana, independente se ela é 
privada ou pública. Acredito também que a questão de servir a comunidade e os interesses do 
mercado existe uma divisão entre esse nicho, acho que elas buscam um nicho para seguirem 
atuando, até porque, se a gente pensar nos últimos anos, a gente tem um público jovem muito 
diferente. Por exemplo, algumas experiências que eu venho observando: na ECA (Escola de 
Comunicação e Artes da USP) a gente uma formação que eu não enxergo mais a formação de 
pensadores... Mas eles estão lá totalmente voltados para o mercado. Eles estão concorrendo, 
os alunos que estão saindo de lá estão concorrendo com as privadas. E vice-versa. Numa 
escola de engenharia de uma universidade pública, por exemplo, na Poli, uma pequena 
quantidade de alunos da turma de engenharia vão pensar numa formação tecnológica e 
científica, são poucos os alunos que estão pensando que vão pegar uma teoria de matemática 
ou de física e vão desdobrar isso em outros assuntos. A maioria dos estudantes que estão lá 
estão buscando o diploma, vão ter um diploma da Escola Politécnica da USP, mas eles vão 
para o mercado, independente se ele vai atuar como engenheiro ou como gestor, e até mesmo 
dentro dessas escolas e principalmente nas privadas a gente tem um indicador que vai 
alcançar muito mais os interesses do mercado, que é o indicador de empregabilidade. Essa 
questão do indicador de empregabilidade inclusive, a gente estava fazendo hoje um estudo em 
cima da “acreditação”, que tem uma relação muito grande com as escolas que querem entrar e 
estar no “Here for Good”, principalmente o “Here for Good Plus”, que no caso da (nome do 
grupo mantenedor) por exemplo, essa rede está tentando trabalhar com as escolas sob vários 
critérios e indicadores, onde um desses é o interesse de mercado, um deles é a 
empregabilidade. Tem lá vários outros itens a serem abordados, mas esse não é um indicador 
nacional, é um indicador internacional, e a (nome da mantenedora) é uma rede americana. 
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Então a formatação dela de entendimento de mercado americano está direcionando o Brasil e 
a América Latina. 

CC1: Eu vejo positivo do lado profissional, do lado pragmático da coisa, de sairmos 
simplesmente do lado teórico, eu acho que até alguns anos atrás a gente tinha uma perspectiva 
muito teórica das coisas, de alguns campos, e o profissional chegava no mercado de trabalho e 
encontrava uma certa dificuldade em lidar com a realidade daquilo que foi estudado. Então 
desse ponto de vista eu acho interessante, realmente falando de mercado. Por outro lado, eu 
acho que a gente foi de um extremo ao outro, do que era puramente teórico para um foco 
puramente pragmático. Eu acho que nesse meio de caminho se perdeu alguma coisa. Então 
por que eu digo isso? Como coordenadora de pós-graduação eu vejo como os alunos chegam 
para uma pós-graduação e o nível de formação teórica é bastante fraco. O meu curso é 
bastante multidisciplinar e a gente recebe pessoas de todas as áreas do conhecimento e o nível 
de formação do ensino superior está assustando um pouco a gente, porque chegam pessoas 
com nível muito baixo, ou com interesse somente pelo diploma para poder ir para o mercado, 
mudar de área, ir para um emprego melhor, enfim... Não existe mais o interesse no 
conhecimento em si, no buscar informação, no compartilhar conhecimento, então isso assusta 
um pouco. Quanto aos modelos, em determinado momento da história nós seguíamos o 
modelo europeu, principalmente o francês, agora estamos indo para o norte-americano, mas a 
educação norte-americana é uma educação de qualidade, em geral... Pragmática sim, mas que 
tem uma fundamentação, estruturada, boa e grande parte das boas universidades estão lá e a 
gente pegou só a parte do pragmático, deixando essa parte da formação em si, que faz as 
pessoas crescerem como pessoas, com conhecimento, formação e tudo mais, eu acho que a 
gente está deixando um pouco de lado. 

CC2: Eu não sei se ela serve à comunidade, porque se você for ver a universidade no Brasil, 
algumas realmente têm atividades voltadas para a extensão, que é o braço que poderia 
realmente servir à comunidade e não sei se a nossa pesquisa vai ao encontro dos interesses da 
população. Agora, aos interesses do mercado, a universidade brasileira está servindo sim, mas 
nem todas as universidades têm atividades de extensão. Você não vê a comunidade na 
universidade, usando a biblioteca... Ah, mais aí a comunidade não tem essa cultura... Mas será 
que a universidade estimula essa cultura? Você não vê a comunidade dentro da universidade, 
mesmo aqui no entorno, às vezes os meninos que estudam aqui no colégio ao lado poderiam 
entrar aqui e usar a biblioteca, que seria uma coisa legal. Extensão são poucas... Eu já 
trabalhei em outras universidades, acho que já trabalhei em 5 ou 6 universidades e eu não vejo 
essa questão da extensão. Nas públicas sim, talvez elas façam isso, mas nas privadas eu não 
vejo elas realmente servindo a comunidade, eu vejo elas servindo mais os interesses do 
mercado. 

CC3: Bom, eu acho que esse não é só um problema só da universidade, mas de todo curso 
profissionalizante. A gente tem uma tendência da educação voltada para o profissional de 
fazer a formação para o mercado de trabalho e não para o trabalhador. Então, é muito menos 
para esse indivíduo, para esse sujeito se ver como trabalhador, entender o que isso significa 
para a sua vida, entender qual é a função social do trabalho, entender quais são as associações 
trabalhistas possíveis, enfim, entender o que é ser trabalhador e muito mais para atender os 
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anseios de uma mão de obra qualificada para maximizar a produção, num paradigma de 
eficiência... Então eu gostaria que fosse uma formação mais voltada para o trabalhador e 
menos para o trabalho, digamos assim. Então eu acho que essa tendência mundial que tem a 
ver muito com esse ensino tecnicista e como a educação foi voltada para esse mercado, ela é 
precária nesse sentido, de formação de sujeitos trabalhadores, e essa tendência é mundial 
mesmo. É como você falou, ela começa nos Estados Unidos, mas ela tem uma grande entrada 
no complexo educacional brasileiro. 

CC4: Primeiro que eu não discordo que a universidade deva servir aos interesses do mercado, 
mas assim, nem tanto ao céu, nem tanto a terra. Eu não vejo a universidade americana como 
uma universidade ruim, pelo menos na minha área, eu tenho excelentes modelos, 
especialmente na educação matemática que são advindos do modelo americano. Então pra eu 
responder essa questão eu imagino que esse é um modelo que eu gostaria que, apesar de achar 
que minha formação foi bastante adequada, o modelo americano é um modelo que eu admiro, 
porque dentro da minha área existem grandes pesquisadores em matemática, tecnologias de 
ponta e grandes pesquisas na área de ensino e aprendizagem. Então é um modelo que eu não 
tenho nada contra. Eu acho que a gente tem que adaptar algumas coisas que eles fazem de 
bom para o nosso modelo, fazendo isso dentro da minha área, pois eu não sei o que acontece 
em outras áreas. Quando a gente fala de matemática, as pessoas pensam como uma ciência 
estática, mas matemática não é isso. Dentro da minha formação eu escolhi lidar, não só a 
matemática como ciência, mas como ela é aprendida pelos alunos, se é que ela é... Como se 
dão esses processos, entendeu? Eu vejo no modelo americano grandes avanços, também no 
francês, a gente vê grandes pesquisadores na área de educação matemática, mas que seguem 
muito a mesma linha, além da inglesa, que eu conheço porque estudei na Universidade de 
Londres, fiz estágio lá e posso te dizer que são modelos de universidades que eu admiro e que 
se eu pudesse, eu completaria o restante dos meus estudos dentro desses modelos. 

CC5: É um cenário que realmente estamos inseridos. O (nome da instituição) está inserido 
neste mercado de trabalho, mas assim, com peculiaridades. A gente pretende, no Brasil, de 
uma forma geral, lançar o novo plano pedagógico nacional, num modelo que unifica todas as 
unidades do (nome da instituição), onde as diferenças regionais são trabalhadas 
particularmente, onde um curso oferecido aqui em São Paulo, por exemplo, pode ser 
oferecido na Paraíba. Então a gente tem um modelo pedagógico nacional, com um modelo 
único e mostrando o jeito (nome da instituição) de ensinar. A instituição que eu trabalho serve 
os interesses do mercado interno, não do mercado internacional, não nessa coisa de importar 
conhecimento. Por exemplo, quando uma universidade é vendida por um grupo internacional, 
então a cultura e o jeito de ensinar são impostos por esse grupo. No nosso caso, a gente tenta 
trabalhar nos espaços e com a cultura nacional, respondendo ao mercado nacional, formando 
nosso aluno dentro de uma cultura nacional. 

CD1: Bom, eu acho que nós temos que seguir essa tendência, porque é uma tendência 
mundial, devendo a gente se adaptar à realidade conforme ela vai acontecendo. Eu estou há 30 
anos na (nome da instituição) e eu acompanhei toda a transformação. Antigamente a gente 
tinha só um campus, a gente conhecia todo o corpo docente, a gente ia acompanhando todo o 
crescimento quando a universidade começou a expandir para outros campi, atendendo a 
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necessidade de chegar até o aluno, por exemplo, e oferecer em diversas unidades, bairros, 
cidades... E com isso houve uma reestruturação, precisou ter um coordenador em cada 
campus, precisou de um programa único para cada disciplina, então teve toda uma adaptação 
para essa nova estrutura, de poder se adequar ao mercado. A gente viu algumas universidades 
falirem porque a administração não deu certo e a (nome da instituição) conseguiu se adequar 
ao mercado, se sustentando e sobrevivendo a isso. Eu acho que não temos muito como remar 
contra a maré. 

CD2: Honestamente, embora a gente tenha caminhado nessa direção, eu acho que a gente está 
bem no início desse processo. Do meu ponto de vista, eu acho que esse seria o ensino mais 
adequado. Obviamente, é importante dar uma educação geral para os alunos, fazer com que os 
alunos possam raciocinar, pensar sobre as coisas, mas sem dúvida a escola precisa dirigir esse 
indivíduo para resolver os problemas que o mercado tem. Eu acho que a escola precisa cada 
vez mais se aproximar do mercado. Durante esses anos de experiência minha em gestão e 
também como professor, essa questão sempre me inquietou. Eu sempre achei que a escola é 
segregada da sociedade. É muito comum nós vermos projetos de extensão para atender a 
comunidade, mas isso é pouco. Perto do que poderíamos fazer, isso é muito pouco e mesmo 
assim pontuais e pequenos perto das necessidades da sociedade. Eu sempre tive o ideal e 
tenho tentado em meu curso, de aproximar o mercado da escola, tentar aproximar os gestores 
das empresas que empregam esses profissionais que nós formamos, para que eles possam 
participar da construção do nosso projeto pedagógico, das nossas pós-graduações. Mas claro, 
ainda é muito difícil, porque ainda é um processo muito inicial, nem a escola, nem a 
comunidade sabe ainda lidar com esse approaching, mas eu vejo com bons olhos, acho que 
esse é o caminho, tem que se fazer isso. Acho que a escola tem que ouvir mais as empresas, a 
comunidade e pautar seus ensinamentos dentro de seus cursos para a resolução dos 
problemas, sem deixar de lado a formação geral e dar ao aluno a capacidade de raciocínio, o 
que é deixado de lado muitas vezes por uma série de fatores. Eu acho isso muito importante, 
porque senão, formamos profissionais direcionados para uma única realidade. 

CD3: Eu não acho que esteja exatamente alinhada com a universidade americana. Eu acho 
que existe um modelo antigo que o Brasil segue. Eu conheço um pouco da universidade 
americana, porque eu trabalhei durante muito tempo em empresas e fiz alguns contatos. A 
universidade americana de fato é voltada para a comunidade e para as aplicações do mercado. 
Eu acho que o nosso modelo brasileiro é um pouco teórico, no nosso caso, nos cursos de 
engenharia, tem um viés de bacharelado e pouco do viés americano. Nos Estados Unidos eles 
são mais voltados para a prática e tem muito mais subdivisões de engenharia do que aqui. No 
Brasil o caráter é mais generalista, o que tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem é 
que se o aluno tem uma boa cultura geral, é bom, porque ele tem uma visão mais abrangente. 
Mas como nosso aluno não tem essa visão geral, ele acaba não aprendendo os fundamentos e 
acaba ficando uma coisa difusa, eu acho. Hoje existe uma série de disciplinas que foram 
colocadas na grade que não fazem sentido, não é que elas não servem pra nada, mas estão fora 
da parte técnica. Antigamente nosso curso tinha 5.800 horas, mas hoje são três mil e pouco e 
tem um monte de disciplinas com viés de outras áreas. Não faz sentido, porque nós ficamos 
sem tempo de estudar a parte técnica mais profundamente. Isso é algo imposto pela lei e nós 
seguimos direitinho. Eu acho que esse aspecto desvia muito. 
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CD4: O curso de enfermagem em si busca as atualizações. Então eu percebo que a nossa 
grade curricular muda com uma certa frequência. Então, por exemplo, nós não tínhamos 
auditoria e certificação de qualidade e nós começamos a ter isso no mercado. Então, quando 
isso começou a surgir, a faculdade passou a incluir isso na grade. Então, eu percebo que para 
a enfermagem existe essa flexibilidade de alterar essa parte da educação conforme a 
necessidade do mercado. A (nome da instituição) tenta, pelo menos no meu curso, colocar 
aquilo que o mercado pede. 

CD5: Acho que do ponto de vista de fazer o aluno se tornar o profissional que o mercado 
procura, eu acho que ela atende, mas ela não dá os valores que a gente considera na 
universidade... Não eleva questões, não cria tecnologia, ela não propicia isso... Ela cota pelo 
mais raso. Eu acho que a universidade no Brasil não era isso e se está seguindo o modelo 
americano, qual modelo americano? É o que eles usam lá ou o que exportaram? Isso é um 
negócio, um negócio muito rentável. Do ponto de vista de todos os setores, talvez a 
universidade ainda se mantenha com muitos valores porque interessa ao governo liberal, que 
não fez o serviço dele que era educar e acaba acontecendo isso dentro das universidades 
particulares principalmente. Então é complicado! Não sei se os americanos aceitariam esse 
modelo para si próprios. 

 

Pergunta 2: Você acredita que a formação profissional deve focar predominantemente 
na capacitação para a empregabilidade ou também incluir elementos de formação geral 
e humanística? Comente/Justifique.  
 

CA1: Nós estamos aqui com um projeto da instituição onde eu atuo, que eu acho interessante. 
Nós criamos um portal de empregabilidade, parecido com esses portais que as pessoas pagam 
para assinar e serem divulgadas no mercado de trabalho. Esses portais são eficientes, mas a 
gente entende que o alunado chega hoje na instituição com uma intenção realmente de se 
inserir no mercado de trabalho. O mote das universidades particulares hoje, mais do que 
educar, é garantir a empregabilidade das pessoas. Nós não podemos ser mesquinhos de não 
fazer virar verdade esse mote. Porque a nossa função social é muito importante. O Brasil vive 
hoje uma crise de confiança, uma crise financeira, uma crise de instabilidade política e social 
que nos obriga a trazer para esse mercado da educação a necessidade premente e urgente de 
empregar esses alunos. Então, esse trabalho que nós fazemos, por exemplo, para te citar como 
é importante a empregabilidade, o aluno entra no ambiente virtual, lança suas habilidades e 
competências e ao mesmo tempo ele preenche uma série de perguntas de cunho psicossocial, 
formando uma base de dados, e as empresas são convocadas pela universidade a lançar as 
vagas nesse portal. Do nosso lado 60 mil alunos lançam suas habilidades e do outro lado as 
empresas tem 60 mil candidatos para selecionar, onde o aplicativo cruza esses dados com as 
vagas oferecidas. No momento que o candidato chega para fazer a entrevista, a empresa vai 
nos pontuar, informando o que motivou ela a contratar ou não contratar. A que não contratar, 
a gente lança mão de uma tabulação de dados e se preciso, mexemos na matriz curricular e 
aproximamos mais as necessidades das empresas com o que estamos estudando. Nós estamos 
com esse projeto em andamento aqui. E só para complementar, a questão humanística entra, 
pois lançamos um olhar personalista sobre a necessidade do aluno. O aluno que entra na 
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universidade hoje tem de ser olhado de maneira humanista, para que ele não se sinta somente 
um número. Infelizmente essa é a impressão geral, mas nós estamos humanizando a 
universidade, porque as propostas vendidas há 10 anos atrás não funcionam mais. 

CA2: Eu acho que nós somos humanos. Sendo humanos, temos que ser humanizados. Acho 
que estamos perdendo essa humanidade, e perdendo isso, a gente tá focado principalmente na 
parte financeira, nas conquistas financeiras e eu entendo que isso gera ansiedade, gera 
decepções, frustrações etc.; e não traz a médio e longo prazo um profissional que realmente se 
sinta feliz com a profissão, e sim ele se sente cobrado, com metas a todo momento, que ele 
tem que ter sucesso, tem que ter sucesso. O salário de uma pessoa não pode ser somente o 
salário financeiro, tem que ser também o salário satisfação. Se você não tem o salário 
satisfação, você pode ganhar o tanto que for que você não está ganhando nada. 

CA3: Boa pergunta hein cara... é preciso pensar! A faculdade tem que trabalhar na formação 
geral, humanística e para o trabalho. Eu tenho recebido aqui alunos muito mal preparados do 
ensino fundamental. Antigamente nós tínhamos diversas disciplinas que eram inseridas no 
ensino primário, no ensino médio, e que hoje falta aqui no ensino superior. A universidade 
tem que trabalhar as questões humanísticas, as questões étnico-raciais e preparar para o 
mercado. Formação geral sim, questões humanísticas sim, porque o ensino hoje está 
deficiente... Eu acho que não tem essas disciplinas importantes na formação primária do 
aluno. O aluno vem para o nosso programa muito deficiente do ensino fundamental e que 
precisa ser trabalhado. Hoje você pede para o aluno escrever uma redação no vestibular ou 
uma dissertação e o resultado é muito ruim e eu acho isso muito importante. 

CA4: Eu acredito que devem ter os dois. Principalmente, pela minha formação ser na área da 
saúde, não dá pra você falar somente sobre empregabilidade. O fator humano é a essência da 
profissão, então precisa ter conteúdo de formação geral, pois é justamente essa base que ele 
vem pra faculdade. O aluno que entra hoje na universidade tem dificuldade de escrever, de 
falar, muita dificuldade de entender as tecnologias da informação. Então isso acaba 
impactando. Ter a formação geral e humanística também é necessária. O aluno, quando ele 
pensa em entrar em uma universidade, ele pensa na prática, ele pensa no emprego... mas eu 
acho que é importante ter as duas coisas. 

CA5: Pela realidade hoje do país eu acredito que a instituição tem que dar valor sim à parte 
de empregabilidade, tentando formar um profissional direto para a área, para que ele possa ser 
absorvido o mais rápido possível, até porque o país necessita disso, apesar de toda a crise que 
estamos passando, é isso que o aluno procura... A maioria dos cursos que te coloca em 
posição de empregabilidade são cursos mais rápidos, os tecnólogos de dois anos que visam a 
empregabilidade, colocando o mais rápido possível o estudante no mercado. Porém, na minha 
visão, eu acho que é preciso disponibilizar para este aluno também a área humanística e 
também em outras áreas, porque só preparar o profissional não adianta, tem que preparar a 
pessoa para que ela adquira valores, os valores profissionais, porque eu acho que uma coisa 
está diretamente ligada à outra, os valores morais, os valores profissionais. Eu acho que não 
há uma separação tão grande como o pessoal diz, você tem que ser profissional ou pessoal... 
Na verdade, a formação como pessoa diferencia muito do profissional... Hoje as instituições 
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estão muito preocupadas em colocar as pessoas no mercado, mas elas esquecem de preparar 
elas para atender as necessidades de outras pessoas no mercado em que ela está sendo 
inserida. 

CB1: Eu acho que a formação profissional, principalmente no contexto da universidade, ela 
tem que ter as duas dimensões: para a capacitação voltada para a empregabilidade e também 
para o caráter científico. Não existe uma formação profissional sem uma formação científica. 
Eu volto à primeira pergunta: também o nosso mercado de trabalho não tem um modelo 
próprio, então a formação para este mercado é dúbia e muito confusa. Quando se trabalha as 
políticas públicas da educação eu tenho lá o incentivo à ciência. Quando eu trabalho a 
realidade de mercado, eu tenho incentivo à capacitação para o emprego. Eu sou partidário de 
que as duas formações andem juntas, até porque o próprio mercado exige o conhecimento 
científico, isso já é uma realidade no mercado brasileiro. Uma especialização ou uma MBA 
hoje não são diferenciais no mercado de trabalho, agora são diferenciais o mestrado e o 
doutorado. Então as empresas estão contratando mestres e doutores para atuar como 
executivos. Isso só comprova que a formação tem que andar junto com a ciência. Esse modelo 
de universidade tem de estar voltado a isso, a trabalhar a empregabilidade e o científico 
também, além do humanístico, conhecimentos gerais, com visão crítica, não ideológica... Se 
bem que no momento que eu faço uma crítica, já estou buscando um processo ideológico, pois 
estou trabalhando com as questões ideológicas, o que é muito difícil, mas é ampliar a visão 
crítica de um aluno, de uma pessoa, não é trabalhar com as questões ideológicas, de caráter da 
pessoa ou da universidade... Mas a questão humanística te traz uma questão mais crítica de 
todo o processo que acontece na sociedade nos dias atuais. 

CB2: Ela deve incluir elementos de formação geral e humanísticos, conhecimentos durante o 
período de formação nessas questões de capacitação, o que garante sim a empregabilidade 
dele, então essa seria a justificativa. A gente tem, por exemplo, alguns eventos que são 
relacionados com essas questões. O curso de administração é um curso que não envolve só o 
negócio, mas o aluno precisa aprender a trabalhar em sociedade, então, por exemplo, o 
terceiro setor passa a ter uma importância nisso. Aqui o aluno é inserido, instigado a 
desenvolver esse lado também (humanístico), ter esse lado humano trabalhado. 

CB3: É claro que não só a empregabilidade, mas também aquilo que o aluno precisa conhecer 
o que acontece no Brasil e no mundo... Porque o que a gente mais observa é o aluno, usando 
uma figura de metáfora, entra uma pedra e deveria sair uma pedra mais polida, em todos os 
aspectos, éticos, humanísticos, e não acontece isso... Mas eu defendo a tese sim, de que o 
aluno deve sair uma pedra polida como ser humano, até porque aprender por aprender... É só 
você digitar lá no Google e ele vai te mostrar tudo. O Google vai te falar melhor de gestão de 
pessoas do que eu, que sou professor de gestão de pessoas. Mas nós estamos falhando porque 
na faculdade está entrando uma pedra lascada, não polida e continua saindo um aluno não 
polido, sem ética, sem valor, que fica bebendo... E a gente quer mais, a gente quer um 
cidadão... Universitário o que é? É um cidadão universal. Eu defendo sim a formação geral e 
humanística, não apenas voltada para a empregabilidade, mas não é isso que está 
acontecendo. 
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CB4: Eu acho que deve incluir elementos de formação geral e humanística. Por exemplo, eu 
dou aula também de gestão do terceiro setor... É uma guerra para os alunos se interessarem 
por esse assunto. A gente tem que tentar discutir cidadania, eles não estão nem aí... Por quê? 
Porque eles já vêm de uma educação onde eu preciso ser o melhor da classe, porque eu vou 
pegar o melhor emprego, e a vida é muito mais do que isso... A gente tem que exercitar a 
cidadania, tem que se preocupar com o próximo, tem que fazer trabalho voluntário, tem que 
ter uma vida mais integrada com a sociedade, e não só trabalhar, ganhar meu dinheiro, 
comprar um carrão, um celular do último modelo e a vida tá boa pra mim... Eu acho que nós 
somos uma sociedade, tem que estar bom pra todo mundo e pra isso precisa dessa formação 
geral e humanística, as duas coisas. Porque nós temos alunos que não sabem Matemática, que 
escrevem muito mal o Português. Por quê? Porque 90% dos alunos vem da escola pública, 
então você vê a falta, ou a falha da educação quando eles entram na universidade, você tem 
que corrigir esses básicos de Português, tem que dar disciplina de Matemática para ensinar 
operações básicas... Então eu acho que essa formação geral é fundamental, até pra compensar 
falhas dos ensinos fundamental e médio, mas acho importante também a formação 
humanística: formar cidadão, com senso crítico, aprender a pensar por si, tudo isso eu acho 
fundamental. 

CB5: Então, é importante sim que tenha uma formação profissional predominantemente para 
a empregabilidade, até porque a gente tem hoje um Ministério da Educação que está 
trabalhando a questão da economia criativa, então a gente tem uma secretaria de economia 
criativa vinculado ao Ministério da Educação. Dentro dessa secretaria existem os grupos 
organizados nas áreas de Design, Moda, em várias áreas diferenciadas e que vão atuar numa 
questão de empregabilidade não apenas de mercado, mas também buscando uma formação de 
forma mais humanística, porque o conceito da economia criativa abre outras possiblidades de 
formação. Não estou nem falando de artesanato, de desenvolver uma economia local, não é só 
isso... Mas é uma formação mais humanística... Nos últimos cinco anos a gente tem uma 
aceitação de várias palavras, por exemplo, diversidade. Não dá pra ter uma formação 
humanística e ter várias situações que envolvem o estudante, que envolvem os jovens, que 
jogam ele numa realidade... A questão da formação geral e humanística é muito importante, 
ela não tem a mesma importância da empregabilidade, de uma formação profissional, mas 
existe sim... Toda a organização de um curso de moda, por exemplo, existe um percentual de 
carga horária voltada para uma formação humanística e uma formação que está voltada para a 
formação técnica e profissional, isso não tem como fugir, é impossível fugir, senão a gente vai 
pensar só na questão da empregabilidade, então a gente faz um curso técnico, que precisa 
muito pouco de uma formação humanística. 

CC1: Eu acho que tem que ter sim elementos de formação humanística, nós não somos robôs, 
então falar só em uma formação para realizar uma determinada tarefa, primeiro porque eu 
chamo isso de capacitação, eu acho que os cursos principalmente em nível superior, seja 
graduação ou pós, eles têm que trabalhar a formação, e a formação inclui outros elementos 
que tem inevitavelmente a questão humana, porque a gente lida com pessoas. Você vai 
trabalhar, vai para uma empresa, vai lidar com pessoas, então a gente precisa aprender isso, 
como viver nesse espaço, nesse espaço, não só executar tarefas... 
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CC2: Empregabilidade é claro, está fazendo um curso para ter um emprego, mas se ele tem a 
formação geral e humanística, se ele vai atuar na comunidade, a gente está formando pessoas 
para lidar com pessoas, independente de qualquer curso e de qualquer área específica de 
formação, ele tem que ter essa base, senão ele vira um bom técnico, ele não vira um bom 
profissional. Então essa questão da empregabilidade é inerente ao curso, isso é consequência, 
senão ele aprende lá a apertar um botão, ou a fazer um desenho, mas isso vai ser uma 
formação vazia. Se ele não tiver essa base sólida, independente do curso, todas as áreas têm 
seus aspectos éticos, filosóficos, então ele tem que ter essa formação humanística, porque a 
gente está formando pessoas para trabalhar com pessoas. Caso contrário, fica uma formação 
estérea, fica descolada da realidade. Aí essa pessoa não consegue ter empregabilidade. O que 
as empresas estão buscando? A proatividade, o profissional que veja o todo... Aquele 
profissional que está fechado na casinha, independente da função que ele tiver, ele não vai 
conseguir resolver as questões que a humanidade lhe pede. Formar não é uma questão técnica, 
em todas as nossas reuniões pedagógicas, em nossas conversas, a nossa gestão é muito 
compartilhada, nós construímos de forma coletiva, nós devemos privilegiar esses aspectos da 
formação humana e eu acho mais gostoso. 

CC3: Eu preferiria que fosse a segunda alternativa, uma formação geral, humanística, pra 
entender o sentido do trabalho, porque o trabalho é próprio do ser humano. Só que a gente tem 
confundido trabalho como condição intrínseca da condição do ser humano com atividade 
profissional e eu acho que esse é o problema. A atividade profissional é parte do trabalho, mas 
ela não é o trabalho. Então a gente tem dado um peso, na verdade, para o que é secundário, ao 
invés de dar peso para o que é essencial, nessa formação do sujeito que é trabalhador, voltada 
para os valores sociais. Se o trabalho nos ajuda a construir nosso ciclo de atividade, ajuda a 
construir o homem, por que a gente foca numa parte desse trabalho que seria a atuação 
profissional? Dá peso maior para isso do que para uma formação mais generalista e 
humanística, não faz sentido isso... 

CC4: Essa é uma visão muito utilitária... Hoje você precisa pensar numa formação mais 
eclética. Eu me vejo assim, eu saí um pouco dessa visão matemática estática justamente por 
isso. Hoje eu trabalho na área de matemática, na área de negócios, então eu tenho que 
entender um pouco de áreas que não estiveram dentro do meu curso especificamente. O meu 
curso focou efetivamente a docência, a licenciatura focou a docência, mas se eu não buscasse 
outros elementos, talvez eu não estaria onde eu estou hoje, talvez eu não conseguiria atender 
os alunos que eu atendo hoje, porque eu dou aula para matemáticos também, eu trabalho na 
licenciatura, então é um outro foco. A minha graduação me atendeu no sentido de ser 
matemático, mas na maioria do tempo eu não lido com matemáticos, eu lido com pessoas de 
outras áreas. Então dentro do mercado, se eu pensasse somente naquilo que eu estudei, eu 
certamente não conseguiria atender adequadamente. A gente sempre está buscando focar o 
público que a gente tá lidando, não somente pensando no mercado de trabalho deles, mas eu 
estou pensando em como eles estão aprendendo, porque se eu não falar a linguagem dessa 
turma, eu não consigo fazer com que a matemática se faça presente no mundo deles, ainda 
mais em situações onde esse cara veio para o curso e achava que não teria matemática. A 
formação geral e humanística é importante na formação, sem dúvida... Eu me vi assim quando 
eu fui para o mestrado, por exemplo, onde eu não fui só estudar matemática, eu fui para outras 
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áreas, eu fui estudar antropologia, sociologia, porque a formação da graduação é muito 
limitada nessas áreas. Hoje eu me considero muito mais completa, exatamente por navegar em 
outras áreas que não são minhas áreas de conhecimento específico, mas ainda tenho muito o 
que aprender. Assim, quanto mais você navega, mais você vê que não sabe um montão de 
coisas.  

CC5: Não tem como trabalhar isoladamente no mercado de trabalho sem a questão geral e 
humanística, porque o mercado exige esse tipo de formação. Então, ao mesmo tempo que a 
gente está formando para o mercado de trabalho, a gente também está formando o ser humano 
que vai se inserir na sociedade e que deve contribuir com ela. Essa questão é muito presente 
nos cursos que a gente coordena, a questão humana vem primeiro que a profissional. Você 
não é primeiro profissional e depois humano... Você é primeiro ser humano, se relaciona com 
as pessoas e depois você é profissional. Isso a gente preza muito em nossa formação. 

CD1: Eu acho que deve ter elementos de formação geral e humanística. Isso é essencial, 
principalmente na minha área, que é a psicologia, é uma questão crucial, principalmente a 
questão humana. A formação geral também é importante porque os estudantes não devem 
ficar restritos àquilo que é ofertado pelo curso somente, ele deve ter o conhecimento geral do 
se passa no país, no mundo, na comunidade em que ele vive, então ele precisa ter um 
conhecimento geral sim. Agora a empregabilidade eu acho importante, a gente precisa usar 
tudo o que aprendeu, o estudante quando sai, ele precisa praticar e então estar adequado ao 
mercado de trabalho, senão ele vai ficar isolado, né? Se ele não tem uma formação adequada 
ao mercado, então ele não vai se empregar. Existe uma coisa da academia de formar 
pesquisador, é muito importante, mas acho que tem que ter uma ligação da pesquisa com a 
demanda da sociedade. 

CD2: Como estou na área da saúde, é difícil eu não falar da formação geral e humanística, até 
porque, para o indivíduo entender sobre o objeto de trabalho dele, o ser humano, ele precisa 
entender o mundo e qual a posição dele dentro desse cenário. É lógico que a gente precisa 
formar tecnicamente, mas eu acredito que é preciso dar essa visão geral. Entendo também, 
conforme minha experiência em sala de aula, que não é fácil você pegar algumas pessoas que 
veem o ensinamento técnico e querer dar um ensinamento mais global, uma formação mais 
humanística. Não é fácil. Eu acho que isso precisa ser feito em momentos adequados do 
curso. Isso acontece muito dentro do mesmo curso, da mesma área, encontramos alunos de 
diferentes características, mesmo estando no mesmo município. Eu entendo que os 
professores, a coordenação, precisam entender bem quem é o seu alunado e tentar verificar 
qual é o melhor momento para inserir esses conceitos e essas discussões. Na área da saúde eu 
acho que os meninos entram muito imaturos e nós vemos que em grande parte das escolas do 
país abordam esses temas no início do curso, o que acaba desmotivando o aluno, ele acaba 
não vendo muito sentido, ele está muito interessado em conhecer a parte técnica que ele 
escolheu. Ele ainda não entendeu que isso é apenas uma ferramenta para se trabalhar num 
cenário muito maior, então ele não valoriza e nem aproveita. Na minha concepção, com os 
alunos que temos hoje, eu compartilho com meu corpo docente e é uma discussão que sempre 
fazemos nas reuniões de colegiado, que talvez essa formação humanística seja feita mais para 
o final do curso, mas com certeza ela precisa existir. 
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CD3: Se o curso tivesse uma carga horária compatível, eu acho que deveria ter os dois, mas 
como não tem, o que acontece é que fica faltando a parte técnica, que vai garantir a 
empregabilidade. Existem matérias de sociologia, ciências sociais, ética profissional, noções 
de direito, língua portuguesa, interpretação de texto, comunicação e expressão, que são 
disciplinas complementares e interessantes, porém o curso tem reduzido muito sua carga 
horária, principalmente nas disciplinas técnicas, que são as principais. A educação não está 
focada na capacitação e nem na formação humanística. Quando eu estudei não tinha essa 
formação humanística. O curso todo era sentado na sala de aula, era uma formação 
basicamente profissional. Essas disciplinas a gente aprendia na prática, no trabalho, algo que 
as disciplinas práticas não eram possíveis aprender no trabalho se não tivermos os 
fundamentos. Eu acho que a formação hoje é bastante deficitária. 

CD4: Eu acho que predominantemente não. Eu acho um pouco radical isso, principalmente 
quando a gente fala do curso de enfermagem. A primeira arte é cuidar. Quando eu falo de 
cuidar, eu falo de bio-psico-social e espiritual. Então eu não consigo fazer uma coisa muito 
metódica. Eu posso dar o exemplo disso nos cuidados paliativos da oncologia, você deixa de 
ser técnico e passa a ser amigo. É aquela voz que escuta, você se torna além do perceptível, é 
você ouvir aquele familiar que está angustiado, que é totalmente fora daquilo que o aluno 
aprendeu em sala de aula. Então a gente trabalha muito essa questão humanística, muito... Nós 
temos, por exemplo, a humanização da assistência, isso é um conteúdo que a gente tem. A 
gente trabalha a questão técnica básica e a gente vai adequando essas questões humanísticas, 
sociais, multidisciplinares... O que acontece é que muitas pessoas que vem fazer enfermagem 
acreditam que a enfermagem é estritamente técnica, mas vai muito além disso. Nós 
trabalhamos para que o aluno tenha uma visão mais geral. Você tem que passar sonda? Tudo 
bem, mas pra quê? Por quê? Quais as complicações esse paciente pode ter? O que pode 
acontecer no meio do procedimento e causar um problema? Como é isso para o paciente? 
Como é isso para a família? Em enfermagem não tem como ser essa questão pragmática e 
tudo isso facilita a questão do aprendizado, fazendo com que o aluno possa olhar por outros 
ângulos e não só o técnico. 

CD5: Como o próprio nome diz, universidade tem que ver com o universal. Se você não dá 
conhecimentos universais, que não é somente da área específica, não tem sentido de se 
chamar universidade. Eu acho que é uma questão de princípio. Ela foi pensada pra ser um 
lugar de debate e discussão, para se elevar a pensamentos superiores, não somente pra ser um 
lugar de conhecimento técnico. Agora, a universidade hoje foca o mercado, ela inclusive tem 
rankings elaborados e complicados que justamente falam isso, que a universidade boa é 
aquela que emprega mais, porque atende uma demanda de mercado. Mas será que essas 
pessoas têm qualificação? Foram preparadas pra pensar um pouco mais adiante daquela 
formação específica? Se o mercado precisa de gente criativa, que tenha jogo de cintura, que 
tenha outras’ qualidades além da formação, então a gente não está conseguindo isso. E não é 
um erro só da universidade, é um problema lá de trás, que é fazer o aluno pensar diferente, de 
dar possibilidades, senão ele entra e sai pior. Ele emburrece, não no sentido de desaprender, 
mas no sentido de perder tempo com coisas que não eram realmente necessárias. Ensinar a 
fazer o óbvio a gente ensina até os animais, mas sair do óbvio e partir pra coisas que 
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necessitem raciocínio, só dentro da universidade que a gente propõe, não depois que ele está 
formado.  

 
Pergunta 3: Você acredita que a IES em que você trabalha oferece aos alunos uma 
sólida formação científica, cultural, tecnológica e humanística? Por quê? 
 

CA1: Nós procuramos condimentar nossos alunos com toda a parte humanística, cultural e 
tecnológica porque essa é uma necessidade do mercado, ele tem que sair daqui com essa 
mistura de cultura. O Ministério da Educação também nos obriga a seguir nesse sentido, há 
uma fiscalização muito eficiente, muito apropriada do MEC, que inclusive nos indica nesse 
momento a colocar em todos os currículos disciplinas que tenham ligação com as questões 
étnico-raciais. Nossos próximos anos serão muito voltados à cultura, à socialização, à inclusão 
digital e à interação étnico-racial entre os alunos. Por isso eu acho que estamos no caminho 
certo aqui em nossa instituição, pontuados tanto pela sinalização do mercado, quanto pelo 
MEC, porque são dois vetores que a gente não perde de vista. 

CA2: Eu acho que a gente oferece uma formação técnica, não diria uma excelente formação, 
porque na realidade, os alunos que a gente recebe, que são os nossos clientes, não estão num 
grau intelectual alto. Eles vêm normalmente de uma escola pública, com uma base fraca. 
Então a gente até quer, mas não consegue fazer essa produção cultural, intelectual, que seria o 
nosso interesse. Acho que é interesse da faculdade que eles saiam daqui como profissionais de 
ponta... Mas o nosso cliente tem um déficit intelectual, não que ele tenha problema, é porque 
ele vem de uma base fraca. E isso a faculdade não consegue superar. Até tenta nivelar. Não se 
perde anos de base e se recupera em seis meses, um ano. Eu acho que essa situação é nosso 
grande problema. Com relação ao meu curso, eu trabalho bastante a questão formação do 
indivíduo. Eu acredito nisso! Embora seja um curso de exatas e ninguém espera que a gente 
trabalhe isso, eu trabalho semestre a semestre, até o final do curso, trabalhamos a parte 
humanística, ética, direitos humanos etc., cada semestre a gente vai crescendo nesses temas. 
Nós trabalhamos em paralelo com o mercado, formando para o mercado junto com 
laboratório de empreendedorismo, onde eles têm que desenvolver um projeto que seja 
socioambiental no final do curso. 

CA3: Não, acho que não. Por mais que as instituições de ensino superior tentem atender todas 
essas necessidades, não é o suficiente. Eu acho que as instituições devem investir pesado em 
tecnologia, pesquisa e produção científica, pois o Brasil é muito carente nisso. Nas privadas, a 
iniciação científica não funciona. Funciona uma ou outra, onde a direção ou curso fomentam a 
iniciação científica na graduação. Eu acho que isso aqui nós somos carentes. Talvez, não sei, 
por falta de vontade ou motivação do professor, ou condições da instituição mesmo de 
desenvolver novos desafios para os alunos, para os professores... Eu acho que somos muito 
carentes nesta área aqui. 

CA4: Atualmente nós estamos em fase de reestruturação. Eu acredito que, dentro da 
instituição de ensino superior em que eu trabalho, eu acabo implementando essas questões de 
formação dentro do currículo do aluno, mas atualmente ainda não. Falta muita coisa, parte 
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científica, de inserir, por exemplo, os alunos nos programas de iniciação... Nós temos os 
programas, mas há baixa adesão. Acaba sendo uma visão diferenciada nos cursos de exatas, 
de administração, da área de saúde. Essa questão cultural, do próprio Ministério da Educação 
ter essa obrigatoriedade, então a própria instituição acaba buscando isso, um requisito legal 
para a formação e uma boa colocação, uma boa nota junto ao Ministério da Educação, então 
isto está sendo implementado gradativamente. Eu acho que essa reestruturação está sendo 
benéfica, mas ainda tem muito a se fazer, a se melhorar nesses quatro critérios, não é 100% 
ainda. 

CA5: Eu acredito que a instituição, dentro dos parâmetros e a necessidade do mercado, sim. 
Ela prepara o aluno para entrar no mercado cientificamente, culturalmente e 
tecnologicamente. Porém, ela se limita ao que o MEC disponibiliza a ela hoje, devido à 
necessidade nacional. Então o MEC acabou reduzindo muitas coisas dentro das instituições, 
algo que ele podia solicitar um pouco mais das instituições, ele acabou diminuindo, e as 
instituições vendo naquilo uma possibilidade de crescimento no desenvolvimento, sem tanto 
investimento, acabou absorvendo. Antigamente você não tinha 20% on-line e o resto da 
semana todo presencial... Quando entrou 20%, é um professor a menos na instituição. Quando 
isso entrou, isso foi absorvido por todas as instituições particulares. Hoje você não vê 
nenhuma instituição que não tenha 4 dias presenciais e a de sexta-feira é on-line, você para na 
frente de um computador ou vai para uma sala de aula para assistir um vídeo. Isso foi 
autorizado pelo MEC e eu acredito que as instituições estão preparadas para suprir todas as 
necessidades em todos os âmbitos que você procura. Porém, hoje a preocupação das 
instituições seria somente em atender o que o MEC exige. 

CB1: Nós estamos numa instituição privada e o objetivo aqui não é pesquisa científica, é o 
ensino. No que diz respeito a essas duas dimensões, estamos caminhando para... No que diz 
respeito à formação humanística, cada vez mais nós caminhamos para essa direção. No que 
diz respeito às questões culturais, também. Agora quanto às questões tecnológicas, isso já é 
uma realidade... O que eu penso também é que a instituição tenta trabalhar principalmente as 
questões humanísticas e culturais, mas o repertório do aluno que a gente recebe compromete 
esse trabalho. Por isso eu penso que estamos caminhando para... 

CB2: Ela deve incluir elementos de formação geral e humanísticos, conhecimentos durante o 
período de formação nessas questões de capacitação, o que garante sim a empregabilidade 
dele, então essa seria a justificativa. A gente tem, por exemplo, alguns eventos que são 
relacionados com essas questões. O curso de administração é um curso que não envolve só o 
negócio, mas o aluno precisa aprender a trabalhar em sociedade, então, por exemplo, o 
terceiro setor passa a ter uma importância nisso. Aqui o aluno é inserido, instigado a 
desenvolver esse lado também (humanístico), ter esse lado humano trabalhado. 

CB3: No nosso curso particularmente, não há nada mais novo cientificamente para se 
descobrir. Você tem os TCC’s, os artigos científicos, os processos pedagógicos, é tudo a 
mesma coisa, não há nada de moderno, o campo não permite mais isso. Se você estivesse 
falando de medicina, você diria que sempre há novas coisas para serem descobertas. No nosso 
campo não... Roda, roda e os assuntos são sempre os mesmos: sustentabilidade, importância 
da mulher, da liderança... Então eu acho assim, não é nem culpa da faculdade, nós 
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trabalhamos numa temática que não há mais margem para isso... E toda vez que surge um 
assunto novo, ele é natimorto, já nasce morto, não vai muito além. Eu acho que a questão não 
é que a gente não ofereça, mas que o nosso curso não permite nada de novo. Não há nada de 
novo a ser criado. Eu acho que nosso aluno não sai com uma boa bagagem cultural e 
humanística. Nosso aluno é muito imediatista, ele recebe aquela informação e ela tem 
validade até a prova. Vale ponto, vale nota, vale isso, vale aquilo, ganha horas? Eu não creio 
que ele saia com um arsenal na bagagem. O nosso aluno, não é que ele não queira aprender, 
ele não consegue... 90% dos alunos vêm de colégio público, oriundos de classes C, D e E... 
Então eles tiveram uma má formação. Então quando ele chega aqui, ele não está capacitado a 
armazenar o conhecimento, é só na hora da prova e depois acabou, não há aquele acervo, 
aquele estoque que ele vai levar para fora. 

CB4: Não, eu acho que não oferece uma sólida formação científica. Por quê? Bom, primeiro a 
gente está num curso de administração, então por definição, o curso de administração é 
generalista. Então você tem aula de marketing, de recursos humanos, aula de finanças, de 
contabilidade, você passa por todas as áreas da empresa, só que de maneira muito superficial. 
Então, o funcionário de administração tem o lado positivo, de ser generalista, daí ele pode 
trabalhar em diversas áreas da empresa ou de uma organização não governamental, mas ao 
mesmo tempo ele precisa complementar o conhecimento dele depois que ele sai da graduação, 
para se especializar em determinada área. É muito comum os alunos fazerem pós-graduação 
depois que saem. Então eu acho que formação científica sólida não é muito sólida. Eu acho 
que tem muita coisa pra melhorar ainda. Cultural? Cultural eu tenho dúvidas... Na realidade a 
gente pede para os alunos irem ao cinema, lerem livros... Mas não acho que há uma formação 
cultural sólida. Tecnológica também não, e acho que não é o caso, já que eles dominam a 
tecnologia como instrumento de trabalho. A ideia do curso é entender como funcionam os 
processos dentro das empresas e o software seria um instrumento para fazer o processo 
funcionar. No caso da humanística, não. Os professores tentam incutir nos alunos esse tipo de 
coisa, de que você tem que ser cidadão, que você tem que se abrir para o mundo, que você 
precisa olhar quem está do seu lado, não pode pensar só em você, enfim... Mas é muito de 
cada professor querer ou não fazer isso, a universidade não tem ainda esse viés. 

CB5: Diante das mudanças que ocorreram recentemente na universidade, a gente tem aqui a 
questão da entrada, por legislação, que as escolas estão usando agora 20% em EaD. Então, 
sólida formação eu acho que é um paraíso... Ela oferece uma formação cultural, ela tenta 
buscar uma formação científica, incentivando mesmo que pouco o desenvolvimento de 
pesquisa, de iniciação científica. É resgatada essa questão científica lá na frente com o TCC, 
com o desenvolvimento da monografia, independente do curso que ele vai fazer. Agora, com 
a inserção das disciplinas em 20% EaD, sólida formação eu acho que vai depender mais das 
disciplinas tecnológicas e de formação profissional para contribuir na organização do 
pensamento desse estudante na questão de cultura, na questão científica, na questão 
humanística.  

CC1: Sim, acredito. Porque no meu caso, faz parte do DNA da instituição, existe uma 
preocupação interna de que os docentes tenham uma formação dentro da lógica da instituição. 
A gente tem até uma coisa aqui, o “jeito (nome da instituição) de ensinar, o jeito (nome da 
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instituição) de aprender”, e em geral sempre são oferecidos cursos para os professores, 
principalmente quando eles entram na instituição, para que eles entendam como é esse jeito 
(nome da instituição). De modo geral, tanto os cursos presenciais como EaD, a gente busca 
não só conteúdo de capacitação, mas também um conteúdo que dê formação, que faça essa 
pessoa pensar, ligar a área dele às outras áreas, às pessoas com quem ele tem de lidar, enfim... 
Então acredito que sim, tem essa característica. 

CC2: É difícil essa sua pergunta! Eu acredito sim que a instituição em que eu trabalho se 
preocupa com isso, ela tem realmente essa missão, essa visão, ela tem esse discurso. Mas 
além do discurso, ela tenta fazer outras atividades que fogem da questão técnica, ela tenta 
colocar atividades de pesquisa, atividades de ensino, feira cultural, ela estimula o intercâmbio, 
ela estimula o diálogo, é uma instituição que realmente tenta com os alunos aqui fazer uma 
formação diferenciada. Só que a instituição tem diversos setores e todos os setores interferem 
na ação. Não adianta falar que a parte pedagógica não está alicerçada na parte administrativa e 
que um setor não trabalha com o outro... Embora a instituição tenha essa vertente de uma 
formação diferenciada, voltada para o aluno, esse é o nosso discurso, eu acho que ainda falta 
alguma coisa. A gente está numa instituição híbrida, aqui é uma escola, uma instituição de 
ensino e às vezes eu acho que eu estou numa empresa, e a instituição tem esse negócio da 
empresa. É uma empresa, as escolas se especializaram, ela trabalha com esse negócio de 
empresa. Às vezes o administrativo acaba interferindo no educacional e isso reflete em como 
o professor vai lidar com o aluno. Os professores passam por mim e perguntam: Você quer 
que eu atenda o aluno ou faça relatório? Aí eu falo pra ele: Eu quero os dois, mas nesse 
momento eu quero o relatório. Então, eu estou mandando ele deixar o aluno de lado. Mas por 
que eu estou mandando ele deixar o aluno de lado? Porque essa vertente administrativa da 
instituição, se eu não mandar o relatório, eu sou cobrada também. Eu acho que tem um misto. 
A instituição tenta fazer uma coisa mais voltada para a formação, mas eu estou numa empresa 
de ensino. E eu não penso que sou diferente de outras instituições que a gente passa por aí. É 
que aqui, como é o sistema S, essa questão da empresa é muito mais evidente do que nas 
outras universidades que eu já trabalhei. 

CC3: Olha, eu não sei muito das relações institucionais, e esse é um problema, porque eu 
estou aqui há um ano e meio, eu ainda não consegui aprender muito sobre esse ethos da 
instituição, mas eu acredito que ela tem um potencial humano, um recursos humanos para 
fazer essa formação mais abrangente, cultural, humanística, mas o curso em que eu trabalho 
eu percebo que isso fica um pouco focado em questões não só em questões teóricas, mas 
também tem uma proposição metodológica, tem um fazer aí embutido, mas pouco reflexivo. 
Na verdade eu acho que a instituição precisa caminhar muito no sentido de incorporar esses 
outros âmbitos na formação profissional ou profissionalizante e ser uma formação para o 
trabalhador. Acho que ainda é uma instituição voltada para uma educação por competência, e 
aí tem uma discussão muito forte, porque a gente fala de competência, mas de quem? Ele é 
competente porque ele produz mais ou ele é competente porque ele consegue refletir sobre 
suas condições de trabalho e fazer isso de uma forma política? Então até na escolha do 
conceito de competência, quando ele é pouco claro, dá a impressão, digamos assim, de que é 
uma instituição muito mais voltada para uma formação para o mercado, para o sucesso do 
mercado e menos para as expressões culturais, humanísticas, embora se tenha eventos 
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espaçados que visam essas outras dimensões também, mas não acho que está no cerne da 
instituição. 

CC4: Eu não vejo nenhuma instituição que consiga fazer isso de forma plena, não 
especificamente na que eu trabalho, nenhuma instituição que consiga abarcar todos esses 
elementos, de forma plena eu acho difícil. A gente tem professores muito específicos e que 
não se abrem para outras áreas. Eu sou professora do presencial e o EaD, e quando você fala 
do EaD as pessoas já olham com um olhar de resistência, “não sei se isso é sério, se isso 
vira...” Eu não sei se abarcar tudo isso se consegue sair do discurso. Sinceramente, eu gostaria 
muito se saísse do papel. Isso me fez lembrar que em todos os projetos pedagógicos a gente 
tem que trabalhar de modo interdisciplinar e isso é uma mentira, porque a gente não trabalha, 
às vezes o professor nem sabe o que é isso, entendeu. A gente coloca coisas que a gente 
efetivamente nem faz e nem tem condições de fazer, diante da nossa formação, diante dos 
currículos. A maneira como os currículos estão estruturados nas instituições engessam para 
essa visão, porque quando você trabalha a visão de disciplina, você acaba engessando, a 
própria disciplina deixa de ser interdisciplinar, você tem coisas que são contrárias. Talvez o 
pessoal que vem estudando em universidades americanas, por exemplo, que trabalham com 
resolução de problemas e projetos, talvez eles consigam reunir elementos de muitas áreas, não 
dentro das caixinhas como acontecem nas disciplinas, pois o aluno não consegue efetivamente 
enxergar as ligações, talvez nem o professor consiga. A maneira como os currículos são 
estruturados não permite que isso seja feito, porque você tem uma quantidade de conteúdo a 
cumprir, você tem um monte de burocracias a seguir e aí não tem jeito, no final do semestre 
você tem que fechar as notas, tem que cumprir o que está determinado e isso acaba 
engessando seu trabalho em relação a essa visão mais geral, que seria o ideal, mas que na 
prática eu não consigo ver. 

CC5: Com certeza! Basta olhar para esse centro universitário e ver que a gente tem todas as 
ferramentas necessárias pra isso. O jeito (nome da instituição) disponibiliza para os alunos 
todas as ferramentas. Então a gente tem sim condições de fazer isso, de fazer esse trabalho... 
Não é à toa que somos reconhecidos nacionalmente como uma instituição nota dez no MEC. 

CD1: Eu acredito sim. Eu acredito no curso que eu participo. Então em relação à formação 
científica sim, nós temos um programa, um plano pedagógico que visa a formação científica. 
Cultural também, porque nós estamos sempre preocupados com isso, fazendo com que o 
aluno tenha uma formação geral, não só o que a gente ensina aqui, não só o que é específico 
da psicologia, mas estimular que eles aprendam e estejam interessados no que se passa. Na 
tecnologia a psicologia usa menos do que a área de exatas, por exemplo... Mas eles também 
usam laboratório de informática com alguns programas, eles fazem alguns experimentos 
usando o computador, mas não é o nosso forte não... E humanística sim, e é exatamente o que 
o psicólogo faz, mostrando a parte humana em todas as instituições. 

CD2: Bom, vou dividir essa resposta em duas. No que se refere à formação humanística e 
científica a gente dá uma formação sólida. A gente concentrava muito as questões 
humanísticas no começo, hoje não mais, até por conta dessas discussões de colegiado a gente 
diluiu durante o curso todo. Agora essa tendência será concentrar isso um pouco mais para o 
final, do primeiro quarto do curso ou talvez do meio pra frente justamente pra fazer mais 
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sentido para o aluno, porque a gente acha que esse aluno chega muito imaturo para nós. Mas 
olhando toda a carga horária, a matriz curricular, eu acho que a gente oferece uma boa 
formação humanística e científica, até por causa da formação do meu corpo docente. Hoje nós 
temos 95% dos professores formados com mestrado e doutorado, então isso faz com que eles 
tenham o interesse natural pela pesquisa e usam suas pesquisas em sala de aula, então acho 
que a parte científica está bem legal. Do ponto de vista cultural e tecnológico eu acho que a 
gente precisa melhorar ainda. Eu acho que a carga horária tinha que ser um pouco maior para 
podermos falar um pouco mais disso tudo. Com a concorrência que se instalou no Brasil 
recentemente, juntamente com a diminuição dos valores das mensalidades, eu acho que a 
parte tecnológica foi a que mais sofreu, porque naturalmente essa é a parte que mais envolve 
investimento. Aqui em São Paulo, enquanto as escolas foram diminuindo suas receitas pela 
enorme concorrência que existe, na contramão, houve um boom na formação de mestres e 
doutores, então a oferta ficou maior. Então você consegue ter oferta de profissionais de boa 
qualificação, consegue adequar os conteúdos, mas a questão tecnológica precisa de bastante 
aporte. Agora, se você permite que o mercado participe mais, certamente ele vai ter interesse 
que o produto dele seja estudado, experimentado dentro da universidade, certamente eles 
poderiam contribuir um pouco mais nessa questão e seria uma forma também pra gente captar 
recursos e fazer isso. Hoje, na minha visão, isso ainda não existe, isso falta, tá longe de 
acontecer, mas estamos trabalhando pra acontecer. 

CD3: Bom, eu acho que oferece. Eu conheço muitas universidades e do ponto de vista de 
equipamento, nossos laboratórios são excelentes. Você pode ir em qualquer universidade 
pública ou privada, mas você não vai encontrar laboratórios tão bons. Do ponto de vista físico 
e de instalações, aqui é muito bom. Do ponto de vista docente, nós temos bons professores, 
com grande prática profissional de mercado e acadêmica, com trabalhos científicos, titulação. 
Culturalmente, eu acho que sim, pois é oferecido aos alunos muitas atividades culturais e 
outras que são complementares. 

CD4: Eu acredito que nós temos uma base muito boa. Eu fiz faculdade há 15 anos atrás e eu 
percebo que (nome da instituição) traz muito daquilo que eu aprendi, em menor tempo, mais 
corrido, porque hoje os cursos são em meio-período. Mas o que eu sinto não é um problema 
na faculdade, nós temos professores excelentes e não mudou o contexto técnico, científico, de 
aprendizagem... O problema está um pouco na visão do aluno e do interesse. O aluno vem 
cansado, ele trabalha, tem um perfil diferente dos alunos de 15 anos atrás, da época em que eu 
me formei. Então eu percebo que isso interfere. Hoje eu tenho campos de estágios 
interessantes, mas aí o aluno chega atrasado ou tem que sair antes. Nós damos sim uma 
estrutura, mas infelizmente o perfil de aluno que a gente tem dificulta o aproveitamento. 

CD5: Eu acho que ela poderia mais. Eu acho que ela faz o básico. É bem assim: o que está no 
contrato, eu vou te dar esse conhecimento específico e ponto final! Só que não é só isso a 
formação. Eu acho que promover debates de questões atuais, de questões humanas não há 
mais espaço. A formação dos professores e as próprias grades não permitem que você 
desenvolva essas questões. A gente diz assim: a universidade só é universidade quando tem os 
cursos de formação e extensão, mas onde estão os cursos de extensão? Estão basicamente 
atrelados em adquirir aptidões. Você vai ver cursos de extensão na informática, na 
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administração, na economia, você vê eles suprindo pedaços de coisas. Mas onde estão as 
coisas que realmente interessam? Pesquisa que realmente não reverte em conhecimento, que 
não reverte numa realidade de conhecimento é inócua, não precisava ter. E é assim, ou a gente 
avança no aspecto intelectual de um assunto, com discussões mais amplas ou ele 
simplesmente é engavetado. Onde está a parceria com as indústrias? A gente não vê, parece 
que as indústrias não confiam muito na universidade e a universidade também não tem meios 
de estabelecer seus centros de pesquisa, então, o que era pra ser um local de avanço técnico 
não existe nem nas públicas, o que se dirá das particulares... A gente sabe que os laboratórios 
nas públicas estão sucateados, não tem verba. Mas por quê? Eles gastam mais com pessoal do 
que com material? Aqui a gente gasta mais com material do que com pessoal. Também tem 
que se investir na formação de quem forma, dos professores... É preciso investir mais nos 
professores, nos cursos de pedagogia, nas pós-graduações, para preparar melhor o professor. 

 

Pergunta 4: Muitas IES estão sendo adquiridas por grupos empresariais nacionais e 
internacionais. Você acredita que as condições de trabalho para você e seus parceiros, 
bem como a aprendizagem dos alunos melhoraram após essas aquisições? Por quê? 
 

CA1: Olha, eu acredito que sim, porque a empresa, apesar dela ser do ramo da educação, ela 
não pode ser execrada por ser um negócio. É um negócio, uma atividade econômica como 
outra qualquer, e o ingresso desses grupos de investimento, as grandes mantenedoras, nós 
aqui somos parte de uma grande mantenedora que hoje administra 14 marcas, eu vejo nisso a 
participação e na profissionalização do ensino uma necessidade de manutenção da 
credibilidade dos contratos. Por quê? Nos vemos empresas particulares de ensino em meio ao 
cumprimento dos contratos, deixando muitos alunos desassistidos, com sonhos partidos, 
porque a gente sabe que a empresa de educação que quebra ela perde o credenciamento do 
Ministério da Educação, não podendo dar a garantia da finalização de uma atividade tão vital 
que é a educação. Então, a quebra de uma instituição em meio ao cumprimento do contrato, 
mais do que interromper um sonho, ela inviabiliza uma carreira. Então a participação desses 
grandes grupos minimizou muito esse risco. Essa é a importância: dar a certeza ao aluno, ao 
contratante, a garantia de manutenção daquele contrato educacional do começo até o fim. Isso 
é importante: garantia institucional de que o contrato vai ser cumprido, melhor estrutura, 
maior capacidade de financiamento, união a grandes grupos financeiros que podem investir 
em iniciação científica... Como é um grupo de investimento, a gente abre parcerias, pois a 
empresa é aberta na bolsa e dá visibilidade aos alunos de poder fazer uma iniciação científica, 
de expandir seus conhecimentos e ir para o mercado. A inserção desses grupos de 
investimento dá mais segurança institucional para poder promover um ensino mais adequado 
às necessidades do mercado. 

CA2: Se eu for falar neste momento, eu acho que na verdade elas não melhoraram. Mas como 
sou uma profissional com muito tempo de formada, entendo que toda vez que você tem uma 
fusão, uma compra, uma junção, sempre essa mudança é traumática. Se eu disser que ela foi 
ruim para nós ou aos alunos, eu estaria dando uma informação prematura. No nosso caso é 
cedo para eu ter uma opinião formada sobre esse assunto. No geral, quando esses casos 
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acontecem, é para melhor. Mas com relação ao nosso momento em que estamos vivendo, 
estamos justamente num grupo estrangeiro que praticamente comprou a Anhanguera, eu acho 
que é cedo para dar essa opinião, porque nós estamos em transição. Em transição não dá pra 
gente opinar, é prematuro. 

CA3: Nós melhoramos muito! Se eu falar contra, eu estou mentindo. Bom, eu sou da área da 
saúde, e dentro do meu curso não havia um laboratório de saúde, não havia peças anatômicas 
para os alunos estudarem. Então com essa aquisição, nós podemos dizer que temos um 
excelente laboratório de saúde, temos um excelente acervo bibliográfico, nós conseguimos 
levar os alunos de uma área tecnicista para congressos nacionais e internacionais de produção 
científica, como por exemplo o CONIC, graças a esses laboratórios e esses investimentos. Foi 
um fator muito motivador para professores e alunos. Mas acho que podemos investir mais. 
Hoje eu tenho uma visão favorável desta aquisição. Tem os prós e contras, mas acho que com 
o tempo nós vamos aprimorar isso. Hoje eu só tenho a agradecer essas aquisições que 
aconteceram. O investimento foi alto. Nós conseguimos preparar um laboratório de saúde em 
seis meses, pra sair do papel e colocar aluno no laboratório, desenvolvendo atividades. Então 
se eu falar contra, eu estou mentindo. 

CA4: Aqui, por exemplo, é uma instituição onde nós estamos passando pela segunda fusão. 
Você tinha uma instituição de ensino superior que não existe mais, que foi adquirida por uma 
empresa e agora teve uma empresa americana, uma grande empresa dentro do mercado 
educacional no país, mantenedora de várias outras instituições de ensino superior. Nós 
estamos passando pela segunda fusão. A primeira instituição era a (nome da instituição 1), 
que tinha muitas dificuldades, que foi comprada pela (nome da instituição 2). 
Academicamente as coisas melhoraram muito, os currículos principalmente, pois a (nome da 
instituição 1) não cumpria os requisitos legais. Com a vinda da (nome da mantenedora atual), 
acabou essa preocupação por parte da companhia, tendo um ensino superior de qualidade, mas 
em contrapartida você tem uma briga de mercado: você tem que alocar alunos, precisa ter 
salas cheias e muitas vezes isso acaba não se revertendo em qualidade. Eles ainda estão 
buscando uma instituição com uma rentabilidade financeira bacana e alinhar isso com 
qualidade do ensino. Então hoje não dá pra ver isso... Da primeira pra segunda aquisição sim, 
houve uma mudança pra melhor, da (nome da instituição 1) para a (nome da instituição 2) é 
nítido que a estrutura cresceu muito, houve uma grande melhoria. Com relação à (nome da 
mantenedora), como estamos há 1 ano, dá pra sentir que eles são mais agressivos, que eles 
querem estar no mercado, querem buscar essa qualidade e querem transformar essa qualidade 
em números, resultando em notas 4 no MEC, nas avaliações e notas do ENADE. Assim, tem 
uma equipe bacana que fica na mantenedora pensando em novos programas de ensino e 
aprendizagem, que iniciou agora no primeiro semestre, que é o KLS 2.0, o (nome da 
mantenedora) Learning System, que é um programa onde você tem uma aula mediada e após 
a aula, onde o aluno tem que fazer uma parte em casa, ele tem que vir com as coisas prontas e 
professor vai mediar esse conhecimento em sala de aula, vai cobrar isso dele. E aí vão 
melhorando as condições de trabalho também, tem gerado novas perspectivas em relação ao 
trabalho e crescimento profissional. 
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CA5: Acredito que elas melhoraram. O investimento das instituições do exterior foi muito 
grande, o pessoal tem adquirido muitas instituições e tem feito investimentos maciços na parte 
tecnológica, na parte de aprimoramento, treinamento dos profissionais para tentar capacitar 
em cima do que é necessário. Porém, eles também não fogem à regra, ficando num patamar 
próximo daquilo que é necessário para fazer com que a instituição funcione. Melhorou? 
Melhorou... Tem investimento, tem o equipamento que a gente precisa, tem treinamento, tem 
tudo, porém, eu acredito que eles poderiam melhorar muito mais, se não fosse essa limitação 
ou adequação à realidade que o Brasil exige. Eles fazem somente o que é necessário para 
aprovação no MEC e seguir a instituição de forma correta e lucrando. Então não tem porque 
eu te dar 10 e gastar um dinheirão, se eu posso te deixar no 5 e ganhar o mesmo dinheiro. 
Melhorou bastante, mas poderia estar muito além se o feijão com arroz não fosse o 
suficiente... Muitas instituições colocam no padrão necessário e se houve uma ameaça, eles 
dão uma melhorada, mas até ali também... São melhorias quase imperceptíveis, coisas 
pequenas que para eles fazem toda a diferença. 

CB1: Melhorou... Tudo melhorou. Eu penso que sim, eu vejo isso muito claro. Se você tem o 
foco no aluno e o aluno é o cliente, então é preciso você melhorar a estrutura. A melhoria da 
infraestrutura ajuda na construção dessa formação. Então, a entrada de grupos internacionais 
nas instituições de ensino superior privadas iniciou o processo de melhorias como um todo, 
talvez não na parte científica, porque esse não é o objetivo, mas nas questões de infraestrutura 
e pedagógicas melhorou bastante.  

CB2: Sim, houve mudanças e melhorias nas condições de trabalho. No nosso exemplo aqui 
na instituição, nós estamos saindo de um sistema de gestão familiar e indo para uma gestão 
mais profissional. Há sim uma mudança, melhorias de condições de trabalho, de recursos, de 
processos, na aprendizagem também... Os alunos estão sendo inseridos numa modalidade 
nova, que é o EaD, de ensino à distância, então nosso aluno também está passando por um 
processo de mudança de cultura, então penso que tem melhorias sim. 

CB3: Melhoraram. No caso particularmente nosso, o grupo que entrou comprou 44 prédios, 
estão mudando muita coisa, trocando maquinário, ontem nós fizemos um treinamento, algo 
que nós nem pensávamos em fazer. Temos treinamentos constantes, assuntos novos, testes 
para melhorar nossas habilidades, então assim, acho que para mim e meus colegas melhorou 
sim. Para os professores eu acho que eles não sentiram melhorias. As mudanças, o dedo do 
americano nós só vamos sentir daqui cinco ou dez anos, porque não se desconstrói uma terra 
arrasada como essa de uma hora para outra, e eles estão com essa proposta de mudança. Nós 
que estamos mais perto da diretoria sentimos mais as diferenças. Para os professores e alunos 
ainda vai demorar um bom tempo para eles sentirem as mudanças. 

CB4: Olha, eu vou falar pela universidade onde eu trabalho, que foi comprada por um grupo 
multinacional. Então eu já trabalhei em empresa, já fui executiva de empresa, eu vejo muito 
bem o que eles estão fazendo, eles estão “profissionalizando a educação”. Então eles têm 
visão, missão, visão de processos, sistemas pra resolver tudo, querem orientar todo mundo 
para o aluno, é aquela coisa bem americana né? Avaliação semestral, com quadrantes 
vermelho, amarelo, azul e verde, se você ficar dois semestres no vermelho você é demitido, se 
você ficar dois no amarelo o gestor precisa justificar porque ele quer aquele professor, então 
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tem essa coisa bem business... Mas ao mesmo tempo, eles dão mais condições de 
infraestrutura, salário ainda não melhorou muito, mas existe a perspectiva de montar um plano 
salarial para os professores, então especialista ganha tanto, mestre ganha tanto... Ao mesmo 
tempo, eu vejo que os alunos estão se sentindo melhor. O fato de você avaliar professor, tudo 
bem que você avalia pelo viés do aluno: 50% do peso da nota do professor é dada pelo aluno, 
o que é perigoso, porque as vezes o aluno não gosta daquele perfil de professor e aí ele usa a 
avaliação como um instrumento de vingança. Mas de qualquer forma, é positivo ter uma 
avaliação, saber a opinião do aluno, até para entender o que ele precisa, quais são as 
expectativas, as demandas... Como eu já trabalhei em empresa, já trabalhei em multifuncional 
americana, então as coisas funcionam melhor, pelo menos os processos não ficam 
emperrados. Eu estou vendo que as coisas começam a desemperrar por conta desse modelo 
americano. Todos estamos aqui orientados para um objetivo comum, eles dizem que é o 
aluno, mas o objetivo é dar lucro, mas de qualquer forma o resultado final eu vejo como 
positivo. A única coisa que eu questiono, como na sua primeira pergunta, é que a universidade 
está se tornando pragmática. Então, fazer pesquisa, extensão, são coisas que eles estão 
começando a fazer agora, porque tem nos Estados Unidos e eles querem implementar aqui, 
mas sempre de uma maneira pragmática. Então, vamos fazer pesquisa? Mas não vamos 
pesquisar aquilo que eu (nome da entrevistada) quero pesquisar... Vamos pesquisar aquilo que 
está mais em voga no mercado, aquilo que é demanda das empresas, e é aí que eu acho que é 
falho, que deveria ter as duas coisas. Poderia ter liberdade pra pensar também, pesquisar 
aquilo que é interessante. 

CB5: É complicado né? Essa questão aqui tem uma resposta complicada pelo seguinte: aqui 
nós estamos passando por um período de transição, a gente tá no olho do furacão... Na 
realidade a gente nem entrou no olho do furacão ainda, a gente tá chegando... Porque eu vejo 
agora desse lado de cá, quando esse grupo internacional adquiriu a escola, então o que 
aconteceu? A gente teve um impacto, tem a coisa da cultura interna, da cultura instalada, a 
gente tem a questão da insegurança, tudo isso já foi enfrentado. Mas a gente tem também uma 
situação de que esse grupo internacional que adquiriu a escola, eles tem um objetivo. Se eu 
for falar exatamente no caso da (nome da instituição de ensino superior) e do grupo que 
adquiriu a nossa escola, o objetivo não é tirar a escola do nicho em que ela se encontra, do 
mercado em que ela se encontra, o objetivo é melhorar as características que essa escola tem, 
porque ela tem qualidade, senão ela não teria sido adquirida. Então nessa pergunta, é preciso 
fazer uma relação, porque tem escolas que são adquiridas, mas ela está com valor de mercado 
muito baixo, estava com dívidas, ou ela tem uma quantidade muito pequena de alunos, então a 
negociação é fácil de ser realizada, diferente dessa escola, que tem uma quantidade enorme de 
alunos. Negociar 65 mil alunos e dizer que você vai tirar essa escola do nicho que ela está é 
muito difícil, mas observar que ela tem 65 mil alunos e você pode melhorar as qualidades que 
estão maquiadas dentro dessa escola e transformar isso em 80, 90, 100 mil alunos, eu acho 
que condições de trabalho são apertadas, porque a gente vai ver uma posição de gestão 
diferenciada, você sai de uma gestão familiar e entra numa questão de administração real, de 
gestão real das coisas que acontecem, então você tem um ajuste, que é um aperto nas 
condições de trabalho. A gente ainda não entrou no olho do furacão, eles têm um 
planejamento de três anos e o tempo está passando rápido, a gente já passou pelo primeiro. No 
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meio do ano que vem a gente vai estar no olho do furacão... Com todos esses cortes já 
realizados, com a vontade da gestão de ter deixado a escola um pouco mais leve para tocar da 
maneira como eles querem tocar. Mas, ao mesmo tempo em que as coisas estão ficando mais 
leves, tem um monte de pilares que eles estão levantando aqui por trás, eles estão construindo 
num planejamento de três anos. Então, assim, daqui para três anos eu acho que melhora as 
condições de professores e de alunos também, infraestrutura, espaço de trabalho, na visão dos 
mantenedores atuais, que é diferente da visão que a gente tem, de uma cultura instalada. Eu 
acho que a insegurança é menor, comparando o mesmo momento do ano passado. A gente tá 
fazendo um ano... No ano passado tinha uma insegurança muito maior de ambiente, de 
dúvidas, de como vai ser, de como não vai ser... Em outubro, novembro do ano passado a 
gente estava numa situação muito pior, eu acho... Agora estamos numa situação mais 
tranquila... No ano que vem, entrando no segundo semestre, a gente vai estar correndo com 
muitas atividades, mas ainda aprendendo a fazer a lição. Eu ainda estou levando lição de casa 
pra fazer, a gente faz lição de casa todo dia. Em breve esse espaço vai diminuir, eles estão 
querendo tirar essa diferença da gente. E o que é legal? Quando você diz assim: condições de 
trabalho pra você e seus parceiros, eu acho que vai melhorar sim, porque a gente vivia 
reclamando da questão de procedimento e tá todo mundo fazendo treinamento. Não é somente 
os coordenadores, é a secretaria, os professores... Ah, mas toda hora agora um curso? Ué, mas 
vocês não queriam cursos? Não queriam que a escola oferecesse cursos? Agora tem, agora 
você pode escolher. Eles estão medindo o seu desempenho, sua produtividade, seu 
engajamento... É o que eu falo para os meus professores, a palavra para esse grupo é 
engajamento. 

CC1: Não, não acredito (risos). Infelizmente vou usar a palavra desprazer de estar numa 
instituição que foi adquirida e eu vi ali total desrespeito aos professores que estavam ali, que 
já eram da casa, que tinham titulação de doutor ou pelo menos mestre, e passado o tempo de 
negociação dessa instituição, o que nós vimos foi uma fila com esses professores mestres e 
doutores na porta do RH para serem demitidos. Então desculpa, não tem como ser favorável a 
um negócio desses, é depor contra aquilo que eu mesmo penso sobre formação. Então hoje 
tenho pouco contato com as pessoas que estão nessas instituições, mas ainda tenho contato 
com alguns e constantemente as notícias que a gente ouve não são boas, tanto das condições 
de trabalho quanto da qualidade de ensino. Então, particularmente eu sempre me questiono 
como o MEC permite coisas desse tipo, porque a gente está virando uma concentração de 
massa e não há preocupação com a qualidade da educação e sim um grande mercado, 
educação virando um grande mercado, um mercado muito lucrativo, e a meu ver, parte dessas 
instituições infelizmente enganam o aluno, dizendo que eles vão sair dali com um diploma do 
ensino superior, sendo que hoje esse diploma não equivale nem ao ensino médio da nossa 
época. Então assim, sendo muito honesta, essa é minha visão. Eu vejo alunos saindo de 
determinadas instituições com nível de ensino muito fraco, daí eu acho que é um engodo... 

CC2: Não melhoraram, precarizaram, piorou! É a precarização do trabalho docente. Um 
pouco por causa do MEC, mas não sei se no futuro isso será flexibilizado. Daqui a pouco não 
vai ter professor nessas instituições. Não é uma visão pessimista, mas eu vejo tudo formatado, 
estão substituindo professores por tutores... Essas instituições tem pegado fortemente esses 
20% de EaD e aí elas lançam formatos. Está virando Instituto Universal Brasileiro, é tudo 
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muito formatado. É livro tal, livro tal, mas por que ele não usa os clássicos, o que foi 
consagrado pela comunidade científica? Por que ele não vai nos artigos? Porque essas 
instituições estão substituindo os professores de carreira, professores que realmente 
questionam... Eu acho que tem que ter uma inovação do quadro docente? Eu acho que sim, 
mas junto com outro, né? A experiência do que está lá e fazendo bem junto com o novo. A 
gente precisa dar uma priorizada no conhecimento, senão vai ficar com cheiro de mofo, e 
trazer os dois, tudo junto, tem que ter professores novos, professores antigos, e não é só bom 
para o aluno, é bom para o outro professor, porque ele aprende com o colega novo, que vem 
de fora. Mas o que a gente tem percebido? Essas grandes instituições têm feito demissão em 
massa com o objetivo de diminuir o valor da hora-aula. Onde já se viu uma instituição pagar 
R$ 23,00 para um professor de nível universitário, com mestrado? Eu não entendo tudo isso, 
mas é o que elas estão fazendo. A gente fica ou fica, esse é o nosso mercado. Então o que eles 
estão fazendo? Eles estão formatando! É o livro tal, os pacotes educacionais, os softwares 
educacionais. Eu vejo essas instituições sucateando a educação. Eu fico pensando daqui há 20 
anos, quando a gente for olhar essas discussões... Daqui a pouco estarão substituindo, tá todo 
mundo virando tutor... Não é desmerecendo o tutor, é que a instituição olha o tutor com outro 
contrato, ele não tem contrato de trabalho de professor, o contrato dele é administrativo, foge 
do SINPRO (sindicato dos professores), ele não tem férias, não tem recesso, mas a carga 
emocional, a carga de trabalho dele é a mesma, ele é um professor. Só que na carteira ele não 
é professor. A minha visão sobre esses grandes grupos é a precarização total do trabalho 
docente e isso daqui pouco tempo vai ter reflexos na formação do profissional. A gente vai ter 
um contingente de desempregados e que não conseguem inserção no mercado de trabalho 
porque eles foram mal-formados e a culpa é das universidades deles também. 

CC3: É difícil fazer essa relação direta sem pensar na expansão de matrículas do ensino 
superior, porque essas empresas acham um nicho de mercado numa expansão que vem muito 
pelo subsídio do governo, numa relação delicada de oferta do ensino superior não ser via setor 
público e sim pelo setor privado. Acho que quando você faz essa escolha no âmbito do 
governo, você abre margem para que a educação vire um negócio e um negócio é feito de 
lucro. Se ele não gerar lucro, ele não precisa continuar existindo. O que eu vejo hoje, 
trabalhando em duas instituições, uma de grande e outra de pequeno porte, que vem nessa 
pegada de ampliação de matrículas no ensino superior especialmente para pessoas de baixa 
renda, eu vejo que essa expansão de matrículas não é acompanhada da ampliação da 
qualidade do ensino ofertado. Você tem muito mais gente no ensino superior, muita gente 
com defasagem na escolarização de base e essa defasagem é ignorada, onde a gente parte do 
pressuposto que a gente está formando no ensino superior, mas é só um ensino médio um 
pouco mais qualificado, um pouco mais complexo, digamos assim. Então, ao mesmo tempo 
em que a gente aumentou a matrícula, a gente não qualificou a oferta. Isso é um ponto. Não 
qualificando a oferta e transformando em negócio, a gente abre margem para atrair esse tipo 
de empresa e como o objetivo maior sempre é o lucro, o lucro se dá por duas vias: ou você 
encarece esse produto, o que não é esse o negócio dessas instituições, ou você barateia os 
custos da oferta, que em muitas instituições se traduz em diminuir quadro de professores, 
disfarçar contratação de professor com a denominação de “tutor” ao invés de “professor”, por 
exemplo, não pagar de acordo com a titulação desses profissionais, então um doutor e um 
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tutor vão receber salários iguais, porque isso não é previsto na legislação do ensino superior, 
enfim... Eu acho que a vinda desses grupos e a abertura desse nicho de mercado de ensino 
superior para as camadas populares se deu de acordo com forma que a educação se deu no 
país: um ensino pobre para pobre. Essa é a crítica que eu faço: se você quer maximizar lucro, 
então você empobrece a sua oferta. 

CC4: Eu vou falar o que eu ouço. Uma instituição em que eu trabalhei foi adquirida por um 
grupo, mas eu já saí de lá há uns dez anos. Com certeza a qualidade já não era lá grandes 
coisas e das grandes aquisições que aconteceram, você até já deve saber de quem eu estou 
falando... A gente já tinha noção que as condições de trabalho, de lidar com o professor, de 
ligar com os próprios alunos, da quantidade de alunos por sala, a organização dos horários e 
do currículo não era aquilo que a gente desejava. Agora, então, a gente sabe que só piorou. Só 
piorou! Cada vez mais se contrata docentes que não tem qualificação, uma qualificação 
mínima que o MEC exige pra cumprir tabela, pra baratear, pra colocar mais alunos em sala de 
aula, enfim... Virou um mercado de peixe! Infelizmente e cada vez mais, se as coisas 
continuarem acontecendo assim, eles é que vão determinar como o mercado educacional vai 
funcionar. E é difícil dentro de um mundo capitalista como esse. 

CC5: As condições de trabalho oferecidas pelo (nome da instituição) são muito boas, para 
todos e quaisquer funcionários aqui. A gente tem orgulho de trabalhar no (nome da 
instituição), por conta do salário, por conta do tratamento, por conta de todas as questões que 
contribuem pra isso. Um professor do (nome da instituição) é um professor que você e 
percebe ele satisfeito. Por exemplo, esse ano, a universidade em todos os campi foi 
considerada nota máxima no MEC, então pra gente é um orgulho trabalhar aqui, não só pela 
nota, mas pelo trabalho que a gente desenvolve, pelo reconhecimento da instituição e por tudo 
o que ela faz. 

CD1: Não sei se melhoraram... Aqui nós não tivemos essa experiência. Eu acho perigoso que 
se olhe apenas pela parte administrativa. O aprendizado precisa ser preservado. Como 
coordenadora a gente sabe que a administração manda a gente corta coisas, cortar a carga 
horária, juntar turmas, e isso é uma visão bem administrativa de custos, e a gente como 
coordenador pedagógico tenta ao máximo preservar uma educação de qualidade dentro dessas 
circunstâncias, mas acho que tem um limite pra isso. A gente ouve falar que em alguns 
lugares a coisa veio como um rolo compressor, difícil de lidar, eu não tenho essa experiência. 
Por enquanto, as ações que a gente sofreu aqui foram suaves, foram possíveis de digerir ao 
longo do tempo, a gente foi se adaptando e fomos vendo que era possível. Por exemplo, 
ensino à distância é algo que também de uns tempos pra cá foi introduzido. No início teve 
uma certa resistência, mas a gente foi vendo que era possível ter um ensino à distância de 
qualidade. 

CD2: Isso vai depender muito por qual lado a gente vai olhar... Se a gente pensar 
macroscopicamente, na oferta de vagas, na possibilidade das pessoas estudarem, mesmo para 
aquelas que um dia não tinham condições, eu acho que a maneira como a questão do ensino 
no Brasil vem se desenhando, isso favoreceu o ingresso dessas pessoas. A partir do momento 
que você tem grandes empresas entrando, muitas de capital aberto, elas prestam contas para 
seus acionistas e necessitam dar resultado financeiro pra quem está investindo naquele 
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negócio, pra isso ela precisa ter cliente, pra isso ela precisa reduzir o preço, então as pessoas 
têm mais acesso e isso é um ganho. Agora olhando por outro lado, quando poucos têm 
oportunidade de estudar, as mensalidades são bem maiores. Na área da saúde, há 15 anos 
atrás, as mensalidades eram três vezes maiores, isso em todas as privadas. O fato é que, 
naturalmente, quando você faz isso, você começa a ter alguns problemas, porque você pode 
gastar menos com salário de professor, vai investir menos em tecnologia... Em São Paulo, por 
exemplo, proliferam professores titulados, daí a oferta é maior, qualificada e nem sempre 
você precisa gastar muito com isso. Em outras regiões do país, como somos um grupo grande 
e pela nossa experiência, percebemos que é difícil contratar um professor assim, por causa da 
concorrência. Além disso, você abre as portas da universidade para um público que não teve 
uma boa formação nas fases iniciais do seu aprendizado e chega na universidade com um 
grande déficit. Então eu acho que muda muito o enfoque. Para tornar o curso útil, você precisa 
trabalhar conceitos que em anos anteriores você não precisava, porque as pessoas chegavam 
com uma formação melhor. Nesse contexto, você tem um tempo finito e precisa formar 
pessoas que chegaram com déficit maior de aprendizagem, naturalmente você não consegue 
avançar tanto. A capacidade de compreensão, de raciocínio, de assimilação é diferente e 
também, naturalmente, esse novo grupo de alunos que chega pra gente é um grupo que na sua 
imensa maioria é constituído por trabalhadores, por vezes em outras áreas, com grande carga 
horária e com tempo de estudo reduzido. Então, tudo isso eu vejo como um grande desafio pra 
gente, porque temos que desenvolver técnicas de ensino, aprendizagem e motivação. Na 
minha visão, acredito que precisamos usar as ferramentas que eles gostam e se sentem 
motivados, tablets, celulares, trabalhar com aplicativos e fazer algo mais participativo. Hoje, 
com as mídias sociais, as pessoas acabam se julgando protagonistas, como deve ser nesse 
processo. Então você precisa dar voz para esse cara, dar espaço pra ele fazer e não mais ficar 
naquele processo do professor trazer o conhecimento passivo que o aluno recebe e estuda 
antes da prova. Os alunos não aguentam mais isso, os professores não veem mais resultado e 
eles não têm mais tempo pra trabalhar dessa forma. Então, com certeza, a gente precisa de 
uma revolução no método didático-pedagógico. A condição de aprendizagem eu sinceramente 
acho que piorou por tudo isso que eu te falei. A nossa matéria prima mudou muito, mas as 
condições de trabalho eu acho que variam muito, mas na maioria das vezes eu acho que 
piorou também. A nossa escola é uma escola grande, mas não faz parte de um grupo. Ela tem 
uma mantenedora dirigida pelas mesmas pessoas que começaram há cinquenta anos atrás. Nas 
grandes fusões que vem ocorrendo, por experiência e pelo contato que temos com outros 
colegas piorou muito, justamente porque o lucro é muito visado e eles precisam prestar contas 
para os investidores. Aí o material didático, a carga horária das disciplinas, tipo de 
contratações, o valor da hora-aula, tudo isso piorou muito. E naturalmente, quando você tem 
um grupo de alunos com menos formação e dependendo da experiência do professor, se é 
mais novo, se está começando a carreira e chega e vê esse aluno com muitas dificuldades, 
então ele se frustra um pouco. 

CD3: A (nome da instituição) é uma instituição tradicional, é a mesma coisa desde que foi 
criada. Eu trabalhei em outras universidades que foram compradas e lá as condições de 
trabalho pioraram e os colegas dizem o mesmo. Existem hoje 4 grandes grupos e até onde eu 
sei, piorou... Esse pessoal não é um pessoal de educação, diferente da nossa aqui, que nasceu 
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baseada num sistema educacional, começou cursinho, depois virou colégio e por fim, 
universidade. Existe uma visão de educação. Nas outras, na minha opinião, é uma visão pura e 
simplesmente empresarial, e que não podem ser vistas só por esse aspecto. Isso prejudica né? 
Nós aqui não enxergamos o aluno como um cliente. Enxergamos ele como aluno, ele não tá 
pagando o diploma. 

CD4: Nessa instituição eu não tenho essa experiência, mas eu tenho em outras. Lá não mudou 
nada. Na verdade, o que a gente percebe que mudou são as questões administrativas, formas 
de contratação... Mas para o aluno não teve impacto nenhum. Eu acho que a coordenação 
geral tem uma filosofia única de trabalho e para os alunos não mudou nada, só mudou para os 
professores. Na outra instituição que eu trabalho eu sou professora convidada. Lá eles estão 
querendo que a gente abra uma firma pra trabalharmos como PJ (pessoa jurídica), o que vem 
desagradando a todos. Vão aumentar a hora-aula, mas a gente tem que abrir uma firma, isso é 
uma proposta, ainda não tem nada certo. São mais questões administrativas que impactam o 
professor, mas o aluno não. 

CD5: Piorou! Piorou muito, tanto para os alunos como para os professores. Porque se você 
parar pra pensar, conhecimento é um bem que não tem preço. Essas empresas que adquirem 
as universidades e que visam o lado financeiro, a primeira coisa que elas vão cortar são os 
professores mais antigos, aqueles que têm maior formação, experiência, porque é isso que 
define o valor de um professor, quanto ele estudou e quanto ele tem de experiência, pra 
colocar gente menos qualificada e experiente, o que vai interferir diretamente em sala de aula. 
O aluno vai estar lidando com pessoas que estão somente um passo à frente, que não tem 
experiência de nada. Ele vai ensinar o quê? O que está nos livros? Às vezes um bom leitor 
aprende mais do que em sala de aula, bem mais que o professor. O quê mais acontece? O 
aluno consegue pagar porque diminuiu o custo, diminuiu a estrutura, tem menos laboratório, 
tem menos oportunidade, menos carga horária... Mas isso significa o quê? Tem alguém lá do 
plano federal achou que quem está se graduando vai de fato se tornar especialista. Pelos 
planos atuais estamos mascarando a educação e todo mundo vai perder. A sociedade vai ter 
que conviver com profissionais que não tem habilitação suficiente. Então a gente está fazendo 
uma conta burra, estamos diminuindo o valor das mensalidades em função de ter mais gente 
pagante e menos gente qualificada. Isso não é culpa do aluno e nem do professor, a culpa é 
realmente de quem está propondo esse modelo. 

 
Pergunta 5: Como gestor, você se encontra numa posição intermediária entre a 
administração escolar (mantenedores) e o quadro de professores e alunos. Quais são os 
conflitos de pensamentos e ações entre os mantenedores, professores e alunos? 
 
CA1: Eu acho que o grande divisor de águas, o grande conflito entre os mantenedores, 
professores e alunos é a oferta de crédito, o endividamento, a possibilidade de obtenção de 
recursos públicos para a educação, o FIES, o financiamento estudantil, ele foi um grande 
fomento para o ingresso das grandes massas das classes C, D e E ao início do ensino superior 
tão sonhado. Com a crise governamental, a grande aflição das empresas mantenedoras, dos 
professores e alunos é a manutenção ou não do FIES, ou a busca de novas formas de 
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financiamento que vão manter vivo esse círculo de matrículas, contratos, dos professores em 
sala de aula, alunos estudando. A incerteza está na não obtenção dos resultados adequados nas 
provas que garantem a elegibilidade ao financiamento estudantil, ou seja, o governo elevou o 
nível de exigência para obtenção do financiamento estudantil, mas por outro lado, ele não tem 
a segurança de manter os contratos em andamento, porque nós estamos vivendo uma crise 
institucional, o governo já não tem mantido os custeios dos novos contratos, a manutenção 
dos contratos existentes, temos tido dificuldade na renovação dos contratos que causam muita 
insegurança. A crise do FIES é a maior aflição agora no momento. 

CA2: Talvez eu tenha bastante sorte com relação aos professores. Os meus professores estão 
alinhados comigo na forma de trabalhar. Todos são motivados a trabalhar na questão sócio-
ambiental e não há problemas quanto a isso. Os alunos eu acredito que eles levam um tempo, 
até metade do curso, quando eles vêm de um ensino básico e foram conduzidos a sair da 
escola sem na verdade entender a responsabilidade do estudo. Não vieram entendendo que é 
uma aquisição constante de conhecimento. Quando eles entram na faculdade, conforme o 
perfil do nosso cliente aqui, ele entra aqui, ele ainda imagina que ele vai ser conduzido, que 
ele ainda está na extensão do ensino médio. Então até que ele amadureça, e ele leva um tempo 
um pouco maior do que nas universidades tradicionais. Eles levam seis meses para cair na real 
que não estão mais no ensino médio Aqui o tempo é um pouco mais prolongado, eles levam 
de 1,5 a 2 anos para eles perceberem essa situação nova. Eu mostro muito a parte humanística, 
as responsabilidades, tudo o que é cobrado do profissional, como ele precisa trabalhar. Tudo 
isso vai trazendo a eles a reflexão para que eles mudem essa visão deles de tutela. Nós não 
temos muita relação com os mantenedores. Mas obviamente, como aqui é uma empresa, a 
intenção é que tenhamos captação, fundamental para eles. O que eles cobram muito da gente é 
a ação de captação, buscando novos alunos. No demais eu não vejo essa grande problemática. 
O foco principal deles é comercial. 

CA3: Olha, hoje nós temos um conflito muito grande com a instituição, que é um conflito 
sistêmico. Devido a essa nova aquisição, os sistemas têm uma certa lentidão em trocar 
informações... E acho que o conflito maior hoje é esse, sistêmico. De resto, eu acho que 
funciona bem. Quanto aos alunos, é complicado dizer que eles têm uma formação básica 
deficitária e que precisa ser aprimorado. O que nós buscamos são fontes de inspiração para os 
alunos. Então aqui, todo aluno que ingressa no ensino superior tem oficinas on-line com um 
tutor para sanar as dúvidas. São oficinas não-obrigatórias, com disciplinas de português, 
matemática, informática, biologia, física, ou seja, disciplinas básicas do ensino fundamental, 
que vai ser importante ele rever. Quanto aos mantenedores, o foco deles é qualidade. Se o 
curso tiver qualidade, ele vai ter boa captação de alunos, consegue ter uma boa rentabilidade... 
Então é isso que eles passam. Professores e coordenadores estão se atualizando 
constantemente. Eu vejo isso como um ponto positivo, a capacitação dos professores, dos 
coordenadores... 

CA4: Olha, eu acho que da mantenedora é justamente de buscar e alocar os alunos, 
diminuindo a qualidade. Esse é um primeiro conflito. Um segundo conflito é aquilo que eu já 
comentei anteriormente, é a preparação desse aluno que entra na universidade. Hoje a 
universidade está sendo responsável, ou tentando ser responsável pela formação que o próprio 



276 
 

Estado não realizou, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, o perfil do aluno 
hoje é diferenciado. As tecnologias têm atrapalhado, porque os alunos não sabem distanciar 
ou diferenciar qual é o papel dele dentro da universidade, transpassando para a universidade 
uma culpa que é dele e muitas vezes da própria sociedade. Então ele não sabe ler, não sabe 
interpretar e ele vem para uma universidade achando que somos obrigados a formá-lo, porque 
ele está de alguma forma adquirindo esse diploma por meio de pagamento. Então acaba 
gerando conflito... Hoje, como gestora, a nossa luta, a nossa maior dificuldade é essa, 
conseguir capacitar esse aluno, tendo um corpo docente qualificado para que consiga educar 
esse aluno e evite esses ruídos. 

CA5: A principal preocupação dos alunos hoje seria a parte em que a instituição privada te 
cobra uma mensalidade para te ensinar e a partir daí, já que estou pagando, eu tenho direito a 
tudo. Então isso me preocupa bastante porque você vê isso não somente em instituições 
superiores mais também no ensino médio e fundamental que acabaram virando mais lucro do 
que qualquer outra coisa... Então os alunos tem uma péssima qualidade e não se importam 
com isso, desde que no final eles possam pegar seu diploma. E aí quando você vê uma pessoa, 
um professor ou administrativo que tenta colocar uma regra ou tenta impor a qualidade, acaba 
sendo barrado pelo próprio sistema da instituição. O problema do aluno seria simplesmente o 
professor passar somente o que é necessário, acaba prejudicando o professor, porque se ele 
cobra demais, ele acaba sendo uma pessoa mal vista pelo aluno, tanto que no final do ano 
você normalmente vê os alunos presentearem os professores que pegaram mais leve, eles 
trazem presentinho, trazem isso, trazem aquilo... Os professores que realmente são rígidos, 
que ensinam alguma coisa, eles somente são lembrados quando você amadurece o suficiente e 
lembram que se não fosse aquela pessoa, ele não saberia isso... Quanto aos gestores, não há 
nenhum conflito, a não ser que seja pessoal... No meu caso, tenho um conflito hoje em dia 
com que é o ensino daquilo que um dia eu aprendi, de como que era o ensino... Mais que um 
jogo, eu tento administrar professores e alunos, colocando dentro do que é necessário, para 
que o professor possa se sentir à vontade para poder fazer o trabalho dele e dentro daquilo que 
ele reconhece como qualidade. Porém, como eu te falei, existe uma cadeia que acaba por 
atropelar a sua qualidade e você tem que se adequar. Não existe um conflito geral, existe um 
conflito de ideias do pessoal, o que é valor para ti e o que não é... Porém, para você expor é 
muito difícil. Como a gente falou no início, é a mão que me alimenta... Então fica um pouco 
complicado a gente apresentar alguma coisa que vá ao encontro aos diretores, 
administradores, investidores, entendeu? Então você acaba se adaptando ao meio... 

CB1: São muitos! O gestor fica numa encruzilhada. É o alvo de tudo. Ele é cobrado pelo 
mantenedor, para que ele possa atingir os objetivos institucionais e estar à frente de alunos e 
professores. No ensino superior das instituições privadas os professores são pouco 
comprometidos com o processo. Engajar esses professores dá trabalho. Então, primeiro 
conflito: engajar os professores. Já os alunos, eles não se veem como aprendizes, eles se veem 
como clientes! Então esse é um dos grandes conflitos, o interesse passa a ser individual e não 
coletivo. Ontem uma aluna veio reclamar de uma nota, aí eu disse pra ela: “Olha, após as 
provas, você precisa reclamar”. Aí ela disse: “Eu só reclamo se eu ficar reprovada”. Então o 
aprendizado dela não está em jogo, o que está em jogo é se ela será aprovada ou reprovada... 
Então, essa representação é clara. O coordenador fica ali, num estado de tensão total, eu acho 



277 
 

que é o que mais sofre nesse processo. E muitos coordenadores não tem os saberes para, eles 
não foram formados pra isso... Principalmente na minha área de sociais e ciências aplicadas, 
eles são executivos de mercado, profissionais da área e que acabaram por entrar na profissão. 
São poucos os que tiveram uma formação. Se você for na licenciatura, na área da educação, 
numa escola de educação, então é diferente. Lá você tem uma formação... Então esse é outro 
ponto de conflito, a formação, como o professor vai lidar com isso? 

CB2: Bom, no caso do coordenador, ele tem que atender a todos, logicamente que devemos 
atender os objetivos, a missão e a visão da instituição. O objetivo comum de todos é capacitar 
o aluno, formar bem o aluno, garantir a empregabilidade, ajudando e apoiando para que ele 
saia capacitado da instituição; a instituição tem uma matriz, um currículo atualizado que possa 
responder ao mercado de trabalho e ao professor, o que a gente pode fazer é fornecer cursos 
de capacitação para que ele possa dar uma aula melhor, ter uma didática melhor... Há 
conflitos, que passam pelos alunos quanto à mudança de cultura, que passa também pelos 
professores. A modalidade EaD leva a isso (aos conflitos), por exemplo, professores não 
aceitaram essa modalidade EaD, de se adaptarem a esse estilo de ensino e aprendizagem, o 
próprio aluno também sente isso, porque ele estava acostumado com aulas presenciais, então 
você tem realmente esses conflitos. Existem também outros conflitos na ordem de estrutura, a 
forma como nosso aluno enxerga a questão da sala de aula, ele a vê como posse dele... Então 
a direção da instituição que está assumindo agora, ela pensa que o aluno que vai se 
matriculando, ele vai sendo alocado em determinada sala, daquele semestre, de acordo com a 
capacidade da sala e isso acaba gerando um certo tipo de conflito... Porque quem faz mestrado 
e doutorado sabe que ele tem autonomia nos seus estudos, ele escolhe as disciplinas baseado 
naquilo que ele tem interesse, naquilo que ele deseja. Então ele não tem a coisa do “pertenço a 
determinada turma”... No mestrado e no doutorado não é assim. A produção é sua, você pode 
fazer atividades em grupo, os grupos não precisam estar juntos fisicamente... Isso é um 
conflito que a gente está passando agora na instituição e vai continuar no próximo semestre. À 
medida que os alunos forem se matriculando, eles serão alocados em turmas por semestre, 
então eles têm que se adaptar com isso... É a forma que a gente tem encontrado, baseados no 
planejamento estratégico, que baseados nela, a gente sabe de forma antecipada como isso vai 
acontecer. Então, o que a gente procura fazer é manter o plano da instituição e na medida do 
possível, tentar resolver as solicitações e necessidades dos alunos e professores. E isso não 
tem sido fácil... 

CB3: Eu acho que são dois mundos paralelos: há um mundo da 5ª. Avenida de Nova Iorque, 
onde tudo funciona e o mundo das montanhas Bora-Bora do Afeganistão. Os donos estão 
vivendo na 5ª. Avenida de Nova Iorque e nós em Bora-Bora, nada funciona, sistema não 
funciona, relatórios não batem... Nós estamos numa situação muito complicada: nós estamos 
entre a 5ª. Avenida e os alunos, a ponta, tentando entender os que eles querem... Eles 
(mantenedores) acham que tudo funciona aqui, respondendo a eles e aos alunos da melhor 
maneira possível. Eles não desceram aqui pra ver que o e-mail não funciona, que o sistema 
não dá respostas, que a extranet não consegue informar um nota do aluno do semestre 
passado, que as comunicações não funcionam. Eles acham que está tudo ok, mas não está, 
esse é o conflito, e nós não podemos falar isso, temos que aguardar que a cor da grama mude, 
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que eles desçam aqui e vejam que o sistema não funciona. Então os maiores problemas estão 
nas áreas de comunicação e estrutura. 

CB4: Olha, os mantenedores têm uma visão muito clara e específica do que eles querem. Eles 
querem uma universidade que seja a melhor naquele segmento. E qual é o segmento dela: 
inclusão social e empregabilidade. Então eles querem alunos de classes C e D, querem que 
esses alunos sejam incluídos no mercado de trabalho e estão orientando a universidade para 
isso. É aquela coisa de orientar o mercado. Eu realmente me encontro numa posição 
intermediária. O que eu via antes: uma aura entre os professores, reitores, pró-reitores e o 
pessoal da administração, que era uma coisa muito separada. Como a empresa é americana, 
eles querem que os processos funcionem corretamente. Tem hora que a secretaria tem que 
agir, tem hora que é a coordenação, tem hora que é o professor, e essas coisas tem que se 
encaixar... Eles estão fazendo mudanças gigantescas em todas as áreas, especialmente na 
administrativa, porque tinha uma cultura de fazer quando eu quiser, faço pra quem é meu 
amigo e isso não serve numa empresa americana. Então, eu vejo assim: a administração e os 
professores tem muito ruído e gerado muito estresse por conta de implementar processos de 
avaliação, controle do que eles dão em sala de aula... Sabe aquela coisa pragmática? Então 
esse é o plano, você define o professor titular da disciplina, esse professor combina com os 
demais professores e eles montam o plano da disciplina, aí a gente tem que implementar 
aquilo em sala de aula. Então tem um controle grande que antes não tinha. Avaliação não 
tinha antes e ninguém gosta de ser avaliado, principalmente no começo... Aí já tem professor 
numa certa idade, então eu vejo que é mais difícil pra eles. Mas eles também estão vendo 
benefício... Processo é uma coisa que demora e você não muda a cultura da noite para o dia. 
Quanto aos alunos, existe bastante ruído. Nós temos os representantes de sala e quando os 
alunos reclamam de algum professor, seja pela didática, seja porque atrasa ou por qualquer 
outra razão, eles vão lá e a gente tem que conversar. Primeiro a gente orienta a conversar com 
o professor e se não surtir efeito, aí vem conversar com a gente. A gente conversa junto, fala 
com o professor. Isso gera bastante estresse, tanto com os alunos como para os professores. 
Eles querem liberdade para fazer e dar a disciplina como eles querem e numa universidade 
pragmática isso não é mais possível. 

CB5: Eu acho que é assim: os mantenedores sabem onde eles querem chegar, então eles estão 
organizando aqui o organograma. Então você tem ali o presidente, as pró-reitorias, as 
direções... A organização tem estado perfeita... As questões podem ser top-down? Podem ser 
top-down, mas tudo que vem sendo apresentado partiu de uma reunião com diretores, às vezes 
com coordenadores, com as chefias de departamento, a organização do planejamento é em 
conjunto. [...] Os alunos enxergam as coisas com muito mais dificuldade... Ainda existe um 
atrito de informação? Tem, porque é novo. Então a informação chega para o aluno ainda um 
pouco jogada... Falta chegar e conversar com ele ainda um pouco melhor... Talvez ainda falte 
o professor chegar e explicar melhor, talvez falte... Então quando eu digo que estamos 
correndo e levando lição de casa pra fazer, então daqui um tempo essa comunicação com o 
professor já tenha melhorado. 

CC1: Eu vou falar dessa instituição, neste momento de crise, que é uma realidade que várias 
estão vivendo agora... Então a gente tem dois cenários: sem crise e agora vivendo com crise. 
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Hoje a administração só quer ver números, pensando friamente é exatamente isso. Nesse 
momento a gente tá sendo cobrado de números, é a quantidade de professores, é a quantidade 
de alunos por professor, enfim, tudo quantidade, né? Antes da crise, tinha um olhar mais 
voltado para a qualidade, o que eu acho um problema, quase um paradoxo, porque nesse 
momento de crise seria o momento de se trabalhar com qualidade pra você sair da crise se 
destacando, mas a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo com a maioria dos gestores, 
porque o que eles cobram da gente é basicamente números. Eu quero retorno, eu não posso ter 
defasagem... Do nosso lado, nós coordenadores e até mesmo professores, isso é uma coisa que 
converso muito com minha equipe é sobre a busca de qualidade. Eu sei que uma coisa tem 
que se pagar, ok... A gente não pode ser ingênuo a esse ponto, de achar que não, mas ela 
precisa de qualidade para se manter, então é uma coisa que não dá pra desvincular uma coisa 
da outra, não dá pra trabalhar só com números se eu não olhar o que esses números vão gerar. 
Só o número, o aluno vai entrar, se matricular, não vai gostar do curso e vai sair. Então, esse 
aluno tem que entrar, tem que ver qualidade, se motivar pra ficar e finalizar esse curso, né? 
Mas isso em algum momento para a administração se perde. Antes desse momento de crise 
existiu uma coisa mais voltada pra qualidade, mas hoje eu vejo nosso grupo de coordenadores 
muito mais focados em qualidade na nossa mão do que na administração... 

CC2: Ahhh, Vários, diversos... O mantenedor entende que o professor é um dos elementos 
mais importantes. Ele entende que o professor tem que estar bem, tem que estar contente, tem 
que estar feliz. Mas as atitudes do dia-a-dia do mantenedor isso não está bem claro, porque aí 
começa a gerar conflito, porque aí o professor está insatisfeito com algumas coisas 
administrativas e aí eu tenho que lidar além do pedagógico, porque aí eu falo: Puxa, tinha que 
ter uma coordenação só administrativa e uma coordenação pedagógica. Mas isso faz parte do 
pacote da coordenação e a gente tem que saber lidar com isso, fazer esse elemento de ligação. 
E aí o professor fica desmotivado, começa a ter conflitos com a parte administrativa, ele 
começa a reclamar do RH e eu sou a linha de ponta, só que eu não fiz RH, eu não quero saber 
de RH e eu não quero saber que horas ele entrou ou deixou de entrar. Eu quero é resultado 
com aluno. Então tem vários conflitos com o RH. Conflitos com os alunos são mais 
tranquilos... É alguma concepção pedagógica, um aluno que não entendeu uma nota, mas é 
fácil mostrar para o aluno, intermediar junto com o professor... Às vezes o professor também 
quer que o coordenador tenha uma linguagem mais dura com o aluno, ele não entende que o 
coordenador está ali para apaziguar todos os lados e às vezes o professor fica ressentido com 
o coordenador, ele quer que o coordenador chegue lá e brigue com o aluno. O coordenador 
tem que mostrar para o aluno que ele está errado, mas de uma forma cordial, de uma forma 
gostosa, porque a função dele é intermediar e resolver conflitos. Às vezes o professor acha 
que o coordenador está passando a mão na cabeça do aluno, mas eu tenho que apaziguar... Eu 
sou educadora e eu entendo o que se passa com o professor. Com esse entendimento, eu vou 
tentar explicar para o aluno os motivos do professor, mas vou tentar explicar de uma forma 
mais branda, eu não vou brigar com aluno. Assim, a gente precisa ter postura, educação e 
delicadeza. Eu acho que a comunicação tem que ser assertiva. A vida está cheia de gente 
deselegante e grosseira. Você não precisa nesses momentos de conflito ser mais dura e 
deselegante com os alunos. O grande conflito, a maior questão que a administração não 
entende por não ser educador é que o professor não é parametrizado, o sistema não pode ser 
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parametrizado, o professor é um ser humano e a instituição não entende. Então, essa questão 
de mediar conflitos é bem delicada, mas assim, faz parte do trabalho do coordenador. Eu não 
acho isso ruim e difícil de fazer. Difícil é quando não tem um diálogo entre os coordenadores, 
os professores ficam perdidos... É entre a própria coordenação, entra a equipe de 
coordenação... Se ela não tem uma diretriz única, aí abre margem para conflitos 
administrativos. Se eu falo X e a outra coordenadora fala Y, aí o professor fica perdido. Esse 
conflito é difícil, porque você não muda a pessoa, quando você não consegue trabalhar em 
equipe. Os problemas estão aí e se você tem uma equipe, você vai conseguir resolver os 
problemas. 

CC3: Vários. Mas eu acho que no (nome da instituição) é um pouco menos. Aqui a relação 
com o mantenedor não é via pessoa física, você não tem um dono, ele é subsidiado com 
recurso público, do comércio, enfim, aqui é uma empresa mista, é uma empresa privada, mas 
com uma lógica pública que rege a administração. Mas na outra instituição em que trabalho, 
que é a (nome da instituição B), isso fica muito mais evidente, os mantenedores são pessoas 
físicas, são três pessoas que herdaram a faculdade do pai e levaram o negócio adiante. Tem 
muitas coisas que eu legitimo, mas as decisões no campo econômico me incomodam mais. Eu 
vou dar só um exemplo: a gente tinha professores que cuidavam das atividades acadêmicas 
complementares, entendendo que a complementação da formação do professor nas 
licenciaturas é importante, que ele se forma humanística e culturalmente, que ele vá ao 
cinema, ao teatro e que ele precisa ter uma orientação nesse processo, porque em algumas 
camadas sociais isso nem sempre está garantido, e aí numa decisão puramente econômica esse 
orientador foi retirado. Aí você fica até sem a possibilidade de dialogar com o aluno, do 
porque não existir mais a figura do orientador de atividades complementares. Isso é só um 
exemplo de tantas outras questões, de decisões que são tomadas no âmbito administrativo que 
afetam o trabalho do professor, que afetam a qualidade do ensino e que nos deixam de mãos 
atadas, porque eu sou uma funcionária como outra qualquer. Eu vejo meus princípios de 
formação chocados com as orientações políticas tomadas na instituição. Eu resolvo isso 
muitas vezes jogando a decisão para quem é mais, então se eu tenho que mandar um e-mail ou 
tenho que fazer um comunicado, eu começo: “a direção decidiu que...” pra ficar bem claro 
que a decisão não é minha. Eu faço as críticas nos espaços onde eu posso fazer a crítica. Eu 
muitas vezes sou somente a intermediária ao passar a informação, mas quando temos a 
oportunidade de discutir, a gente discute, mas é muito raro acontecer esses fóruns de 
discussão. 

CC4: A gente está na coordenação, mas a gente resolve os problemas, que não são na ordem 
de conflitos. São muitas vezes conflitos de ajudar o professor dentro de uma modalidade 
nova, no relacionamento com os alunos, trabalhando com eles e tentando de maneira mais 
simples possível resolver os problemas no diálogo. Cada dia é um aprendizado. A gente 
também aprende com os professores. Não existem grandes conflitos, pelo menos comigo não. 
Pode ser que alguém tem enfrentado, mas comigo não, não que eu me lembre. Na outra 
instituição em que eu fui coordenadora, o único conflito era na organização do horário dos 
professores e adequar isso a todas às necessidades, mas nada grave. 
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CC5: Por trabalhar com curso corporativo, a gente precisa estar o tempo todo respondendo ao 
nosso cliente e aí as cobranças são muitas, no sentido de relatórios e do professor que tem que 
ficar justificando o tempo todo o que está fazendo. Os alunos em EaD muitas vezes ficam à 
margem disso. O nosso curso procura a qualidade e que forme a maior quantidade de pessoas. 
Isso em EaD é um pouco complicado porque quando o aluno não acessa, quando o aluno não 
interage com o professor, não há como saber o que está acontecendo. Então essa questão fica 
um pouco complicada em determinadas ocasiões. Mas com os alunos que interagem com o 
professor essa medição ocorre naturalmente. Quando a gente assume um curso desses a gente 
sabe que dentro do corporativo serão cobradas algumas questões que vão além do normal, do 
tipo de ter que fazer relatórios constantes e pesquisas de reação. Isso já é uma prática nossa, 
que fazem parte do nosso trabalho, que precisam estar em dia... 

CD1: A parte dos mantenedores e administradores está visando a redução de custos para que 
a instituição sobreviva no mercado. Os professores estão preocupados muito mais com a parte 
da educação, com um ensino de qualidade e os alunos reclamam de algumas coisas e a gente 
vai negociando. Já vi ter uma reivindicação de alunos para uma situação e a gente vai 
mediando isso. Então, na medida em que há uma pressão forte por parte dos alunos 
principalmente, os professores menos, porque eles ficam numa posição mais delicada, mas os 
alunos não, eles podem reivindicar e eles acabam conseguindo, dependendo da pressão que é 
feita e a administração cede atendendo, se for imediata e possível.  

CD2: Isso a gente poderia ficar discutindo um dia. Mas do ponto de vista do aluno, ele se vê 
como um cliente, por tudo o que está se passando no país. Quando ele quer fazer uma queixa, 
ele se refere ao contrato e não à matrícula. Isso é muito complicado! Embora seja um negócio, 
a escola tem características diferentes de uma empresa. O aluno é cliente, mas ele é aluno 
também. Ele como um aluno-cliente precisa compreender que ele precisa participar 
ativamente do processo de ensino e aprendizagem e se assim não for, ela não vai receber 
aquilo que ele está pagando. Naturalmente, os professores são diferentes, as experiências são 
diferentes, a técnicas são diferentes, a didática de cada um é diferente e todos nós sabemos 
disso. Existem professores que nós nos adaptamos melhor, outros não tão bem. A gente 
entendia que essa era uma diferença de cada um. O que eu vejo hoje? Eu vejo os alunos com 
uma visão mercantil, eu tenho um contrato, venho aqui e você tem que me ensinar. Se eu não 
for bem, se eu não aprendi, a culpa é sua, o produto que me foi oferecido não é bom e isso 
para a escola é péssimo, porque não há aprendizagem sem a parte ativa do aluno, ele é a parte 
principal. O professor é o elo, que faz a ligação entre o aluno e o conhecimento, ele está ali 
para tirar as dúvidas, ele está ali para incentivar, para mostrar os grandes autores, as diferentes 
escolas de pensamento... Sem a parte ativa do aluno, ele não aprende. O primeiro conflito que 
eu encontro então é o aluno que vem aqui e entende que ele é apenas um cliente, que o 
produto pra ser bom é ele ser aprovado nas disciplinas, independente dele saber ou não. A 
gente precisa avaliar o conhecimento dentro daquilo que a gente ensinou e os alunos estão 
piorando nesse aspecto. É muito comum os alunos começarem qualquer tipo de argumentação 
dizendo “no meu contrato diz isso...”, e isso é muito ruim. Olhando para os professores, nesse 
processo ele é quem tem a visão mais bonita, é o cara que pensa realmente no ensino, a 
melhoria de vida dos alunos, nas diferenças que eles farão na sociedade, tentando ser o agente 
transformador do aluno e do meio em que ele vive. Para isso, ele precisa ter como ofício o 
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espírito do educador, mas no mundo capitalista que a gente vive, isso é complicado. Por outro 
lado, é preciso mostrar para a mantenedora, que apesar dela gerenciar um negócio, o produto 
que ela oferece depende da arte das pessoas que estão em sala de aula, que tem conhecimento 
técnico, que estão comprometidas, que tem habilidade de motivar os alunos, de entender o 
contexto dos alunos e fazer com que eles aproveitem melhor o curso, já que eles não têm tanto 
tempo nem muita força pra estudar. Então, a gente fica realmente no meio desses diferentes 
interesses, tentando mostrar ao aluno que ele é um cliente-aluno e não um aluno-cliente, 
tentando manter o professor motivado, tentando mostrar pra mantenedora que ela pode ganhar 
dinheiro sem abrir mão da qualidade de ensino. Eu acho que o coordenador tem essa área de 
missão. Com muita conversa dá pra você equilibrar isso, eu vejo que é possível. Mas agora, é 
claro, no final das contas, devem ser feitas avaliações para ver se atingiu as diferentes metas 
para os diferentes olhares. Será que o aluno recebeu o que ele queria? A mantenedora e os 
professores receberam aquilo que eles esperavam? Claro que a gente não vai conseguir 
agradar 100% as três partes, mas acho que há possibilidade da gente integrar isso.  

CD3: Olha, eu estou aqui há cinco anos praticamente e com os professores isso inexiste, nesse 
aspecto eu não vejo problema. As instalações são adequadas, o patamar salarial é bom... Com 
os alunos há um certo estresse no início do curso, porque eles vem com uma visão errada. A 
maioria vem de escola pública e eles levam um tempo para se adaptar. Existe um certo atrito, 
mas a gente tem experiência e consegue conversar. Como o pessoal não tem base e as 
disciplinas iniciais são todas de matemática e física, que é a base da engenharia, eles acham 
que o professor não consegue explicar. Nós não podemos dar um curso colegial, então eles 
precisam recuperar a base. Existe um filtro grande nos semestres iniciais. Depois as coisas 
normalizam, os alunos se adaptam e ficam confortáveis. Se a escola tivesse somente uma 
visão comercial, todos passariam, mas se você pegar os números, verá que há um funil. 
Alguns entendem que a engenharia não é a vocação deles e acabam desistindo. Não há muitos 
problemas disciplinares, é algo tranquilo. 

CD4: Eu acho que hoje na enfermagem nós temos as disciplinas on-line. O MEC autorizou 
isso e hoje nós temos disciplinas muito específicas e os alunos estudam sozinhos, com 
encontros pra tirar dúvidas e fazer provas. Eu percebo que isso é um conflito muito grande 
para nós professores. Outra coisa é a redução da carga horária de disciplinas que eu acho 
extremamente importantes, por exemplo UTI, na minha época eram cinco horas por semana, 
hoje são três horas... Perdemos aulas importantes e eles colocaram matérias nada a ver. 
Disciplinas que eu considero importantes como auditoria e sistemas de certificação de 
qualidade se tornaram EaD e antes eram presenciais, sem contar a dificuldade que os alunos 
tem pra entender. Outra coisa é a disponibilidade do professor, que antes poderia trabalhar 
aqui até 40 horas semanais e hoje o máximo é 30 horas, tendo que abrir disponibilidade para 
outras instituições, o que pra mim, como coordenadora, isso é ruim. Pra universidade foi um 
amparo legal, uma brecha que acharam na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 

CD5: Eu penso assim: existem dois tipos de professores, o que quer ensinar e o que quer estar 
empregado. O que quer ensinar muitas vezes a mantenedora e os alunos acreditam que não 
querem que ele se forme, aquele que dificulta o caminho para o diploma. Esse tipo de 
professor está realmente interessado na qualidade dos conhecimentos que ele está 
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transmitindo ao aluno. Por outro lado, tem aquele tipo de professor que se acomoda com 
determinada situação, que é assalariado e dá menos dor de cabeça para os alunos e para a 
mantenedora. A mantenedora prefere cordeiros, claro... O que isso significa? É brigar todos os 
dias por uma qualificação melhor. O duro de se estar num cargo de coordenação é ser um 
pouco cruel às vezes. Eu tenho que minimizar os custos e procurar ter os melhores 
professores... 

 
Pergunta 6: O papel da Universidade deve ser de instituição que desafia e estimula a 
razão, dando sequência à sua essência histórica que é a universalidade. Comente a 
respeito desta afirmação, tendo em vista as dificuldades que você enfrenta como gestor e 
educador. 
 
CA1: Eu entendo que a era da razão entra em conflito com as crises sociais. Nós estamos 
vivendo uma crise social, volto a falar de crise, apesar de não gostar muito dessa palavra, mas 
ela atinge em cheio a razão da sociedade... Você viu agora uma manobra do governo para 
reduzir o número das escolas, uma medida atabalhoada e a razão das ruas venceu a força do 
Estado. Então, a universalização da universidade hoje tem que levar o alunado a pensar de 
forma racional, a pensar em cidadania, a pensar em participação social, em pertencimento, e o 
alunado perde um pouco desse pertencimento quando ele se sente aviltado, quando ele se 
sente desprotegido por um governo que não cumpre suas obrigações sociais mais prementes, 
ele se sente desprotegido quando ele não tem um transporte público para chegar ao local de 
trabalho... Mas a gente tem que fazer ver que a universidade é o porto seguro dele, nós temos 
que mostrar que a universidade é igual do Oiapoque ao Chuí, do Brasil ao Nepal, a 
universidade tem que ser o seu porto seguro, a universidade é o local do saber, onde se 
aprende a pensar... Então nós temos que, sobretudo, estimular o aluno a pensar... Essa é a 
grande razão de ser da universidade hoje: educar para pensar, educar para promover a 
amplitude do conhecimento. A juventude brasileira hoje não está conectada à informação, 
chega a nós carente de leitura, de redação... Então o pessoal tem que ler mais, pensar mais... 
Penso, logo existo... Então, é um pensamento que nunca deixa dúvida do que devemos fazer. 
Então, temos que fazer a universidade ser e parecer um lugar onde se pensa e se existe. 

CA2: A questão é que com o tipo de aluno que nós temos, não conseguimos entrar em toda 
essa profundidade reflexiva para ele efetivamente pensar num conhecimento universal, por 
conta de tudo que lhe falta. Mas eu vejo também que o aluno, no fundo, ele quer isso, ele 
precisa disso, mas ele não tem ainda isso. Quando ele entende que ele precisa e que ele pode 
ter esse conhecimento universal, esse amplo conhecimento, ele aceita e ele busca mais. Então 
eu acho que falta aquele "time" que a gente ainda está buscando. Se não, ele nem precisa estar 
na faculdade, ele pode parar no ensino médio, no ensino técnico. A universidade vem para 
trazer mais reflexão, mais conhecimento, mais trabalho teórico, mais pesquisa, mais 
aprendizado. Eu acho que o nosso aluno não está preparado para isso. Então, é um trabalho 
árduo ter essa compreensão sobre o que efetivamente ele tem que buscar na universidade. Ele 
ainda entende que no curso presencial o professor precisa encher a lousa, para eles copiarem 
no caderno, senão eles não estão tendo aula. É uma visão de ensino médio. Isso é muito claro. 
Custa um pouco para eles entenderem essa diferença. 
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CA3: Bom, a universidade tem que pesquisar. Eu sou suspeito pra dizer, porque eu gosto de 
pesquisa, eu sou totalmente a favor disso, da pesquisa que você está desenvolvendo. Eu acho 
que todo mundo tem que pesquisar, aprender a fazer tabulação estatística, saber coordenar as 
informações... Eu acho que a universidade privada hoje deve focar nesse ponto, saindo um 
pouco fora das demandas de um centro universitário por exemplo, e se voltar um pouco para a 
área da pesquisa e fomentar isso com os alunos. Eu acho que isso não acontece na grande 
maioria das universidades privadas. Em uma universidade pública o desafio é imenso, tem 
que pesquisar o tempo todo, o laboratório que o Estado e União investiram tem que funcionar 
o tempo todo, ele nunca fica ocioso, há uma demanda. Eles fazem os alunos usarem aquele 
espaço e usufruir. Nas universidades privadas eu acho que isso não acontece como deveria 
acontecer... Nós devemos melhorar. 

CA4: Nós temos hoje o mercado, você tem as universidades que se tornam empresas e nós 
temos perdido um pouco a essência da universidade, que se perde aí nesse aspecto. Apesar de 
ter falado serem benéficas as aquisições no sentido de melhoria de qualidade, sim é benéfico, 
mas a visão é de empresa. Como eu falei, empresa tem que ter rentabilidade, então essa é a 
principal dificuldade em relação a isso. Então acaba perdendo esse quesito de ter 
universalidade. Você acaba tendo essa perda, não tem ganho. O aluno não tem essa noção que 
ele está na universidade, que ele precisa ter uma outra visão, que ele precisa focar o estudo 
dele fora, que isso é importante para ele, ele não tem essa noção... Ele tem a visão restrita e 
clara que ele precisa se formar e que nós temos que prepará-lo, acabando por perder essa 
essência... da sede de buscar... É bem complicado, pois o próprio mercado está exigindo que 
ele busque o diploma, perdendo essa essência, da responsabilidade de estar dentro de uma 
universidade. Hoje eu posso falar porque a maioria das instituições são particulares, isso é 
muito gritante, a diferença da visão pública de universidade em relação à privada. O mercado 
não está sabendo como lidar com isso, e nem nós, aqui dentro da universidade também 
estamos conseguindo. Na minha visão, a diferença é gritante. Hoje a universidade privada 
perde essa essência da academia e acaba sofrendo todas essas dificuldades. Mas em 
contrapartida, é a instituição que mais cresce. 

CA5: Com o passar do tempo, eu acho que ficou muito difícil para a instituição tomar as 
rédeas e disponibilizar a universalidade até porque os jovens de hoje têm uma visão bem 
diferente do que era antigamente. Antigamente, quando você dizia não, era não. Quem 
mandava realmente era o professor, você tinha toda aquela informação, ele era o exemplo, ele 
que controlava o movimento. Hoje não, hoje o aluno tem liberdade pra fazer tudo o que quer, 
consegue tudo o que quer, então eu acho que acaba derrubando um pouco a parte da 
instituição em si. Porém, quem não se enquadrar dentro do que realmente, não a população 
espera, mas o que os investidores esperam, os negócios, o mercado, você deixa a razão de 
lado e acaba obedecendo o que é necessário para o crescimento. Antigamente você tinha uma 
visão quando entrava numa instituição e tinha um professor que discutia algo com você e 
seguia adiante. Hoje, em função da troca de filosofia, você acaba se adaptando ao meio. 
Então, se você acaba dando muito valor à razão como deveria, você acaba indo de encontro ao 
que os investidores e a instituição querem, seria o lado mercadológico. Se você acaba 
colocando a razão acima da necessidade, vai acabar prejudicando a instituição... Então acaba 
todo mundo se adequando... É um pouco complicado responder... Eu prefiro colocar dessa 
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forma. Hoje a razão não anda do lado da necessidade da instituição. Então você tem que 
optar: ou pela razão ou pela necessidade do mercado, e atualmente a instituição anda do lado 
do mercado. É exatamente isso, é capitalista, não tem outra explicação... Você não tem como 
ter razão e ser capitalista, a não ser que você seja o investidor. 

CB1: É um grande desafio, porque a razão requer métodos e os métodos mudam o tempo 
todo, precisa se adequar à realidade, o método de ontem não é o método de hoje. Então eu 
penso que talvez seja o grande desafio estimular a razão e o sentido. Eu digo isso conforme a 
minha realidade. Se eu tivesse numa outra realidade, numa instituição confessional, de outro 
caráter e natureza, talvez os conflitos fossem outros e seria diferente minha resposta, isso não 
seria desafio e sim estímulo no processo racional de aprendizagem, da construção do 
conhecimento dentro desse ambiente. 

CB2: Essa pergunta é boa! Bom, eu vou falar da nossa instituição, tendo em conta o nosso 
público. Nosso aluno do curso universitário é um trabalhador que necessita do estudo para se 
manter no mercado de trabalho e melhorar a qualidade de vida dele. Na verdade, nosso aluno 
é um trabalhador que estuda, ele não fica somente estudando. É lógico que o negócio da 
faculdade é ter um negócio da educação, é business, isso tá claro para todo mundo. Mas o 
papel da universidade é motivar e fazer com que o aluno, ao entrar na instituição, ele possa 
também se formar como cidadão, não somente pensando na capacitação dele, mas ele tem um 
papel fundamental de contribuir social quando ele sair formado, então ele tem uma 
responsabilidade quando ele sai no mercado de trabalho. 

CB3: É um outro problema! Nós entramos na linha de que a universidade deve ser 
democratizada, universalizada e aí você acaba precarizando a qualidade dos alunos que estão 
aqui, porque você abre uma porta muito grande para gregos e troianos. Você faz um vestibular 
com 60 ou 100 questões e a minha média pra passar é 2... Se você tirou 2, você passou! E nós 
sofremos os impactos lá na frente com o ENADE, e aí a consequência recai sobre o 
coordenador, que não preparou o cara... mas o cara entrou sem as condições. O ENADE acaba 
sendo também um instrumento que o MEC usa para matar um monstro que ele mesmo criou, 
porque ele permitiu a universalidade, a proliferação de inúmeras instituições, não é o caso, 
PUC, da FMU, porque nós temos uma história, mas de inúmeras instituições que surgiram 
sem critério, nessa de democratizar o ensino... Há um conflito muito grande, você está 
deixando entrar pessoas sem a mínima condição, porque não sabe escrever o próprio nome, 
não sabe fazer uma conta, não sabe o que é MMC, o que é MDC... Hoje a faculdade está 
aumentando o preço das mensalidades, está em R$ 800,00... Se esse aumento da receita 
aumentar o sarrafo, acreditando que há uma correlação entre a capacidade financeira do aluno 
e capacidade intelectual, então eu sou a favor, porque vai entrar aqueles financeiramente e 
intelectualmente, que na teoria vem de um berço melhor, vem de uma estrutura social que 
trabalha e ganha bem, ele deve ganhar R$ 3 a 4 mil para poder pagar a faculdade, não esses 
alunos que dizem que ganham R$ 900,00 e pagam R$ 800,00... São correlações que a gente 
não pode afirmar que são mais ou menos muito diretas, porque nós sofremos os impactos, os 
alunos ruins... Onde? Nos ENADEs da vida, e a faculdade não vai conseguir, em um curso 
extremamente generalista, onde você tem um monte de disciplinas e com um grau de 
profundidade muito baixo, reverter esse quadro... Você até revê Matemática, mas um 
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semestre... Você até revê Língua Portuguesa, mas está em EaD... Você até revê algumas 
coisas básicas, mas é um semestre... Então eu sinto os impactos por receber esses alunos ruins 
e que eles sairão ruins sim. Tem uma pesquisa que diz que 77% dos nossos alunos saem 
empregados, mas quais empregos? Sob quais condições? Atendente de telemarketing? 
Operador de máquina Xerox? Motorista de empilhadeira? Bancário? Se for isso, as nossas 
concorrentes também dizem... Eu quero saber desses 77%, qual o percentual de nível superior 
dentro da política de cargos e salários de uma empresa, nem que seja como trainee... Porque 
na verdade, eles vão continuar como atendentes com apenas um canudo debaixo do braço. 

CB4: Eu não sei se eu concordo com essa afirmação! Porque assim: desafia e estimula a 
razão? Acho que ela deveria desafiar e estimular o ser humano. Então não é só a razão, a 
gente é emoção também! A universidade parece que esquece que existe a emoção. Ah, precisa 
ser científico e aí você não pode pôr seus sentimentos... É impossível, é um ser humano que 
está fazendo aquela dissertação, então você põe a sua opinião, você tem perspectivas, 
expectativas, coisas que eu acho que a universidade deveria olhar isso também, não é só a 
universidade de graduação... Pós-graduação, mestrado, doutorado, não é uma coisa fria... Eu 
acho que deveria desafiar e estimular o crescimento do ser humano, como cidadão também, 
porque o que mais me irrita na universidade é você não poder fazer trabalho em grupo. Assim: 
sua dissertação é absolutamente solitária, você e seu orientador, sua tese é absolutamente 
solitária, você e seu orientador. Se fosse um grupo, eu acho que a gente daria saltos 
gigantescos de qualidade, só que não pode, porque tem quem trabalhou mais, quem trabalhou 
menos, pra quem eu vou dar a nota, e tem a nota da CAPES, como que fica o LATTES, tinha 
que mudar tudo isso... Essa estrutura não serve mais para uma sociedade complexa com que a 
gente trabalha. Então eu acho muito frustrante... Eu acho que as dificuldades que eu enfrento 
como gestora e como educadora é ainda maior. Porque na graduação os alunos já vem com 
aquela coisa definida, que eu preciso ser bom, que eu vou passar em cima de todo mundo, e 
eu quero o melhor emprego, e a vida é muito mais do que isso. Se a gente trabalhar em equipe 
a gente tem resultados muito melhores. Eu já trabalhei em equipe e eu adoro trabalhar em 
equipe. Não é fácil, mas efetivamente o resultado é muito melhor. Então, eu acho que as 
minhas dificuldades, e os professores também são individualistas, é a minha disciplina, as 
minhas turmas, e não é assim... Como eu já vim doutrinada do mundo corporativo, eu vejo 
muitos benefícios do trabalho em equipe, mas é um processo que precisa aculturar a 
faculdade, professores, alunos, porque é difícil... E além disso, como educadora, como 
formadora de opinião, eu acho ainda mais difícil. A gente é muito individualista. 

CB5: Sabe que essa questão a gente falou muito aqui nas reuniões com os professores e o 
professor (nome do professor) ficou até exaltado, que o papel da universidade é realmente 
abrir espaço para a educação, mas no momento que a gente se encontra hoje, essa pergunta 
fecha com a primeira pergunta, ela é o oposto da primeira pergunta, no momento que a gente 
se encontra hoje, eu acho que a dificuldade mesmo na educação ou de considerar o espaço, 
contando que a comunidade acadêmica pertence a uma universidade de ideias, onde nós 
podemos chegar aqui e discutir, acho que isso fica aqui só na sala dos professores. Eu acho 
que isso acontece em pequenas disciplinas... Em uma parte pequena de algumas disciplinas... 
Acho que isso também acontece na formação de alguns professores. Como a gente tem um 
indicador forte que é a empregabilidade, então você vai observar se está direcionado para o 
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mercado... O mercado é que está te puxando, se vai ser pra cima, para baixo, se é azul, verde, 
amarelo... Não deveria ser assim, porque nós estamos numa universidade e a gente deveria 
trabalhar a universalidade do conhecimento, difusão de conhecimento, organização, 
metodologia, mas não é bem isso que acontece. A gente sabe muito bem disso. E a gente sabe 
muito bem que não acontece na privada e muito menos na pública. Obviamente que tem os 
seus espaços, mas acho que eles estão cada vez mais reduzidos. 

CC1: É a coisa do pragmatismo... Eu acho que a universidade tem que estar no meio-termo, 
que eu acho que aqui no Brasil a gente ainda não encontrou, a questão da formação com a 
questão do mercado de trabalho. Então a universalidade no sentido de conseguir dar conta de 
tudo o que hoje a sociedade pede e exige da gente, mas sem deixar outras questões 
importantes na formação das pessoas. Eu acho que esse é um equilíbrio que poucas 
instituições no Brasil hoje conseguem lidar com isso, algumas vão realmente para o campo 
teórico, outras são absolutamente pragmáticas e falta esse equilíbrio de uma formação bem 
feita. 

CC2: A gente tem uma pirâmide aí. Embora o acesso tenha sido democratizado e os alunos 
estão entrando na universidade, mas aí eu questiono: que tipo de universidade está sendo 
oferecida. Por exemplo: estão sendo oferecidas mais vagas nas universidades públicas ou 
estão oferecendo FIES, PROUNI? Se bem que estão vivendo uma crise agora. A 
universalidade está sendo colocada para a massa, para a grande população, mas que tipo de 
instituição, como estão abrindo essas vagas? A gente ainda tem vários que entram e não se 
formam, então não está tão universal. Tem muitos jovens que estão na idade de fazer o ensino 
superior ou até um curso técnico profissionalizante e de repente ele nem imagina que isso é 
plausível para ele. Eu trabalhei numa outra universidade de inclusão e eu senti muito isso. Eu 
trabalhei na (nome da instituição) e eu trabalhava com jovens que nunca pensaram em estar 
ali, eles nem pensavam que isso poderia ser deles. Então, eu não sei se essa universalidade 
existe mesmo. Se a gente for pegar os números da população brasileira, a frequência líquida e 
for cruzar os dados, vamos ver que temos muitos jovens fora da escola. E os que conseguiram 
chegar na universidade, eu acho que a universidade exclui um pouco ele. Tem toda a parte 
administrativa, burocrática, tem data disso, data daquilo, tem os processos que são muito 
rígidos na universidade, embora melhorou... O professor não tem muita autonomia, tem uma 
data de prova, tem uma data de trabalho, uma data pra vistar... Aí o aluno não pôde ir e o 
professor na universidade não tem como dar uma segunda chance para aquele aluno. De 
repente ele até dá, mas aí ele pode tomar uma advertência... Então, para ele não ser 
prejudicado, ele acaba seguindo os pacotes que não são os melhores. A universalidade da 
universidade melhorou, tem gente estudando, mas como estão estudando? Como está a 
qualidade? Esses que entraram, eles estão sendo moídos aqui dentro? Vai conversar com 
alunos do último ano, tudo bem que eles estão saindo, mas eles têm uma tristeza tão grande, a 
maioria, se você perguntar se eles querem fazer outro curso, eles vão responder: Nem pensar! 
E aí, vamos fazer uma pós-graduação aqui? Nem pensar! E isso é em várias... Não é que a 
grama do vizinho é melhor... Mas se você parar pra pensar, vai ver que ele está cansado, ele 
não se sente feliz, ele está se arrastando. O processo é punitivo, desestimulante, ele tem umas 
regras, umas coisas, parece que é excessivo. A grande questão é aferir conhecimento, mas e o 
processo? O conhecimento é um processo. A universidade, que deveria ser uma ilha de 
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excelência ainda está muito fechada, tem que aprender mais com outros métodos de 
aprendizagem, ela está muito fechada. Os processos dela, por mais que fale que não, ainda são 
muito tradicionais.  

CC3: Eu acho que nas duas instituições em que eu trabalho, o que sustenta mais essa 
afirmação que você está fazendo é o corpo docente. As instituições estão com quadros 
docentes muito bem-formados, muito críticos, que entendem o compromisso social de sua 
função, que entendem teoricamente o que estão fazendo... Então as instituições dão conta não 
por terem uma política própria, mas por conta dos funcionários que elas têm. Para muitas 
instituições não é o objetivo principal trabalhar na perspectiva da razão, da criticidade, mas o 
trabalho é feito por conta dos atores que estão nas instituições. A gente tem garantido isso não 
por uma política institucional, mas por convicções pessoais, o que é complicado, porque 
quando o professor não tem essas convicções pessoais, o trabalho não é feito. Então, como 
gestora, como eu tento resolver isso? Nós somos a linha de frente nos processos de 
contratação e fazemos um processo capaz de selecionar essas qualidades do professor para 
além da certificação. Então a gente acaba contratando professores que tem esse compromisso 
alinhado de criticidade, de estímulo da racionalidade, embora nós temos professores mais 
antigos, que não tem essa pegada e causam um pouco de problema nesse sentido. Mas mesmo 
que não seja uma prerrogativa da instituição, eu procuro contratar professores que tem esse 
alinhamento ideológico, digamos assim, com os meus princípios, de uma universidade mais 
democrática, mais crítica, enfim... 

CC4: Para atender a todos é algo que você não consegue fazer, até porque você não consegue 
atender em todas essas visões, porque é como a gente falou, a gente trabalha dentro de uma 
estrutura rígida, nós e outras instituições temos estruturas rígidas de currículo, de disciplina, 
então eu acho que essa visão é uma visão meio utópica, a universidade não é assim, quisera 
ela poder ser, mas será que a gente consegue fazer uma universidade assim, dentro desse 
mundo em que a gente vive? Eu não sei... É interessante a gente não perder de vista os nossos 
ideais. Eu também não gosto de pensar do lado pessimista e nem falar que isso não é possível, 
porque senão é uma visão muito cômoda, eu não vou fazer porque eu nunca vou conseguir 
fazer. É claro, eu tenho que buscar isso, mas eu tenho que ter consciência e pés no chão que 
terei elementos que tenho que respeitar dentro da instituição em que eu trabalho e que muitas 
vezes não vão me permitir sair muito dos padrões, do currículo, da disciplina. De maneira 
nenhuma eu quero deixar meus ideais, e se eu deixar isso, vou deixar de fazer o que eu faço e 
aí vou fazer outra coisa. Aqui na universidade você consegue trabalhar uma visão muito mais 
global, muito mais integrada, mas nem todo mundo que trabalha contigo, mesmo que a 
universidade permita, nem todo mundo vai estar nesse barco contigo, porque as pessoas têm 
resistência normal à mudança. As pessoas têm medo de se colocar, elas têm medo de mudar, é 
um medo que está dentro de cada um de nós. Uns assumem, outros preferem não assumir, 
porque não querem sair da zona de conforto, mesmo que a instituição permita que você 
avance em alguns projetos que vão por essa linha, tem gente que não quer, a gente vivencia 
muito isso. 

CC5: Eu acho que não há tanto desafio, eu acho que é tranquilo. Essa coisa de ver o ensino 
como uma coisa universal, a formação que a gente tenta dar para o nosso aluno é exatamente 
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essa formação universal. A nossa grande dificuldade no ensino à distância é a participação do 
aluno, pois ele precisa ter uma certa disciplina. Se o aluno não tem certa disciplina, se ele não 
entra para ver o que precisa ser feito, ele fica à margem do processo, porque os cursos são 
sempre um processo, precisando da participação do aluno e da interação com os demais 
colegas e o professor-tutor. Outra dificuldade é o momento dos alunos colocarem no papel o 
que eles vivenciaram no curso, a escrita... Então a gente fica de mãos atadas e aí corrige, 
manda novamente e o aluno precisa refazer até chegar num trabalho mais ou menos razoável. 

CD1: Eu acho que sim, como educadores nós procuramos desafiar os alunos, estimular eles a 
refletirem sobre o que está acontecendo, a serem críticos, isso é algo que procuramos 
desenvolver aqui na universidade, porque é isso que eu acho que deve acontecer. Às vezes os 
alunos reivindicam algo e a gente fica satisfeito de ver, puxa... Eles não estão passivos! Eles 
estão lutando pelas coisas, estão questionando e eu acho isso saudável, desde que seja de uma 
maneira dialogada e que possamos entrar num acordo. Então eu acho que é um espaço sim, 
porque a gente quer alunos críticos. 

CD2: Hoje, como gestor e educador, a gente precisa cada vez mais fazer com que o aluno 
entenda que ele está aqui para conseguir uma formação. Atualmente as pessoas começam tudo 
e não terminam nada. Eu acho que as pessoas estão indo nessa direção de buscar a felicidade, 
mas confundindo prazer com felicidade. Eu entendo que a universidade precisa adequar 
temporalmente o ensino, os conteúdos... O aluno chega afoito pra aprender a técnica... Então 
ensina a técnica pra ele... Deixa ele acalmar, deixa ele perder a ansiedade, deixa ele 
envelhecer, amadurecer como pessoa e a partir daí podemos buscar a universalidade. Então é 
preciso distribuir primeiro esses conteúdos e depois mudando a forma de apresentação, 
fazendo que os alunos realmente participem do processo. Eu posso trazer a melhor lousa do 
mundo, mas se eu continuar falando e ele continuar ouvindo, esse negócio não vai mais 
funcionar, essa molecada é protagonista. O problema é que muitas vezes eles querem ser 
protagonistas sem ter conhecimento e maturidade para fazer julgamentos.  

CD3: A universidade tem que estimular a razão. Aqui na engenharia existe uma série de 
disciplinas interligadas e os alunos tem dificuldade de entender as relações entre elas. Isso é 
um desafio interno da universidade. Nas disciplinas de humanas os alunos têm uma certa 
dificuldade, porque o pessoal não tem um estímulo inicial. Eu acho que falta isso, a gente 
tenta dar. O que a gente tem feito nos últimos quatro anos é inserir uma coisa chamada 
“atividades práticas supervisionadas”, que tentamos dar algo prático, onde o sujeito constrói 
algo e vê a aplicação, interligando as disciplinas que ele já estudou. 

CD4: Na verdade, essa questão de estimular a razão na enfermagem é real, porque a gente 
trabalha muito com a questão crítica. A gente fala da razão, mas na enfermagem o X da 
questão é a flexibilidade. Como coordenadora eu preciso ser um pouco flexível, pois as 
dinâmicas mudam de um campus para outro, o perfil dos alunos mudam. Antigamente o foco 
da universidade era a questão do ensino-aprendizagem e hoje está sendo muito mais 
capitalista. Eu percebo a instituição diminuindo muito a carga horária dos professores, das 
aulas e consequentemente na qualidade dos cursos. 
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CD5: Uma coisa é o que a gente acha ideal, outra coisa é o real. Realmente a universidade 
tem esse papel de inovação, de você buscar coisas superiores, eu acho que esse é o grande 
motivo da gente estudar. Agora, acho que as dificuldades reais estão no público que eu atendo 
todos os dias. O meu material são os alunos. Eu vejo se o curso progride com aquilo que eles 
me apresentam. Então assim, se ele vem cada vez mais despreparados, se eu sempre tenho que 
retornar e ensinar coisas de base, eu estou perdendo um tempo precioso. Nosso curso que hoje 
é de cinco anos, deveria ser sete... Os alunos não vem somente com problemas de formação, 
eles vêm com problemas éticos e essa é a pior parte, você explicar para o aluno que ele não 
pode passar porque ele não tem competência naquela disciplina, ele não pode usar de meios 
ilícitos para conseguir a aprovação, ele tem que agir de modo leal para conseguir seus 
objetivos, ele tem que ter um comportamento positivo com os professores e com os colegas, 
ele tem que ter comprometimento e mudança de postura para se chegar ao conhecimento. 
Então, em que momento podemos ensinar valores? As dificuldades não são somente do aluno 
de pagar a mensalidade, de material, de chegar aqui, se ele vai tomar lanche, se ele vem direto 
do trabalho, se ele está cansado... Existem coisas muito mais difíceis de lidar. Por exemplo, 
ele é destratado o dia inteiro no trabalho porque ele exerce uma função simples... Então 
quando ele chega aqui e qualquer um que bate com ele de frente, a reação dele será das piores, 
porque ele não acha certo estar pagando uma universidade, buscar conhecimento e acabar 
sendo destratado. Ele está certo, ele não pode ser destratado, mas ele não pode também ter um 
comportamento inadequado. Então a gente está discutindo o quê? Relações humanas? 

 

 


