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RESUMO 

 

O objetivo da pesquisa realizada residiu em compreender até que ponto as políticas 

públicas formuladas no Brasil, nos últimos 10 anos, têm influenciado os processos de 

democratização do acesso e a internacionalização do Ensino Superior (ES) brasileiro. 

A partir de uma perspectiva histórica, buscou-se compreender as limitações do 

sistema educacional brasileiro, enfocando a sua dinâmica institucional e 

contextualizando a expansão do acesso e a internacionalização como elementos 

fundamentais, sob o ponto de vista da sociedade contemporânea, baseada na 

informação e no conhecimento. Os recursos metodológicos mobilizados envolveram 

a abordagem qualitativa, a adoção do método compreensivo e a exploração de fontes 

bibliográficas, documentais e de campo. Em consonância com a abordagem e o 

método escolhidos, a pesquisa de campo foi conduzida por meio de entrevistas, 

concedidas por professores-pesquisadores com qualificada experiência no Ensino 

Superior. O tratamento dos dados resultantes das entrevistas respeitou os 

procedimentos preconizados pela técnica de análise de conteúdo. Os resultados 

revelaram que as políticas públicas adotadas no curso dos últimos governos 

democráticos, sobretudo dos governos dos presidentes Lula e Dilma, geraram 

programas – Fies, Prouni e Reuni – diretamente responsáveis pelo expressivo 

crescimento da matrícula no ES de jovens e adultos, de diferentes categorias 

socioeconômicas. Apesar da expansão do acesso ao ES, constatou-se que o aumento 

do número vagas ocorreu predominantemente no setor privado. E apenas 

recentemente, ele foi acompanhado por medidas que buscaram equilibrar o 

crescimento da matrícula e a qualidade de ensino e aprendizagem. Alinhadas às 

políticas de democratização, no campo da internacionalização do Ensino Superior, o 

Governo federal investiu somas consideráveis, tanto na criação e consolidação de 

duas universidades federais que nasceram internacionais (Unila e Unilab), quanto na 

inauguração do programa Ciência sem Fronteiras. Sem desconsiderar a relevância 

das referidas iniciativas, vale destacar que a implantação dessas políticas ainda 

carece de estudos cujos resultados sejam capazes de revelar os resultados 

alcançados em termos dos impactos desejados, ou seja, quais seriam os ganhos 

conferidos a sociedade brasileira?  

Palavras-Chave: Ensino Superior; Políticas Públicas; Democratização do Acesso; 

Internacionalização. 



   

 

ABSTRACT 

 

The objective of the survey resided in understanding the extent to which public policies 

in Brazil, in the last 10 years, have influenced the processes of democratization of 

access and internationalization of Higher Education. From a historical perspective, one 

sought to understand the limitations of the Brazilian educational system, focusing on 

its institutional dynamics and the context of the expanding access and 

internationalization as key elements, from the point of view of the contemporary 

society, based on information and knowledge. The deployed methodological resources 

involved the qualitative approach, the adoption of the comprehensive method and the 

exploration of bibliographic sources, documentary and field. In line with the approach 

and the method chosen, the field research was conducted through interviews, granted 

by professors-researchers with qualified experience in higher education. The treatment 

of the resulting data from the interviews respected the procedures recommended by 

the technique of content analysis. The results showed that the public policies adopted 

in the course of the last democratic Governments, especially the Governments of 

Presidents Lula and Dilma, generated some programs - Fies, Prouni and Reuni - 

directly responsible for the significant growth in registration in Higher Education from 

young people and adults, from different social economic categories. Despite the 

expansion of access to Higher Education, one found that the increase in the number 

of vacancies occurred predominantly in the private sector. Moreover, just recently, it 

was accompanied by measures that sought to balance the growth of registration and 

the quality of teaching and learning. Aligned to the policies of democratization, in the 

field of internationalization of higher education, the federal Government has invested 

considerable sums in both the creation and consolidation of two federal universities 

that started internationally (Unila and Unilab), as in the opening of the program Science 

Without Borders. Without disregard to the relevance of these initiatives, it is worth 

noting that the implementation of these policies still lacks studies whose results are 

capable of revealing the results achieved in terms of the desired impacts, i.e. What are 

the gains given to the Brazilian society? 

Keywords: Higher Education; Public Policies; Democratization of access; 

Internationalization. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O mundo evoluiu de uma sociedade industrial para uma sociedade globalizada, 

baseada na informação e no conhecimento. É nesta sociedade emergente, 

caracterizada por uma economia informal, global e em rede, em que as tecnologias 

rapidamente se tornam obsoletas (CASTELLS, 2003), que as organizações e o 

mercado de trabalho demandam profissionais cada vez mais qualificados, flexíveis e 

aptos a promover inovação. Neste cenário, a educação corresponde ao alicerce para 

o crescimento econômico e diferencial de competitividade entre os países, tornando-

se prioridade entre os governos e importante meio de promoção da igualdade social 

e melhoria da qualidade de vida (DIAS SOBRINHO, 2010). 

Evidencia-se assim uma dinâmica complexa que vem transformando o cenário 

do Ensino Superior (ES), apontando a necessidade do Estado em promover 

estratégias que alinhem a democratização do acesso e a internacionalização do ES a 

partir de políticas públicas ajustadas às demandas impostas pelo uso intensivo do 

conhecimento e da informação, oferecendo aos seus cidadãos a oportunidade do 

despertar de uma nova visão e uma postura ajustada com a demanda de um mercado 

de trabalho cada vez mais globalizado. 

Na última década, no Brasil, o setor educacional foi bastante privilegiado em 

termos de alocação de recursos financeiros por parte do Governo Federal, 

despontando como o item que mais cresceu no orçamento público. De fato, os 

investimentos com educação quase quadruplicaram em termos reais, passando de 

R$ 24,5 bilhões, em 2004, para R$ 94,2 bilhões, em 2014. Em 2004 os desembolsos 

para o setor equivaliam a 4% da receita líquida do Tesouro Nacional, em 2014 este 

percentual mais que dobrou, passou a 9,3% (BRASIL, 2015)1. 

Estes investimentos se revelaram importantes conquistas educacionais2. Um 

dos avanços apontados foi o maior acesso dos jovens ao Ensino Superior (ES). Entre 

                                                 
1 Fonte: Boletim Legislativo nº 26 da Consultoria Legislativa do Senado. Disponível em: 
http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/boletins-
legislativos/bol26. 
 
2 Dentre as conquistas positivas, destaca-se: acesso ao ensino fundamental, quase universalizado, 
com 94,4% da população de 7 a 14 anos incluídos nesse nível de ensino, a proporção de jovens na 
idade própria que se encontra no ensino médio é mais que o dobro da existente em 1995 (UNESCO, 
2014). 
 

 

http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/boletins-legislativos/bol26
http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/boletins-legislativos/bol26
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2004 e 2013, o número de estudantes matriculados cresceu 74%, saltando de 

4.223.344 para 7.305.977 matrículas, sendo 74% delas em Instituições de Ensino 

Superior (IES) privadas (INEP, 2013). Entretanto, fatores como a desigualdade 

social3, a baixa qualidade do Ensino Médio e a pouca oferta de vagas nas IES 

públicas4 são elementos que contribuem para que no Brasil, ainda que considerado 

uma das 10 maiores economias do mundo, apenas 16,5% da população entre 18 e 

24 anos tenham acesso ao Ensino Superior5 (IBGE, 2014). Este processo foi 

fortemente marcado pela mercantilização do Ensino Superior brasileiro e a mudança 

de sua cultura institucional. Reflexos das decisões político-econômicas adotadas nas 

últimas décadas pelos governos de Fernando Henrique Cardoso, (FHC), Luiz Inácio 

da Silva (Lula) e Dilma Rousseff (Dilma). 

O marco histórico desta transformação foi a promulgação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB/1996), durante o governo de FHC (1995 – 2002). 

A LDB/96, entre outras medidas, flexibilizou as regras de credenciamento de IES 

privadas, resultando em expressivo crescimento do número de matrículas neste 

segmento de ensino. Nesta primeira fase, a proposta era estabelecer uma “verdadeira 

parceria” entre setor privado e Governo, entre universidade e indústria, tanto na 

gestão quanto no financiamento do sistema de Ensino Superior (CUNHA, 2003). 

Em uma segunda fase, já no Governo Lula (2003 – 2010), há um fortalecimento 

do histórico caminho “privatizante” do Ensino Superior. Entretanto, é nesse mesmo 

Governo, que se pode apontar para um terceiro momento desse processo de 

metamorfoses no Ensino Superior, nesta fase, caracterizada pela formulação de 

políticas públicas orientadas para a expansão do acesso. Em 2005, o Governo Lula 

institui o Programa Universidade para Todos (Prouni), com o objetivo de tornar 

acessível o Ensino Superior a população de baixa renda. O programa concede bolsas 

                                                 
3 Segundo relatório do banco Credit Suisse (Global Wealth Report 2014), o ainda tem uma 
“desigualdade muito alta”, com apenas 10% de sua população concentrando mais de 70% da riqueza. 
 
4 A quantidade de vagas anuais públicas gratuitas (610.718) é insuficiente para atender a um 
contingente de aproximadamente 2 milhões de egressos do ensino médio por ano. Além do “estoque” 
de mais de 14 milhões com ensino médio, mas que ainda não conseguiram entrar no ensino superior. 
Com isso, no Brasil, mas de 1.550.000 ficam excluídos do ensino superior a cada ano (HOPER, 2013). 

 
5 Para o cálculo do indicador foram consideradas as matrículas em cursos de graduação, mestrado e 
doutorado de estudantes na faixa etária de 18 a 24 anos, em relação à população total brasileira nesta 
mesma faixa etária. 
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de estudo integrais e parciais aos ingressantes de cursos de graduação em IES 

privadas a estudantes com renda familiar bruta mensal, por pessoa, de um salário 

mínimo e meio até renda familiar bruta mensal de até três salários, respectivamente. 

Em contrapartida a concessão das bolsas, as IES privadas receberiam isenção de 

impostos federais (MEC, 2015)6.  

No ano de 2007, com o objetivo de ampliar o acesso e a permanência de 

estudantes em universidades federais, é lançado o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Em 2010, como 

parte das ações do programa Reuni, a vocação internacional das universidades 

públicas é potencializada com a criação Universidade Federal da Integração Latino 

Americana (Unila) e Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (Unilab). Duas instituições com projetos pedagógicos peculiares, voltados 

especialmente para a integração do Brasil com nações com as quais mantém laços 

culturais e históricos (MEC, 2015)7. 

Todavia, foram as alterações das regras promovidas pelo Governo, em 2010, 

no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), criado pelo presidente FHC, em 1999, 

para financiar a graduação de estudantes matriculados em IES privadas, que 

possibilitou a multiplicação do número de brasileiros no Ensino Superior. Trata-se do 

mais importante instrumento de financiamento estudantil existente, assim como o item 

de investimento que mais consumiu recursos do orçamento da União, em educação 

(MEC, 2015)8. 

Em dezembro de 2011, já no Governo Dilma (2011 – atual), como forma de 

preparar o Brasil para os desafios de uma sociedade cada vez mais globalizada e 

competitiva, é lançado o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF). O objetivo do 

referido programa é promover a internacionalização da ciência e tecnologia, da 

inovação e competitividade brasileira, por meio da mobilidade internacional de 

                                                 
6 Programa Universidade para Todos (Prouni). Disponível em: http://siteprouni.mec.gov.br/.  
 
7 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). 
Disponível em: http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni.  
 
8 Ministério da Educação (MEC, 2015). A democratização e expansão da educação superior no país 
2003 – 2014. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-
social-sesu-2003-2014&Itemid=30192. 
 

 

http://siteprouni.mec.gov.br/
http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192
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estudantes de graduação e pós-graduação em áreas de conhecimento definidas como 

prioritárias (MEC; MCTI, 2015)9. Uma das novidades do CsF é o direcionamento das 

bolsas no exterior para estudante de cursos de graduação (segmento de particular 

interesse desta pesquisa). 

Diante do exposto, ainda que a temática da democratização do acesso e 

internacionalização do ES não tenha sido profundamente discutida em relação à atual 

dinâmica da globalização e frente um processo de políticas públicas para este nível 

de ensino, tem-se nesse momento a intenção de propor uma reflexão acerca desse 

movimento. Por esta razão, pretende-se investigar em que medida, as políticas 

públicas formuladas no Brasil nos últimos 10 anos, tem influenciado o processo 

de democratização do acesso e a internacionalização do Ensino Superior 

brasileiro, em nível de graduação. 

 

1.1 Objetivos 

 

No que tange ao seu objetivo geral, a pesquisa cujos resultados se encontram 

consolidados nesta dissertação, propõe-se analisar até que ponto, as políticas 

públicas formuladas no Brasil nos últimos 10 anos, têm influenciado o processo de 

democratização do acesso e a internacionalização do Ensino Superior brasileiro, 

levando em conta a graduação. Em termos específicos, buscar-se-á atingir os 

seguintes objetivos: 

a) desenvolver uma visão geral do contexto histórico referente ao ES brasileiro; 

b) argumentar a importância social, econômica e política do acesso ao Ensino 

Superior no Brasil; 

c) analisar os programas Prouni, Fies, Reuni e CsF com a intenção de verificar 

a contribuição dos mesmos para a ampliação do acesso ao Ensino Superior no 

Brasil e no exterior; 

d) compreender o processo de internacionalização do Ensino Superior 

brasileiro nos limites dos programas de incentivo à mobilidade acadêmica 

internacional de estudantes da graduação. 

 

                                                 
9 O programa Ciência sem Fronteiras. Disponível em: 
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-
programa;jsessionid=E09FD4B97F3AC4D41E83BB19ACDF22DE.  

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa;jsessionid=E09FD4B97F3AC4D41E83BB19ACDF22DE
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa;jsessionid=E09FD4B97F3AC4D41E83BB19ACDF22DE
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1.2 Justificativas 

 

A formulação de políticas de acesso ao Ensino Superior oferecido no Brasil e 

no exterior é um fenômeno recente, por isso mesmo ainda pouco investigado. Apesar 

do desenvolvimento tardio do Ensino Superior no País, está dinâmica vem 

transformando o cenário nesse nível de ensino, deste modo, o tema aprofundado 

nesta pesquisa justifica-se pela importante contribuição que pode oferecer para o 

campo da pesquisa sobre as políticas públicas no Brasil, fornecendo elementos para 

o traçado de novas intervenções ou para o aperfeiçoamento dos programas em curso. 

Além escassez de pesquisas sobre o assunto, do ponto de vista da produção 

acadêmica, outra grande motivação é a abordagem aqui identificada pela integração 

em uma única dissertação dos programas Prouni, Fies e Reuni. Algumas pesquisas 

têm sido realizadas a partir da ótica do público alvo destes programas bem como na 

forma como as IES a operacionalizam e se utilizam dos mesmos para fins estratégicos 

ou de lucratividade, que serão citados ao longo do trabalho. Mas poucos estudos 

foram encontrados até o momento, sobre os benefícios relevantes dos programas 

acerca do crescente e substancial aumento do número de pessoas de origens sociais 

distintas, mas que frequentam o Ensino Superior beneficiadas por estas políticas 

públicas voltadas para a democratização do acesso a este nível de ensino. 

Se por um lado há questionamentos que são reticentes quanto aos benefícios 

da democratização do acesso ao Ensino Superior brasileiro; também, há dúvidas 

sobre a forma que se processou sua expansão e a qualidade do canal que foi utilizado 

para este fim, majoritariamente em IES privadas (mercantilização), fator este alvo de 

significativos ataques quanto à legitimidade da escolha do governo no emprego de tal 

política de expansão. 

O processo de internacionalização do Ensino Superior, por sua vez, figura 

como elemento estratégico em muitos países, na busca por reconhecimento dentro e 

fora de suas fronteiras. Nessa perspectiva, a internacionalização pode representar 

para as nações mais do que uma forma de se destacar em um ambiente cada vez 

mais competitivo, na medida em que também pode representar uma forma de 

sobrevivência econômica em um universo globalizado. Embora o processo de 

internacionalização se constitua em uma realidade há muito tempo, a investigação 

sistematizada deste fenômeno é recente e seus contornos ainda não estão claramente 

definidos (ALTBACH; KNIGHT, 2006) 
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No contexto da internacionalização do Ensino Superior brasileiro, proclamada 

por meio da intensificação institucionalizada da mobilidade acadêmica, constitui-se 

uma realidade inequívoca como tema nesse início de milênio e, por isso mesmo tem 

despertado o interesse de muitos estudiosos. 

Outro dado importante para justificar o estudo, remete-nos ao limitado número 

de pesquisas sobre o recente processo de “Internacionalização Solidária” e 

principalmente voltadas ao mais recente programa lançado pelo Governo Federal, 

denominado Ciência sem Fronteiras. 

Além do ponto de vista sociológico e fenomenológico da pesquisa, verifica-se 

frente ao grande volume de recursos financeiros movimentados com os programas 

Prouni, Fies, Reuni e CsF (mais de R$ 42 bilhões, até 2015) (MEC; MCTI, 2015), que 

a racionalização e otimização da aplicação destes investimentos por parte do Estado 

com base em novas pesquisas, são elementos chaves para uma melhor gestão do 

dinheiro público. 

Por fim, é nítido que o Brasil tem se destacado recentemente no cenário 

econômico e político mundial, assim, ao investigar os conceitos e características dos 

fenômenos da democratização e internacionalização, pretende-se colaborar para a 

compreensão dos principais desafios que enfrentam o Ensino Superior brasileiro em 

uma sociedade cada vez mais globalizada e avida por conhecimento. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 

Para atingir os objetivos antes descritos, a dissertação será estruturada em seis 

capítulos, além das Considerações Finais. Na Introdução, os objetivos motivadores 

da pesquisa estão descritos e justificados, como forma de familiarizar o leitor com a 

problemática investigada. No segundo capítulo, o Ensino Superior brasileiro será 

historicamente situado, para tanto, haverá um resgate de sua trajetória até chegar na 

organização e funcionamento atual. O terceiro capítulo será dedicado à discussão 

da democratização do acesso ao Ensino Superior no Brasil, ou seja, a educação como 

direito social, bem público e responsabilidade do Estado. Também serão levadas em 

conta as questões relacionadas à equidade e a desigualdade social. As políticas 

públicas voltadas para o Ensino Superior serão situadas e dar-se-á particular atenção 

aos programas Prouni, Reuni e Fies. O quarto capítulo aprofundará aspectos 

relacionados à internacionalização do ES brasileiro, para isso, discutir-se-ão a 
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influência da globalização na educação em geral, a educação transnacional, o 

processo de “Internacionalização Solidária” e o programa CsF, em particular. O quinto 

capítulo será destinado à descrição justificada dos recursos metodológicos 

mobilizados na investigação. O capítulo seis, por sua vez, será dedicado a descrição 

e análise dos materiais reunidos, tendo como base o referencial teórico. Assim, 

espera-se reunir os achados da investigação nas Considerações Finais. 
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2. ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Este capítulo tem como propósito de desenvolver uma visão geral do contexto 

histórico referente ao Ensino Superior brasileiro com objetivo de compreender suas 

limitações com relação ao seu acesso. Para tanto, levará em conta o cenário político, 

econômico e social em que as políticas educacionais voltadas ao ES se inserem. Dar-

se-á particular atenção às transformações observadas no ES brasileiro a partir do 

Século XX, enfatizado as mudanças desencadeadas pela publicação da LDB/96 

durante o governo de FHC (1995 – 2002). O texto evolui para as transformações 

ocorridas no início do Século XXI, durante o governo dos presidentes Luiz Inácio Lula 

da Silva (2003 – 2010) e Dilma Rousseff (2011 – atualmente). A fundamentação do 

trabalho será extraída de levantamentos bibliográfico e documental, destacando-se 

particularmente os trabalhos de Soares (2002), Bueno (2003), Martins (2009), Lima e 

Contel (2011), Ferreira (2012) e de Silva Jr. e Sguissardi (2013), que abordam o 

histórico do ES no Brasil, além de relatórios publicados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (IINEP), Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Ministério da Educação (MEC). 

 

2.1 Contexto Histórico do Ensino Superior no Brasil (1500-1994) 

 

“Em seus aspectos mais gerais, a gênese do sistema educacional brasileiro 

seguiu uma trajetória bastante conturbada, principalmente em função das dificuldades 

impostas pelo Estado português no período colonial” (LIMA, CONTEL, 2011, p. 50). 

Em virtude das restrições da coroa portuguesa, o Brasil foi um dos últimos países da 

América latina a investir na criação da universidade. Na América hispânica, as 

universidades católicas já se faziam presentes desde o século XVI, nelas circularam 

as elites da região, uma vez que seu objetivo era proporcionar às classes dominantes 

uma educação religiosa e humanística. As mais antigas surgiram em Santo Domingo, 

Peru, Colômbia e México, entre 1538 e 1551 (LAUS, 2012). 

Mesmo com as limitações impostas por Portugal, estabelecendo o então Brasil 

colonial como uma reserva exploratória, por temor que o acesso ao ES pudesse criar 

condições materiais e intelectuais para emancipação do país (LIMA, CONTEL, 2011), 

merecem destaque as ações de alguns colonizadores, já no século XIV. Que, com a 
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chegada de Tomé de Souza10 ao Brasil, no ano de 1549, passaram a se preocupar 

com a instrução na nova terra, iniciando então uma escola primária em Salvador, que 

com o tempo evoluiu e se tornou o primeiro colégio, com ensino secundário e com 

algumas matérias superiores, por exemplo, Letras e Ciências (PAIVA, BARBOSA, 

GONÇALVEZ, 2014). 

Entretanto, foi necessário que Napoleão colocasse em fuga a família real 

portuguesa, em 1808, para que o nascente reino criasse suas primeiras IES 

propriamente ditas: a Escola Naval, no Rio de Janeiro, posteriormente mais duas 

faculdades, uma em Salvador (Bahia) e outra no Rio de Janeiro, que mais tarde deram 

origem às Faculdades de Medicina das Universidades Federais da Bahia e do Rio de 

Janeiro, respectivamente (BUENO, 2003).  

Após a independência do Brasil (1822), com a necessidade de formar 

governantes e administradores públicos capazes de estruturar e conduzir o País 

recém-emancipado, sob então a regência de Dom Pedro I, foram criadas as 

faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo (1827). Em 1875, já no reinado de 

Dom Pedro II, foram instituídas a Escola de Minas de Ouro Preto, a Escola de Belas 

Artes (1880) e a Escola Politécnica (1887), ambas na Bahia (PAIVA, BARBOSA, 

GONÇALVEZ, 2014). 

Segundo Soares (2002), ao longo do século XIX, o monopólio estatal do ES se 

manteve presente de forma consistente, o que perdurou até à proclamação da 

República (1889), provocando o surgimento tardio dos níveis de ensino profissional e 

superior e um lento crescimento do sistema de ensino como um todo. Durante o 

período da Primeira República (1889-1930), o governo federal empreendeu várias 

reformas no campo da educação11. Entre elas, as que mais afetaram o ES, destacam-

se as ações de Benjamin Constant,12 voltadas para a expansão do acesso e a criação 

                                                 
10 A ordem de D. JOÃO III, coube a instalação do Governo da colônia a Tomé de Sousa, que deixou 
Lisboa a 1º de fevereiro de 1549, com pessoas de serviço degredados e colonos, missionários, artífices, 
funcionários e soldados. Biblioteca IBGE. Acesso em: 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/bahia/salvador.pdf.  
 
11 Reformas educacionais, realizadas neste período, na seguinte sequência: 1) Reforma Benjamin 
Constant (1890); Código Epitácio Pessoa (1901); Reforma Rivadávia Correa (1911); Reforma Carlos 
Maximiliano (1915); Reforma João Luiz Alves/Rocha Vaz (1925), todas elas ainda na Primeira 
República (1889-1930) (PALMA FILHO, 2005). 
 
12 Benjamin Constant foi militar de formação positivista que esteve à frente do primeiro ministério criado 
para cuidar das questões educacionais (ministério da instrução pública e dos correios e telégrafos) 
(PALMA FILHO, 2005). 

 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/bahia/salvador.pdf
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de condições legais para que escolas superiores, mantidas por particulares, viessem 

a conceder diplomas dotados do mesmo valor dos expedidos pelas faculdades 

federais (CUNHA, 2007).  

No período entre 1889 e 1918 foram criadas 56 novas IES, em sua maioria 

privadas, muitas delas ligadas à Igreja católica. Finalmente em 1912 foi fundada a 

primeira universidade brasileira, a Universidade do Paraná, que somente iniciou suas 

atividades na segunda quinzena de março de 191313. Para Lima e Contel (2011), as 

IES implantadas até o início do século XX pouco contribuíram para a transformação 

estrutural da sociedade brasileira uma vez que este nível de ensino era acessível a 

poucos e reflexo de uma cultura estrangeira importada, destinada a expedir diplomas 

suscetíveis de credenciar seus titulares a cargos e honrarias. 

Em 1930 Getúlio Vargas (1930 - 1945) assume o poder, é criado o Ministério 

da Educação com o nome de Ministério da Educação e Saúde Pública. Além da 

educação, a instituição também desenvolvia atividades pertinentes a vários 

ministérios, como saúde, esporte e meio ambiente. Até então, reveladoramente, os 

assuntos ligados à educação eram tratados pelo Departamento Nacional do Ensino, 

vinculado ao Ministério da Justiça.  

Em 1932, um grupo de intelectuais, preocupado em elaborar um programa 

educacional amplo e integrado, lança o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 

redigido por Fernando de Azevedo. O manifesto propunha que o Estado organizasse 

um plano geral de educação e definisse a bandeira de uma escola única, pública, 

laica, obrigatória e gratuita. Nessa época, a Igreja era concorrente do Estado no 

campo educacional. Em 1933, quando começaram a ser produzidas as estatísticas 

educacionais pelo Governo, já se verificava que as instituições confessionais 

representavam 44% das matrículas no ES e 60% do total de IES existentes na época 

(MEC, 2014)14. 

Em 1934, com a nova Constituição Federal, a educação passa a ser vista como 

um direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Em 

                                                 
 
13  A continuidade do funcionamento de todos os cursos é o caráter que dá à Universidade do Paraná 
a condição de mais antiga do país. A universidade jamais deixou de funcionar ou de lutar por sua 
restauração, podendo seu “desmembramento temporário” (mas sob uma única Direção) ser 
interpretado como uma mera estratégia para corresponder às exigências legais do momento. 
Disponível em: http://www.ufpr.br/portalufpr/a-mais-antiga-do-brasil/. 
 
14 O Sistema Nacional de Educação: diversos olhares 80 anos após o Manifesto. Disponível em: 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/livro_pioneiros_final.pdf.  

http://www.ufpr.br/portalufpr/a-mais-antiga-do-brasil/
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/livro_pioneiros_final.pdf
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1938 é criado o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), com o objetivo de 

ser um centro de estudos das questões educacionais e de apoio a formulação de 

políticas públicas. De 1934 a 1945, o MEC promove uma reforma dos ensinos 

secundário e universitário. Foram disciplinados os critérios para a criação de novas 

IES e regulamentada a estrutura de funcionamento e operacionalização das já 

existentes.  

Apesar de alguns avanços, o sistema de ES brasileiro manteve um ritmo lento 

de crescimento no período 1930 e 1945, conhecido como Era Vargas. Em 1930, o 

Brasil contava com apenas 33.723 estudantes matriculados no ES, portanto menos 

que 0,1% da população de 37,4 milhões de habitantes da época, com cerca de 44% 

destas matrículas em IES privadas (INEP, 2007). 

Em 1945, após 15 anos de Governo Vargas e na esteira do fim da Segunda 

Guerra Mundial, o Brasil experimenta uma série de transformações em praticamente 

todas as instancias sociais: ocorre um processo de urbanização significativo, aumento 

das necessidades de consumo da população brasileira, interferindo no processo de 

industrialização e no crescimento da demanda por acesso ao ES (LIMA, CONTEL, 

2011).  

As linhas de indistinções entre ES público e privado tomam proporções mais 

evidentes. Entre 1945 e 1960 foram criadas 18 IES públicas e 10 IES privadas. O 

número de matrículas no ES mais que duplica, de 40.975, em 1945, passa a 101.691 

(1960) estudantes matriculados neste nível de ensino (0,14% da população da época) 

(INEP, 2007). 

O aumento de vagas e a consequente ampliação dos cursos, aliados à 

qualidade do ES são questionamentos inevitáveis. Nos anos 1950 e 1960, a pauta de 

discussão é fortemente orientada para a democratização do acesso ao ES de 

qualidade. As reivindicações por universidades e sua acessibilidade cresciam e a 

preocupação com a expansão para outros setores já era percebida (VALLE, 2009). 

Em 1960 houve grande movimento em busca da reforma da educação superior, como 

afirma Martins (2009, p.18): 

Os primeiros anos da década de 1960 foram marcados por um intenso 
movimento visando à reforma do sistema universitário brasileiro, do qual 
participaram os docentes, os pesquisadores e o movimento estudantil. A 
inserção dos docentes nessa mobilização traduzia as aspirações de cientistas 
e de jovens pesquisadores que haviam recebido uma formação no exterior e 
desejavam fazer da universidade um lócus de produção de conhecimento 
científico. 
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Em 1961 é aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 

4.024/61) com o objetivo de regulamentar a Constituição no que tange aos dispositivos 

sobre a Educação nela expressos. Os órgãos estaduais e municipais ganharam mais 

autonomia. Para Martins (2009), devido ao ambiente político e econômico da década 

de 1960, expressivo número de mudanças institucionais afetaram o ES, com destaque 

para a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a qual reconheceu e legitimou a dualidade 

público/privada do ES nacional. 

Com a chegada dos militares ao poder (1964), é interrompido o projeto 

desenvolvimentista iniciado no Governo Juscelino (1956 – 1961). Em 1965, por 

influência estadunidense, foi firmado um acordo entre o Ministério da Educação e a 

United State Agency for International Development (USAID), visando a expansão e 

melhoria do ES brasileiro. Logo depois, em 1968, é instituída a Reforma Universitária 

(Lei n°5.540/68) que assegurava autonomia didático-científica, disciplinar, 

administrativa e financeira às universidades. Ela representou um avanço no ES 

brasileiro ao instituir um modelo organizacional único para as universidades públicas 

e privadas. Implementou um modelo que privilegiou a estrutura seletiva, tanto no 

âmbito acadêmico quanto no âmbito socioeconômico (MARTINS, 2009). Para Cunha 

(2004, p. 801), 

Os governos militares radicalizaram essa ambiguidade. As universidades 
públicas receberam recursos que permitiram a montagem do ensino pós-
graduado e a institucionalização da profissão docente; foram edificados 
prédios com laboratórios e facilidades inéditas em nosso país; novas 
universidades federais e estaduais foram criadas, e as antigas expandiram 
suas atividades. Em contrapartida, as instituições privadas receberam 
incentivos diretos e indiretos inéditos, que, aliados à representação 
majoritariamente privatista do Conselho Federal de Educação (CFE), 
propiciaram novo surto de expansão. 

A referida Reforma Universitária estabeleceu critérios para a expansão do ES. 

Assim sendo, a expansão de vagas e unidades para profissões saturadas deveriam 

ser evitadas, no entanto, o Conselho Federal de Educação (CFE), durante o período 

de 1962 a 1972, recebeu 1.136 pedidos de autorização de cursos, aprovando 79% 

deles e indeferindo apenas 21% (VALLE, 2009). Nesse ambiente, entre o final da 

década de 1960 até 1980, a expansão do ES ocorreu de forma acelerada, em 20 anos, 

o acesso ao ES cresceu 1.254%. A partir de 1970, o setor privado ultrapassa o setor 

público em número de matrículas, em 1980 o setor privado já detinha cerca de 64% 

das matrículas do ES brasileiro, conforme dados da tabela 1. 
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ANO 
IES PÚBLICAS IES PRIVADAS TOTAL 

EVOLUÇÃO  
Matrículas % Matrículas % Matrículas 

1933 18.986 56% 14.737 44% 33.723  

1945 21.307 52% 19.968 48% 41.275 22% 

1960 59.624 59% 42.067 41% 101.691 146% 

1970 210.613 50% 214.865 50% 425.478 318% 

1980 492.232 36% 885.054 64% 1.377.286 224% 

Tabela 1: Número de matrículas por dependência administrativa (1933 - 1980) 
Fonte: INEP (2007) 

Segundo Soares (2002), com o “milagre brasileiro”15 houve a superação do 

número de IES e matrículas do sistema particular de ES, frente ao conjunto de IES 

públicas do País. Foi também neste período que viria a acontecer, a partir da rede 

privada de ES, a proliferação de cursos de nível superior, em grandes centros e em 

horários noturnos, como forma de atender aos alunos que, enquanto trabalhadores, 

demandavam o acesso ao ES (DURHAN, 2003). Todavia, entre 1980 e 1985, com o 

final do crescimento econômico e o endividamento externo por parte do Estado, o 

número de matrículas praticamente estacionou. Em 1980, o total de matrículas no ES 

foi de 1.377.286, enquanto que em 1985, este número caiu para 1.367.609. A maior 

retração do número de matrículas aconteceu principalmente no setor privado, que tem 

seu percentual de participação reduzido de 64%, em 1980, para 59%, em 1985, 

conforme a tabela 2. 

ANO 
IES PÚBLICAS IES PRIVADAS TOTAL EVOLUÇÃO 

(anual) Matrículas % Matrículas % Matrículas 

1980 492.232 36% 885.054 64% 1.377.286  

1981 535.810 39% 850.982 61% 1.386.792 1% 

1982 548.388 39% 859.599 61% 1.407.987 2% 

1983 576.689 40% 862.303 60% 1.438.992 2% 

1984 571.879 41% 827.660 59% 1.399.539 -3% 

1985 556.680 41% 810.929 59% 1.367.609 -2% 

Tabela 2: Número de matrículas por dependência administrativa (1980 - 1985) 
Fonte: INEP (2007) 
 

                                                 
15 O período 1968-1973 é conhecido como "milagre" econômico brasileiro, em função das 
extraordinárias taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) então verificadas, de 11,1% ao 
ano (a.a.) 
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Referindo-se à desaceleração do número de matrículas, Martins (2009, p. 5) 
afirma: 

A desaceleração do crescimento da educação superior na década de 80, 
reflexo da crise econômica que também passa a exaurir o governo militar, 
não chega a alterar basicamente o quadro de predominância alcançado pelo 
setor privado, mesmo com a pequena diminuição da matrícula neste setor e 
o também pequeno aumento no setor público. 

O cenário que marcou o final da década de 1980, notadamente com a 

estagnação das matrículas, exigiu criatividade do mercado de ES privado uma vez 

que se defrontavam com dois desafios importantes: de um lado, a presença de um 

Estado burocrático e regulador e de outro um mercado dando sinais de estagnação 

em virtude dos resultados financeiros do País (RIBAS; KLEIN, 2014). 

Em 1988, durante o período de transição democrática (1985 – 1994), é 

promulgada uma nova Constituição Federal. Ela possibilitou a abertura e extinção de 

cursos e o remanejamento das vagas ofertadas no ES. Esses dispositivos ajudaram 

o setor privado ganhar maior mobilidade operacional, permitindo agilidade nas 

demandas do mercado. Outro ponto importante do referido documento é o que trata 

sobre a participação da iniciativa privada na educação: 

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. 

Para Oliven (2002), com a Constituição Federal (1988), o País passou a 

direcionar uma fatia de sua arrecadação para a educação, especialmente para o ES. 

Uma das prerrogativas previstas pela Carta Magna é a obrigatoriedade do 

investimento pela União de 18% da receita anual de impostos para fins de manutenção 

e desenvolvimento do ensino16, destinação de recursos ainda aguardada17. 

Nesse período de transição para o regime democrático, o acesso ao ES 

brasileiro cresceu gradualmente, mas de maneira muito menos acelerada do que a 

verificada durante o governo militar, como revelam os dados da Tabela 3. 

 

                                                 
16 Artigo 212 da Constituição Federal de 1988, quais sejam: 25%, no mínimo, provenientes das receitas 

de impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, e nunca menos de 18% das 
receitas decorrentes de impostos da União. 
 
17 Segundo dados do INEP (2013), o Brasil desde de entre 2000 e 2011 destinou no máximo 6,1% de 
suas receitas anuais à educação, sendo 1% ao ES. Pelo PNE (2014) o Brasil se compromete a até 
2020 destinar da 10% da receita da União destinada à educação. Meta Estratégica 20: ampliar o 
investimento público em Educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB 
ao final do decênio. 
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ANO 
IES PÚBLICAS IES PRIVADAS TOTAL EVOLUÇÃO 

(anual) MATRÍCULAS % MATRÍCULAS % MATRÍCULAS 

1985 556.680 41% 810.929 59% 1.367.609  

1986 577.632 41% 840.564 59% 1.418.196 4% 

1987 584.965 40% 885.590 60% 1.470.555 4% 

1988 585.351 39% 918.204 61% 1.503.555 2% 

1989 584.414 38% 934.490 62% 1.518.904 1% 

1990 578.625 38% 961.455 62% 1.540.080 1% 

1991 605.736 39% 959.320 61% 1.565.056 2% 

1992 629.662 41% 906.126 59% 1.535.788 -2% 

1993 653.516 41% 941.152 59% 1.594.668 4% 

1994 690.450 42% 970.584 58% 1.661.034 4% 

Tabela 3: Número de matrículas por dependência administrativa (1985 - 1994) 
Fonte: INEP (2007) 

A partir da redemocratização do país até o final da última década, dois eventos 

foram de fundamental importância para o ES no Brasil. Em primeiro lugar, a 

promulgação da Constituição de 1988, passo importante na democratização do ES. O 

segundo evento foi a aprovação na nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB/96), em 1996, 

que pode ser considerada “outra importante cisão na forma em que se conduziu o 

avanço do ES no País (LIMA, CONTEL, 2011, p. 58), já que flexibilizou as regras para 

abertura e funcionamento de instituições em todos os níveis, atraindo 

empreendedores da iniciativa privada para o setor de ES no Brasil, como será 

retratado a seguir. 

 

2.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96) 

 

Em um momento de expansão do processo de globalização e neoliberalismo, 

o sociólogo Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995 – 2002) é eleito presidente. Por 

pressão externa e influenciado pela crise do Estado brasileiro, endividado por 

empréstimos contraídos principalmente nos últimos anos dos governos militares18, 

FHC levou avante o processo de racionalidade administrativa e eficácia quantitativa 

                                                 
18 Países submetidos a ditaduras que financiavam suas atividades (inclusive projetos econômicos 
faraônicos) mediante endividamento a juros flutuantes. Dois choques nos preços internacionais do 
petróleo, golpeando as contas externas. No final dos anos 70, como consequência de medidas do 
banco central norte-americano, a taxa de juros aplicada à dívida triplicasse e torna esses países 
absolutamente inadimplentes (MORAES, 2001, p. 64). 
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iniciado pelo governo de Collor de Mello (1990-1992), seguido pelo de Itamar Franco 

(1992-1994) (FERREIRA, 2012), e adota a política de Estado Mínimo19. No universo 

do ES isso representou “uma maior influência de mecanismos e de atores privados na 

evolução da prestação de serviços educacionais de terceiro grau no Brasil” (LIMA, 

CONTEL, 2011, p. 58). Moraes (2001, p. 64) ressalta que neste período: 

[...] a renegociação da dívida é cada vez mais submetida a “programas de 
ajustes” com suas “condições”: mudanças estruturais dirigidas e vigiadas pelo 
Banco Mundial e pelo FMI. Some-se a isso um amplo processo internacional 
de desregulamentação e liberalização dos fluxos comerciais e financeiros 
impulsionado e imposto a partir dos governos Thatcher e Reagan. 

Com isso, o Banco Mundial (BIRD)20 passou a exercer inegável influência na 

definição da política educacional no País. Nos documentos oficiais se apontava a 

necessidade de nova reforma, no sentido de exigir maior racionalidade e eficiência ao 

sistema, princípios fundamentais da agenda governamental estabelecida durante o 

regime militar (FERREIRA, 2012). Em 1995, apenas 5,9% dos jovens brasileiros com 

idade entre 18 e 24 anos estavam matriculados no ES (PNAD/IBGE, 2014). Nessa 

trilha, enquanto se acelerava o crescimento do ES privado, desacelera-se o 

crescimento do ES público. Para Pereira (2009, p. 26): 

[...] o contexto de aprofundamento do projeto neoliberal, políticas sociais 
como saúde, previdência e educação - antes implementadas através da ação 
estatal e com cunho universal - foram relegadas a último plano, com ações 
focalistas dos Estados e, ao mesmo tempo, ampla abertura para a exploração 
mercadológica de tais necessidades sociais. Saúde, previdência e educação 
passaram a ser concebidas como "serviços", cujos objetivos pautam-se na 
lógica mercantil e têm como finalidade última a obtenção do lucro. Assim, a 
figura do cidadão reposiciona-se para a de "cidadão-consumidor" (caso tenha 
renda para consumir planos de saúde, previdência e mensalidades escolares) 
e "cidadão-pobre". 

Nesse cenário, desenhou-se um novo projeto para o ES brasileiro, consonante 

às novas demandas do capital internacional e com as recomendações de organismos 

multilaterais (FERREIRA, 2012). Em 20 de dezembro de 1996 foi promulgada a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – nº 9.394), que possibilitou um 

reordenamento jurídico para a educação e introduziu inúmeras modificações no 

campo do ES na medida em que criou regras para abertura e funcionamento de 

                                                 
19 A ideologia neoliberal contemporânea de Estado Mínimo é, fundamentalmente, um liberalismo 
econômico, que exalta o mercado, a concorrência e a liberdade de iniciativa privada, rejeitando 
veemente a intervenção estatal na economia (BOITO JR, 1999) 
 
20 O BIRD é a instituição financeira do Banco Mundial que proporciona empréstimos e assistência para 
o desenvolvimento a países de rendas médias com bons antecedentes de crédito. Foi criado em 1944, 
através dos Acordos de Bretton Woods e possui atualmente 187 países-membros. 
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instituições em todos os níveis e se reconheceu a existência daquelas de direito 

privado com fins lucrativos: 

Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e do 
respectivo sistema de ensino; II – autorização de funcionamento e avaliação 
de qualidade pelo poder público; III – capacidade de autofinanciamento, 
ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição Federal. (BRASIL, 1996). 

Também se destacam reflexões vinculadas à consolidação dos modelos 

institucionais, direcionando as principais características adotadas por universidades, 

centros universitários e faculdades isoladas: 

Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas 
seguintes categorias administrativas: I – públicas, assim entendidas as 
criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público; II – 
privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado. 
 
 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 
educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora 
representantes da comunidade; (redação dada pela Lei nº 12.020, de 2009) 
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 especificas e ao disposto no inciso 
anterior; IV – filantrópicas, na forma da lei (BRASIL, 1996). 

Outro aspecto tratado pela LDB/96 diz respeito a determinação legal de que 

para o ingresso no ES é necessário a conclusão do Ensino Médio e a aprovação em 

processos seletivos. No entanto, a lei não estabeleceu formas e parâmetros para 

esses processos, permitindo que as IES adotassem os mais variados tipos de exames 

de admissão, com base em suas necessidades e oferta do mercado. 

O Decreto 2.306 (19/08/1997), que regulamentou a LDB, em seu art. 1º, trouxe 

substancial impacto aos rumos do ES privado nacional possibilitando às 

mantenedoras das IES privadas alterar seus estatutos com intuito de escolherem 

natureza civil ou comercial, passando a ser classificadas de duas maneiras: entidade 

mantenedora de instituição sem finalidade lucrativa ou com finalidade lucrativa. 

Art. 1º 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 
(BRASIL, 1997). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art19ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art19ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art24
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Esta definição "... poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, 

de natureza civil ou comercial..." propiciou a abertura de entidades com fins lucrativos, 

atraindo assim, empreendedores da iniciativa privada21. Em 23 de novembro de 1999 

é assinada a Lei 9.870/1999 que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares 

do ensino pré-escolar ao ES: 

Art. 1. O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino 
pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos 
desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento 
de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. (BRASIL, 1999). 

 Cabe, ainda, registrar que o setor privado de ES se fortalece com a Lei 

10.172/2001, que institui o Plano Nacional de Educação (PNE) para o período de 2001 

a 2010. Em seu item 4.3, dedicado a definição de Objetivos e Metas, o documento 

previa prover, até o final da década, a oferta de educação superior para, pelo menos, 

30% de brasileiros na faixa etária de 18 a 24 anos. Em síntese, o plano teve como 

objetivos: a elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da 

qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e 

regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública 

e a democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 

obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (MEC, 2001)22. 

O PNE (2001 -2010) define, por conseguinte, um conjunto de diretrizes e metas, 

seja no que se refere à gestão e ao financiamento da educação relativos aos distintos 

níveis e modalidades de ensino, sem desconsiderar a necessidade de investir na 

formação e valorização do magistério e demais profissionais da educação. 

Foram flexibilizadas as exigências para a autorização de novas IES particulares 

que se expandiram fortemente neste período. Entre 1994 e 2002, o número de IES 

privadas mais que duplicou (cresceu 128%), passando 633 para 1.442 instituições, 

enquanto no setor público o número caiu 9%, passando de 215 para 195 IES, como 

revelam os dados da Tabela 4. 

                                                 
21 O decreto 5.773, de 9 de maio de 2006 revogou o artigo 1º do Decreto de 2.306/97 e institui no seu 
artigo 9º que “a educação superior é livre à iniciativa privada, observadas as normas gerais da educação 
nacional e mediante autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público”. 
 
22 Lei no 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras 
providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm.  
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.172-2001?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm
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ANO 
IES PÚBLICAS IES PRIVADAS TOTAL DE IES 

NÚMERO CRESCIMENTO NÚMERO CRESCIMENTO NÚMERO CRESCIMENTO 

1994 215  633  848  

1995 210 -2% 684 8% 894 5% 

1996 211 0% 711 4% 922 3% 

1997 211 0% 689 -3% 900 -2% 

1998 209 -1% 787 14% 996 11% 

1999 192 -8% 905 15% 1.097 10% 

2000 140 -27% 1.040 15% 1.180 8% 

2001 183 31% 1.208 16% 1.391 18% 

2002 195 7% 1.442 19% 1.637 18% 

Tabela 4: Número de IES por dependência administrativa (1994 - 2002) 
Fonte: INEP (2007) 

A LDB/96 reunia uma série de propostas que procuravam contribuir para uma 

maior democratização do acesso ao ES (LIMA, CONTEL, 2011). Entre 1995 e 2002, 

as matrículas no ES cresceram 98%, passando de 1,7 milhões para quase 3,5 

milhões. O percentual de jovens entre 18 e 24 anos com acesso ao ES quase dobrou, 

subindo de 5,8% para 9,9%, em relação a 1995 (INEP, 2007). A representatividade 

do setor privado também cresceu, passou de 60% para 70% do total de matrículas no 

ES, como revelam os dados da Tabela 5. 

ANO 
IES PÚBLICAS IES PRIVADAS TOTAL 

EVOLUÇÃO 
Matrículas % Matrículas % Matrículas 

1994 690.450 42% 970.584 58% 1.661.034  

1995 700.540 40% 1.059.163 60% 1.759.703 6% 

1996 735.427 39% 1.133.102 61% 1.868.529 6% 

1997 759.182 39% 1.186.433 61% 1.945.615 4% 

1998 804.729 38% 1.321.229 62% 2.125.958 9% 

1999 832.022 35% 1.537.923 65% 2.369.945 11% 

2000 887.026 33% 1.807.219 67% 2.694.245 14% 

2001 939.225 31% 2.091.529 69% 3.030.754 12% 

2002 1.051.655 30% 2.428.258 70% 3.479.913 15% 

Tabela 5: Número de matrículas por dependência administrativa (1994 - 2002) 
Fonte: INEP (2007) 

Para Laus (2012), o texto da LDB/96 está em linha com os princípios do Banco 

Mundial e com os interesses expressos pela Organização Mundial do Comércio 

(OMC). Exemplo disso reside no fato de a LDB permitir a cobrança de taxas aos 

alunos, a adoção da parceria com empresas privadas para a captação de recursos e 

a diversificação de fontes de financiamento para as instituições públicas, admitindo a 



36 
 

entrada de capital estrangeiro nas IES. Isso não surpreende quando em 1999 a 

educação passa a integrar os serviços a serem regulados pelo GATS.23 

Além da LDB/96, no governo de FHC também foram implantadas várias 

disposições para reestruturação do ES, particularmente, das universidades públicas. 

Segundo Ferreira (2012), vale ressaltar: 

a) Lei nº 10.260, de 7 de dezembro de 2001, que dispôs sobre o Fundo de 

Financiamento do Estudante do Ensino Superior (Fies) e que possibilitou, 

indiretamente, a alocação de verbas públicas para as IES privadas, com avaliação 

considerada positiva, assegurando o preenchimento de parte das vagas do setor 

privado; 

b) Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que estabeleceu o Programa de 

Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação a partir de 

parcerias entre universidades, centros de pesquisa e o setor privado;  

c) Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprovou o PNE, com vários vetos 

que explicitaram a transferência de responsabilidades do poder público para a 

sociedade no financiamento da educação. 

Segundo Silva Jr. e Sguissardi (2013), no período do Governo FHC, decidiu-se 

alinhar o País à transição em curso em nível mundial, de um regime de acumulação 

monopolista para um regime de acumulação de predominância financeira, isto é, de 

mundialização do capital. Também neste período se aprofundam os processos de 

regulação e controle externos, e pela gradativa perda da autonomia universitária, 

associada a heteronomia de gestão e nova relação entre o ES, o setor privado e 

empresarial, está induzida e apoiada pelo Governo, tal como há tempos já se 

observava nos países de economia central e cuja acentuação ocorreu, no caso da 

União Europeia, em especial, a partir do Processo de Bolonha24 (SILVA JR, 

SGUISSARDI, 2013). 

                                                 
23 Em 1999, o secretariado da OMC adotou uma lista de 12 grandes setores de serviços sujeitos às 
regras do Gats. Esta lista tem como origem a classificação utilizada pela Divisão de Estatísticas das 
Nações Unidas e inclui: 1. Negócios (como os serviços profissionais jurídicos, de contabilidade e de 
arquitetura); 2. Comunicação (como os serviços postais e de telefonia); 3. Construção e serviços de 
engenharia; 4. Distribuição; 5. Educação (como a educação superior); 6. Meio ambiente (como serviços 
de saneamento); 7. Financeiro; 8. Saúde; 9. Turismo e viagem; 10. Recreação, cultura e esporte; 11. 
Transporte; 12. Serviços de cunho genérico (RIBEIRO, 2006, P. 140). 
 
24 A Declaração de Bolonha foi assinada em 1999, por vinte e nove estados europeus, assumindo como 
objetivos o estabelecimento de políticas educacionais que legitimassem um espaço europeu de ES 
coerente, compatível, competitivo e atrativo para estudantes europeus e de países terceiros 
(DECLARAÇÃO DE BOLONHA, 1999). 
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Ainda segundo os autores, mesmo com as mudanças implantadas no Governo 

FHC e pós LDB/96, as novas faces do ES brasileiro não parecem estar fadadas a 

garantir um avanço significativo da educação pública e da inclusão social; ao contrário, 

tenderiam a aprofundar a desigualdade social entre a minoria incluída e a maioria dos 

cada vez mais excluídos da sociedade da informação ou do conhecimento (SILVA JR; 

SGUISSARDI, 2001). 

 

2.3 Expansão do Ensino Superior no Brasil (2003 – atualmente) 

 

Em 2003 toma posse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula). Seja por sua 

origem ou por ter se elegido com um discurso crítico em relação ao Governo FHC, as 

expectativas foram direcionadas para desativação das políticas neoliberais. Contudo, 

seu Governo manteve alguns dos principais aspectos das políticas econômicas 

adotadas no Governo FHC, como o controle rígido da inflação, a estabilidade da 

moeda e a diminuição das barreiras ao capital internacional.  

Na questão do ES, logo no início de seu mandato, em 2003, o Governo Lula 

cria uma comissão para avaliar o funcionamento do ES no Brasil. Com isso, visava a 

adequação da legislação relativa às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 

inclusive no que diz respeito às suas estruturas regimentais, a eficácia da gestão, os 

aspectos organizacionais, administrativos e operacionais, a melhoria da qualidade dos 

serviços e instrumentos de avaliação de desempenho (BRASIL, 2003). Assim, o 

Governo Lula toma ciência da profundidade da crise enfrentada pelo ES brasileiro no 

período pós FHC, com o sucateamento do setor público na medida em que as IFES 

tiveram seus orçamentos reduzidos, com repercussões nos gastos em custeio e 

investimento (AMARAL, 2003) e a crise de demanda do setor privado de ES. Nesse 

contexto, o Governo Lula efetiva uma reforma no ES, cabendo destacar algumas 

importantes ações (FERREIRA, 2012): 

a) A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), em substituição ao Exame Nacional de 

Cursos de graduação (ENC-Provão) e a avaliação das condições de oferta dos cursos 

de graduação do governo FHC. A referida lei foi alvo de várias críticas, entre elas a 

de conter uma lógica produtivista e meritocrática, em que o Estado prioriza o seu papel 

de avaliador e regulador; 



38 
 

b) A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, chamada Lei de Inovação 

Tecnológica, tratou de gerar incentivos à inovação, às pesquisas científica e 

tecnológica, no ambiente produtivo. A referida lei favorece a aproximação entre 

conhecimento e mercado, bem como entre universidade e setor privado, possibilitando 

a subordinação da pesquisa científica e tecnológica às necessidades do setor 

produtivo privado; 

c) A Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, introduziu as normas gerais 

para licitação e contratação de Parceria Público-Privada no âmbito da administração 

pública, permitindo que o Governo Federal contratasse parcerias público-privadas. No 

âmbito da educação, a crítica residiu no fato de “para além do fortalecimento do polo 

privado do Estado ou como parte dele, amplia-se a utilização dos recursos públicos 

por entidades privadas, com ou sem fins lucrativos” (SGUISSARDI, 2006, p. 143); 

d) O Decreto Presidencial nº 5.225, de 1º de outubro de 2004, dispôs sobre a 

organização dos Centros Federais de Educação Tecnológica, e, posteriormente, a Lei 

nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, criando os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFs). 

Com foco nas camadas menos favorecidas, que possuem baixo percentual de 

estudantes com idade entre 18 e 24 anos com acesso ao ES, em janeiro de 2005, o 

governo Lula aprovou a lei nº 11.096, que criou o Programa Universidade para Todos 

(Prouni), um marco no processo de democratização do acesso ao ES no Brasil. A lei 

também normatizou a atuação de entidades beneficentes de assistência social no ES. 

Outras justificativas apresentadas para proposição e aprovação do Prouni 

giravam em torno de algumas questões: o exponencial crescimento do número de 

matrículas no Ensino Médio (gráfico 1 a seguir), somado ao pouco acesso ao ES de 

grande parcela destes alunos oriundos de escolas públicas em virtude da pouca 

qualidade do Ensino Médio oferecido. Isso, associado também à baixa renda de 

grande parte da população brasileira, o que dificulta o acesso dos jovens às 

universidades públicas (VALLE, 2009). 
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Gráfico 1: Número de matrículas no ensino médio (1995 - 2004) 
Fonte: INEP (2007). 
 

Somado ao Prouni, mas na direção de uma política nacional de expansão do 

ES público, em abril de 2007 é lançado o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). O programa tem 

como principal objetivo proporcionar às universidades federais as condições 

necessárias para ampliação do acesso de estudantes e permanência no ES, 

apresentando-se como uma das ações que consubstanciam o PDE, lançado pelo 

Presidente da República, abril de 2007. 

Justificando o programa, o governo afirmava que pelo fato de a maior oferta de 

vagas na graduação ocorrer no setor privado, a expansão do número de matrículas 

apresentava sinais de esgotamento, principalmente pela saturação do mercado em 

várias profissões e pela inadimplência de segmentos sociais incapazes de arcar com 

o alto custo do ES oferecido no setor privado (MEC, 2007)25. 

Como parte da política de democratização do acesso ao ES, em 2010 já no 

final de seu Governo, Lula promove alterações no programa Fies, criado pelo 

presidente FHC, em 1999, chamando-o a partir de então de Novo Fies. O Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) passa a ser o operador do 

programa. A taxa de juros do financiamento caiu de 6,5% para 3,4% a.a., o período 

de carência passou para 18 meses e o período de amortização para 3 (três) vezes o 

período de duração regular do curso e mais 12 meses (MEC, 2015)26. Com isto, há 

                                                 
25 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/diretrizesreuni.pdf.  
26 Disponível em: http://sisfiesportal.mec.gov.br/fies.html. 
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um aumento exponencial do número de contratos de financiamento. A Tabela 6 reúne 

dados que revelam a evolução das matrículas no ES nos governos FHC (1995 – 2002) 

e Lula (2003 - 2010): 

 
ANO 

IES PÚBLICAS IES PRIVADAS TOTAL 
EVOLUÇÃO 

 Matrículas % Matrículas % Matrículas 

F
H

C
 

1995 700.540 40% 1.059.163 60% 1.759.703  

1996 735.427 39% 1.133.102 61% 1.868.529 6% 

1997 759.182 39% 1.186.433 61% 1.945.615 4% 

1998 804.729 38% 1.321.229 62% 2.125.958 9% 

1999 832.022 35% 1.537.923 65% 2.369.945 11% 

2000 887.026 33% 1.807.219 67% 2.694.245 14% 

2001 939.225 31% 2.091.529 69% 3.030.754 12% 

2002 1.051.655 30% 2.428.258 70% 3.479.913 15% 

L
u

la
 

2003 1.176.174 30% 2.760.759 70% 3.936.933 13% 

2004 1.214.317 29% 3.009.027 71% 4.223.344 7% 

2005 1.246.704 27% 3.321.094 73% 4.567.798 8% 

2006 1.251.365 26% 3.632.487 74% 4.883.852 7% 

2007 1.335.177 25% 3.914.970 75% 5.250.147 8% 

2008 1.552.953 27% 4.255.064 73% 5.808.017 11% 

2009 1.523.864 26% 4.430.157 74% 5.954.021 3% 

2010 1.643.298 26% 4.736.001 74% 6.379.299 7% 

Tabela 6: Número de matrículas por dependência administrativa (1995 - 2010) 
Fonte: INEP (2014) 

A política para o ES do Governo Lula mostrou-se bastante contraditória, tanto 

no discurso como na prática (FERREIRA, 2012). Segundo Carvalho (2006), no 

discurso, o Governo Lula afirmava que o ES é um bem público imbuído de função 

social, mas, ao mesmo tempo, justificava, constantemente, o investimento em termos 

do retorno econômico futuro à sociedade, nos moldes da lógica do investimento em 

capital humano, enfatizada nos documentos do BIRD. O Governo Lula também 

estreitou as relações público/privado e optou pela solvência das IES privadas através 

do Prouni e Fies, ajudando a formar grandes grupos no ES27, enquanto que com o 

                                                 
27 A Kroton Educacional é um dos exemplos do que se deseja chamar atenção. A empresa surgiu em 
1966, como curso pré-vestibular. As atividades em ES se iniciam em 2001 com a primeira Faculdade 
Pitágoras, criada em parceria com o grupo americano de educação Apollo International Group. Em 
2007, a empresa abriu seu capital na BM&F BOVESPA e levantou R$ 455,8 milhões. Em 2009 o fundo 
de private equity Advent International fez um aporte de R$ 280 milhões na empresa, tornando-se 
controlador. Em 2013 foi anunciada a fusão da Kroton com a Anhanguera criando a maior empresa de 
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Reuni, reverteu o processo de sucateamento do segmento público federal criando 

novas universidades e campi universitários, promovendo uma reposição salarial dos 

quadros funcionais (CARVALHO, 2006). 

Apoiada por seu antecessor, em janeiro de 2011, a presidente Dilma Rousseff 

toma posse. Recebe um País com autoestima na medida em que havia elevados 

índices de emprego, recuperação do poder aquisitivo do salário, acesso ao consumo 

por extratos sociais C e D decorrente da política de redistribuição de renda e do fácil 

acesso ao crédito. Este cenário é fortalecido pela resistência do país à crise 

econômica mundial e isso dava a impressão de que o Brasil estava vivendo um novo 

ciclo de desenvolvimento econômico. 

Dilma iniciou seu Governo aumentando os investimentos em educação e 

reafirmando a sequência do modelo de expansão do ES iniciado no Governo Lula. Os 

recursos direcionados às políticas voltadas para a expansão do acesso ao ES se 

intensificaram, principalmente com o Fies. Enquanto no primeiro ano de mandato, o 

Governo Federal desembolsou R$ 1,8 bilhão com o programa, em 2014 as despesas 

com o financiamento saltaram para quase R$ 14 bilhões, um aumento de 678% em 

apenas três anos (BRASIL, 2015)28. 

Outra importante iniciativa do referido Governo é o Programa Ciência sem 

Fronteiras (CsF), lançado em 2011 como uma das mais importantes iniciativas de sua 

gestão no campo da educação. O programa previa que em quatro anos houvesse a 

concessão de até 101 mil bolsas de estudo para jovens que desejassem realizar parte 

de sua formação acadêmica no exterior, 65% delas destinadas para estudantes de 

graduação (MEC; MCTI, 2015). 

Vale destacar que no governo Dilma foi aprovado um novo Plano Nacional de 

Educação (2014 - 2024) (Lei nº 13.005)29 estabelecendo estratégias, diretrizes, metas 

e ações no campo da Educação para os próximos 10 anos. A existência do PNE é 

determinada pelo artigo 214 da Constituição Federal, nesta edição o documento reúne 

14 artigos e 20 metas que abrangem todos os níveis de formação, desde a Educação 

Infantil até o Ensino Superior, com atenção para detalhes como a Educação Inclusiva, 

                                                 
educação do mundo, com valor de mercado de R$ 24 bilhões (KROTON, 2015). 
 
28 Fonte: Boletim Legislativo nº 26 da Consultoria Legislativa do Senado. Disponível em: 
http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/boletins-
legislativos/bol26. 
 
29 Para maiores detalhes consultar: http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf 

http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/boletins-legislativos/bol26
http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/boletins-legislativos/bol26
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf
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a melhoria da taxa de escolaridade média dos brasileiros, a formação e plano de 

carreira para professores, bem como a gestão e o financiamento da Educação. Com 

relação ao ES as metas ganham os seguintes direcionamentos: 

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. 

Em 2013, os dados do INEP revelam que o crescimento do número de 

matrículas no ES se mantem no primeiro mandato de Dilma (2011 – 2014), 

preservando a assimetria entre público e privado do Governo Lula, como revelam os 

dados reunidos na Tabela 7. 

ANO 
IES PÚBLICAS IES PRIVADAS TOTAL 

EVOLUÇÃO 
Matrículas % Matrículas % Matrículas 

2003 1.176.174 30% 2.760.759 70% 3.936.933  

2004 1.214.317 29% 3.009.027 71% 4.223.344 7% 

2005 1.246.704 27% 3.321.094 73% 4.567.798 8% 

2006 1.251.365 26% 3.632.487 74% 4.883.852 7% 

2007 1.335.177 25% 3.914.970 75% 5.250.147 8% 

2008 1.552.953 27% 4.255.064 73% 5.808.017 11% 

2009 1.523.864 26% 4.430.157 74% 5.954.021 3% 

2010 1.643.298 26% 4.736.001 74% 6.379.299 7% 

2011 1.773.315 26% 4.966.374 74% 6.739.689 6% 

2012 1.897.376 27% 5.140.312 73% 7.037.688 4% 

2013 1.932.527 26% 5.373.450 74% 7.305.977 4% 

Tabela 7: Número de matrículas por dependência administrativa (2003 - 2013) 
Fonte: INEP (2014) 

É interessante observar que o discurso da política para equidade foi iniciado no 

Governo de FHC (1995 – 2002), ganhou projeção no Governo de Lula (2003 - 2010) 



43 
 

e teve continuidade no primeiro mandato de Dilma (2011 - 2014), ao ampliar as áreas 

de atuação das políticas sociais. Em suma, pode-se dizer, que nos últimos 10 anos, o 

Estado constitui-se nos planos público e privado, como o principal polo orientador, no 

âmbito das políticas, programas e ações relacionados a democratização e 

internacionalização do ES. Tanto é que em janeiro de 2015, a presidente Dilma é 

reeleita, em seu discurso reafirma a importância que pretende imprimir à educação.  

“Ao bradarmos ‘Brasil, pátria educadora’ estamos dizendo que a educação 
será a prioridade das prioridades, mas também que devemos buscar, em 
todas as ações do governo, um sentido formador, uma prática cidadã, um 
compromisso de ética e sentimento republicano” (BRASIL, 2015). 

Mas contrariando o discurso prevalecente no primeiro mandato e antes de 

tomar posse em seu segundo mandato, Dilma autorizou o MEC a publicar no dia 

29/12/2014, sem aviso prévio, a portaria nº 21, que entre outras decisões, reduziu os 

investimentos e tornou mais seletivo o acesso aos recursos do programa Fies. Com 

estas mudanças, no primeiro semestre de 2015 foram liberados 252.000 novos 

contratos, um pouco mais da metade do percentual de financiamentos liberados no 

mesmo período de 2014.  

Outra medida tomada pelo governo Dilma foi a redução dos recursos previstos 

para o Programa CsF, em comparação com o orçamento de 2015, de R$ 3,5 bilhões, 

tiveram 40,3% de corte em 2016. Valor este suficiente apenas para a manutenção de 

estudantes que já estão no exterior, portanto a oferta de novas vagas (100 mil bolsas 

estavam previstas para os próximos anos) está suspensa, segundo o MEC (2015).  
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3. DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

 

No Brasil, a democratização do acesso ao ES superior tem sido debatida 

durante as últimas décadas como uma questão central na política educacional, bem 

como foram propostas políticas públicas que contribuíram para um maior acesso a 

este nível de ensino, mas que em contrapartida, resultaram em uma expansão sem 

precedentes no sistema de ES privado. O propósito do capítulo reside em contribuir 

para a reflexão sobre a importância social, econômica e política do acesso ao ES no 

Brasil. O capítulo também tem o intuito de debater questões relativas a educação 

como um direito social, bem público e responsabilidade do Estado, além discutir a 

relação destas ações por parte do Estado brasileiro com a expansão do acesso a este 

nível de ensino. Para isto pretende-se investigar as influências exercidas pelas 

políticas públicas Prouni, Fies e Reuni, sobre este processo de democratização. A 

fundamentação das ideias será extraída de levantamentos bibliográfico e documental. 

Foram utilizados como referenciais principalmente os trabalhos de Bobbio (2002), 

Souza (2006), Cunha (2007), Dias Sobrinho (2013), Ristoff (2013), Moura (2014) e 

Pessoa (2015), assim como relatórios do Ministério da Educação (MEC), Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

 

3.1 Educação Direito Social, Bem Público e Responsabilidade do Estado 

 

Os direitos sociais são aqueles que têm por objetivo garantir aos indivíduos 

condições materiais tidas como imprescindíveis para o pleno gozo dos seus direitos. 

Por isso, tendem a exigir do Estado uma intervenção na ordem social que assegure 

os critérios de justiça distributiva e se realizam por meio de atuação estatal (PESSOA, 

2015). Cumprem a finalidade de diminuir as desigualdades sociais, por isso mesmo, 

tendem a envolver elevados investimentos e a se realizar no longo prazo. Portando, 

os direitos sociais são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 

indiretamente, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos 

que tendem a realizar a equalização de situações sociais desiguais (PESSOA, 2015). 

A educação como direito social é ampara pelo artigo 6º da Constituição Federal 

de 1988: “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
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moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 

2015). Sendo a educação um direito social, tem por objetivo criar condições para que 

a pessoa se desenvolva e adquira o mínimo necessário para viver em sociedade e ter 

uma vida digna. O Direito a educação constitui-se em um dos componentes do 

princípio maior do Estado Democrático de Direito: a dignidade da pessoa humana, 

visto que a efetivação de tal princípio garante o direito a uma vida digna que só é 

possível diante de condições mínimas de subsistência, ou seja, através da efetivação 

de direitos fundamentais como o direito à vida, a saúde, a educação (MOURA, 2014). 

A dignidade da pessoa humana é um veículo, entre um e outro valor, pressupõe 

que todo o ser humano é uma pessoa dotada de personalidade e com direitos e 

deveres, como um membro da sociedade a qual está inserida, portanto é merecedor 

de uma existência humana e não sub-humana. Para Dias Sobrinho (2013, p. 109), “o 

respeito à dignidade humana justifica a prevalência do bem comum sobre as 

conveniências individuais”. 

Levando em conta estas premissas e considerando as restrições 

orçamentarias, o Estado brasileiro vem investindo em ações que favorecem o acesso 

ao ES de partes da sociedade antes excluídas deste nível de ensino. A formulação de 

políticas públicas corresponde a mecanismos acionados pelo Estado quando há 

necessidade de garantir os direitos fundamentais explicitados na Carta Magna do País 

(MOURA, 2014). Para Dias Sobrinho (2013), a responsabilidade do Estado deve se 

dar em um contexto de solidariedade, ou seja, implica na participação da cidadania, 

isto é, de atores que assumem suas responsabilidades não somente por si, mas 

também pelo conjunto da sociedade. Ainda segundo o autor, ao Estado cumpre 

proteger e promover a educação e o conhecimento como bens públicos. Isto não 

exclui a legítima possibilidade de existir instituições educativas privadas, e muitas 

delas prestam excelente colaboração para a construção de uma sociedade educada 

e de um sistema de conhecimentos importantes para a cidadania em geral (DIAS 

SOBRINHO, 2013). 

Segundo a Conferência Regional de Educação Superior (CRES), realizada em 

2008, em Cartagena de Índias (Colômbia), e da Conferência Mundial de Educação 

Superior (CMES), realizada em 2009, em Paris, ambas promovidas pela Unesco, o 

ES como um bem público é responsabilidade de todos os investidores, especialmente 

dos governantes, ou seja, do Estado (RISTOFF, 2013). Portanto, a educação é um 
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bem público e não uma mercadoria e por esta razão deve ser orientada e em benefício 

do público.  

Para Dias Sobrinho (2013), há uma distinção fundamental entre a educação 

como bem público e a educação como mercadoria. A educação como bem público 

tem como referência o aprofundamento de valores como a equidade e igualdade, 

democrática e social, enquanto que a educação como mercadoria tem como foco o 

lucro do empresário e é dominada pelo individualismo possessivo. Os sistemas de ES 

influenciados pelas políticas educacionais do Estado estão se tornado cada vez mais 

privatizados, mas nos termos da Constituição Federal, as IES privadas são legítimas 

e necessárias, desde que funcionem de acordo com os mecanismos reguladores do 

Estado (DIAS SOBRINHO, 2013). 

Se a educação como bem público tem como referência o aprofundamento de 

valores como a equidade e igualdade, sua primeira responsabilidade social está 

associada ao acesso igualitário a todos e não apenas a alguns poucos. Para Ristoff 

(2013), a observação de que o acesso deve depender dos méritos dos indivíduos 

envia sinais ambíguos aos formuladores de políticas educacionais. Se, por um lado, 

as políticas públicas reafirmam a necessidade de inclusão de todos os segmentos 

sociais, por outro lado deixa implícita a preocupação de que as ações afirmativas, que 

justamente privilegiam grupos sociais vítimas de exclusão histórica, possam colocar 

em risco a qualidade do ensino (RISTOFF, 2013). Ainda para o autor, o temor de 

alguns segmentos do meio acadêmico de que “a inclusão virá em detrimento da 

qualidade”, tem sido o maior dos inimigos da democratização do acesso ao ES 

brasileiro (RISTOFF, 2013). 

 

3.2 Equidade e Democratização do Acesso ao Ensino Superior 

 

O tema da democratização do acesso ao Ensino Superior engloba tanto o 

aspecto do aumento da oferta de vagas como a criação de processos mais justos de 

seleção. O foco central desse trabalho, entretanto, é o que abrange à democratização 

do acesso enquanto criação de programas para ampliação do número de estudantes 

matriculados no Ensino Superior. 

Assim, o primeiro sentido da democratização do acesso ao Ensino Superior, é 

o do aumento da oferta de vagas tornando possível a mais estudantes brasileiros a 

oportunidade de adentrar a este nível de ensino. Portanto, o Ensino Superior 
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brasileiro, se democratizado, acolherá a parcelas maiores da população que 

completou o Ensino Médio. 

Quando em 2001, os parlamentares brasileiros aprovaram o PNE (lei 

nº 10.172), acalentavam preocupações contraditórias em relação ao ES, primeiro a 

necessidade de oferecer a um maior número de jovens a oportunidade de continuarem 

os seus estudos após a conclusão do Ensino Médio (democratização do acesso), em 

contrapartida, o temor da diminuição da qualidade do ensino em virtude do processo 

de expansão (RISTOFF, 2013). 

Entretanto, vale lembrar que nesta época (2011), apenas 9,2% dos brasileiros 

na faixa entre 18 e 24 anos tinham acesso a este nível de ensino30, uma das menores 

taxas da América Latina. Nem por isso poderia se afirmar que o Brasil ostentava a 

melhor qualidade educacional do mundo, deixando evidente que uma pequena 

quantidade não é necessariamente sinônimo de alta qualidade (RISTOFF, 2013). 

Passada um pouco mais de uma década, o Brasil conseguiu muitos avanços em 

relação ao acesso ao ES, em 2013 o percentual de estudantes na faixa entre 18 e 24 

anos que estavam matriculados neste nível de ensino subiu para 16,5% (PNAD, 

2014). No gráfico 2 a seguir podemos verificar melhor a evolução deste quadro. 

 

Gráfico 2: Taxa líquida de matrículas da população de 18 a 24 anos  
Fonte: PNAD (2014) 
 

Estes dados revelam que o Brasil vem fazendo um esforço significativo para 

expandir o acesso de estudantes brasileiros ao ES, indício disso é a elaboração de 

                                                 
30 Observatório do PNE. Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12-ensino-
superior/indicadores.  
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políticas públicas que geraram programas tais como o Prouni (2005), Reuni (2007) e 

o Fies (2010). Os programas em questão, também influenciaram na participação de 

estudantes de menor nível de renda no ES. Em 2004, os estudantes originários de 

famílias com maior poder aquisitivo representavam 55,0% e 68,9% dos estudantes 

nas redes de ensino pública e privada de ES. Em 2013, esses valores caem para 

38,8% e 43,0%, respectivamente. Como resultado, os estudantes com maiores 

rendimentos deixaram de ser maioria nas duas redes de ES, aumentando o acesso 

de estudantes provenientes dos demais estratos de rendimento, inclusive dos mais 

pobres (PNAD, 2014). 

Apesar dos avanços na direção da democratização do acesso, dados INEP 

(2013) revelam que quase a metade dos matriculados no ES estão fora da idade 

escolar regular, ou seja, na faixa etária entre 18 e 24 anos. Os jovens com até 18 anos 

representam 4% das matrículas, entre 19 e 24 anos 47% e pessoas acima de 25 anos 

representam 49% das matrículas no ES brasileiro. O elitismo histórico do sistema 

educacional brasileiro excluiu, ao longo dos anos, muitos jovens, que com as políticas 

públicas inclusivas, veem oportunidades de retomarem os estudos (RISTOFF, 2013). 

Ainda segundo o autor: 

O sistema de elite é pequeno, excludente e catedrático, às vezes quase 
privado, mesmo no espaço público, e se imagina como um lugar onde alguns 
poucos jovens, altamente inteligentes e rigorosamente selecionados sentam-
se ao lado de professores doutores atenciosos e sábios — um local de alta 
cultura e de tradições seculares, que remontam aos tempos medievais. O 
sistema inclusivo é, por natureza, muito diferente e, de certo modo, se 
contrapõe a isso. Ele é amplo, diversificado, democrático, de massas, 
preocupado em dar a todos uma oportunidade (RISTOFF, 2013, p. 523). 

 Para Dias Sobrinho (2013), embora se reconheça a existência de limites na 

ampliação do acesso ao ES, muito mais injusto e pernicioso é o elitismo que 

marginalizou a esmagadora maioria dos jovens ao longo da história brasileira. Muitos 

dos jovens brasileiros, driblando seu histórico pessoal de vulnerabilidade econômica, 

e, ainda que apresentando baixo repertório cultural, conseguem frequentar um curso 

de nível superior e se beneficiar de maiores ganhos salariais, melhores condições de 

vida, mobilidade social e elevação da autoestima. Também ganha a sociedade que 

passa a incorporar mais gente com maior capacidade de participar construtivamente 

nas esferas públicas da vida social e política e nos âmbitos profissionais e econômicos 

da produção e do consumo (DIAS SOBRINHO, 2013).  

Porém, o autor adverte que a democratização não deveria restringir-se à 

expansão do acesso a cursos de graduação, sem preocupar-se efetivamente com a 
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qualidade da formação. Certamente uma educação de pouca qualidade é melhor que 

nenhuma. Entretanto, uma educação de baixa qualidade contribui para a baixa 

qualidade da justiça social e para a diminuição dos desequilíbrios entre pobres e ricos, 

incluídos e excluídos (DIAS SOBRINHO, 2013). 

 

3.3 Desigualdade Social, Renda e o Ensino Superior no Brasil 

 

Foram nítidas as melhorias na distribuição de renda da população brasileira 

nos últimos 10 anos31. Entre 2003 e 2013, o Brasil viveu uma década de progresso 

econômico e social em que mais de 26 milhões de pessoas saíram da zona de 

pobreza e a desigualdade social foi significativamente reduzida (IBGE, 2014). Entre 

2002 e 2012, a renda dos 40% mais pobres cresceu em média 6,1% (em termos reais), 

em comparação aos 3,5% de crescimento da renda da população total (IBGE, 2014).  

No entanto, a redução da pobreza e da desigualdade vem mostrando sinais de 

estagnação, desde 2013. Dados do IPEA (2014) revelam que 4% da população 

brasileira ainda vive na extrema pobreza32, ou seja, mais de 10 milhões de pessoas 

“sobrevivem” com menos de R$ 77,00 mensais de renda per capita familiar. Apenas 

8% dos jovens entre 18 e 24 anos com renda per capita familiar de até 1 salário mínimo 

frequentam o ES, enquanto mais da metade dos jovens com renda acima de 5 salários 

mínimos têm acesso a este nível de ensino (IPEA, 2014), como evidenciam os dados 

do Gráfico 3. 

                                                 
31 A redução da desigualdade se explica em parte pelo crescimento econômico observado e também 
por um conjunto de políticas e conjunturas, como a valorização do salário mínimo (reajustado nos 
últimos anos em patamares acima da inflação real observada), programas de transferências de renda, 
e também uma evolução favorável do rendimento do trabalho, devido à crescente formalização e maior 
capacidade de barganha dos trabalhadores para ganhos salariais, sobretudo até a crise de 2008-2009 
(IBGE 2014) 
 
32 O cálculo leva em conta o número de indivíduos extremamente pobres com base nas necessidades 
calóricas – aquelas com renda insuficiente para consumir uma cesta de alimentos com o mínimo de 
calorias para suprir uma pessoa de forma adequada, com base em recomendações da FAO órgão da 
ONU para agricultura e alimentação e da OMS. A conta estima diferentes valores para 24 regiões do 
país. 
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Gráfico 3: Taxa de frequência líquida, segundo as faixas de renda domiciliar per capita em salários 
mínimos. 
Fonte: IPEA (2014) 

O ES tem fortes impactos sobre as perspectivas econômicas e sociais, 

especialmente na questão da renda e também na expectativa de emprego. Dados 

divulgados pela OCDE (2014) revelam que os trabalhadores brasileiros apresentam 

uma das maiores diferenças de rendimento de acordo com o nível educacional. 

Adultos com formação de nível superior (tanto homens quanto mulheres) ganham 2,6 

vezes mais do que aqueles que não possuem este nível de ensino. Essa proporção é 

consideravelmente maior do que a média da OCDE de 1,5 vezes, e a segunda maior 

diferença entre todos os países da OCDE e países parceiros (somente o Chile tem 

um índice igual). Esta diferença pode ser visualizada no gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Diferenças de rendimento entre adultos na faixa entre 25 e 64 anos com nível superior 
completo e sem nível superior 
Fonte: OCDE (2014) 

É importante reconhecer as iniciativas que o governo brasileiro vem 

empreendendo nos últimos anos para a democratização do acesso ao ES, mas as 
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políticas públicas sozinhas não extinguem o caráter vertical e desigual da sociedade 

brasileira. A democratização centrada na expansão das matrículas reforça o 

aprofundamento de diferenciações e hierarquizações sociais. As diferenças 

econômicas alinhadas ao limitado repertório dos estudantes, dificultam o acesso dos 

jovens brasileiros de baixa renda aos cursos e carreiras socialmente valorizados. 

Segundo Palazzo e Gomes (2012), as desigualdades no processo de 

democratização do acesso ao ES são acentuadas no período da crise da inflação 

educacional, ou seja, quando "a abundância relativa de credenciais leva à sua própria 

desvalorização" (PALAZZO; GOMES, 2012, p. 338). Assim, terão maiores 

oportunidades os portadores de credenciais educacionais originárias de cursos e IES 

de mais alto prestígio social, tornando-se um microcosmo parcial das diferenças 

sociais. Essa inflação educacional pode ser traduzida como uma espécie de freio à 

mobilidade social ascendente. (PALAZZO; GOMES, 2012). 

De acordo com Gentili (2010), está desigualdade pode gerar grandes 

frustrações aos jovens que buscam no diploma do ES, potencial impulsor para 

ascender socialmente, quando não alcançam tal objetivo, refletindo em um processo 

de desintegração da promessa integradora da escola. 

Por fim, não se pode negar que as políticas públicas constituem um passo 

importante do Estado na luta pela diminuição das desigualdades, porém, 

isoladamente, são ainda insuficientes para quebrar as hierarquizações e 

diferenciações históricas existentes na sociedade brasileira. Mas, no seu conjunto, 

essas políticas apontam uma estratégia importante de desenvolvimento, 

principalmente em tempos de globalização.  

 

3.4 Políticas Públicas 

 

A política pública enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica nasce 

nos Estados Unidos da América (EUA), pulando as etapas seguidas pela tradição 

europeia de pesquisas nessa área, que se concentravam mais na análise sobre o 

Estado e suas instituições do que na produção dos governos (SOUZA, 2006). 

O pressuposto analítico que regeu a constituição e a consolidação dos 
estudos sobre políticas públicas é o de que, em democracias estáveis, aquilo 
que o governo faz ou deixa de fazer é passível de ser (a) formulado 
cientificamente e (b) analisado por pesquisadores independentes. A trajetória 
da disciplina, que nasce como subárea da Ciência Política, abre o terceiro 
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grande caminho trilhado pela ciência política norte-americana no que se 
refere ao estudo do mundo público (SOUZA, 2006 p. 22). 

 Para Souza (2006), o uso da política pública como ferramenta de decisão é 

reflexo da Guerra Fria e da valorização da tecnocracia como forma de enfrentar os 

problemas vividos por determinado país. O responsável pela introdução desse tema 

no governo americano, Robert McNamara, em 1948 estimulou a criação da RAND 

Corporation, organização não-governamental financiada por recursos públicos e 

considerada a precursora dos think tanks33. 

As políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí por que 

qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-relações entre 

Estado, política, economia e sociedade. Razão pela qual, pesquisadores de distintas 

disciplinas como economia, ciência política, sociologia, antropologia, geografia, 

planejamento, gestão e ciências sociais aplicadas, partilham um interesse comum na 

área e têm contribuído para avanços teóricos e empíricos (SOUZA, 2006). 

Segundo Bobbio (2002), o termo “política”34 deve ser relacionado a atividade 

ou conjunto de atividades que têm de algum modo, como termo de referência, a pólis, 

isto é, o Estado. Para Bucci (2002), o termo “pública”, justaposto ao termo “política”, 

contempla tanto os destinatários como os autores da política. Portanto, uma política 

será pública quando contemplar os interesses da coletividade (BUCCI, 2002). 

Na visão de Pereira e Silva (2010), nas sociedades contemporâneas, uma das 

principais características das políticas públicas é o seu caráter redistributivo, já que as 

mesmas pretendem gerar oportunidades iguais para atores sociais desiguais. Isso 

explica a formulação de conceito de igualdade de oportunidades, que procura 

evidenciar mecanismos de nivelamento em contextos de concorrência.  

                                                 
33 O termo think tank surgiu nos EUA, durante a Segunda Guerra Mundial, para designar uma sala onde 
oficiais graduados do exército americano discutiam estratégicas de combate. Com o passar do tempo, 
o termo acabou se popularizando como uma referência aos centros e institutos de pesquisa 
independentes, voltados para a produção e disseminação de conhecimento e ideias sobre temas como 
política, comércio, indústria, estratégia, ciência, tecnologia, ou mesmo, assuntos militares. Os 
chamados think tanks (ou “centros de conhecimento”) são cada vez mais importantes em um mundo 
cuja complexidade é crescente e onde a tomada de decisão não está exclusivamente nas mãos dos 
governos. http://portal.fgv.br/think-tank-0 

34 A origem da política é grega, como é grega a palavra πoλτκη (política), oriunda da pólis. Com o 
advento das cidades-estados, as comunidades passaram a se organizar, os cidadãos (politikos), os 
homens nascidos nestas cidades, livres e com iguais direitos diante da lei, expunham e discutiam na 
coletividade as ações que deveriam nortear os destinos da cidade. Toda a vida da cidade se discutia e 
decidia na coletividade: a administração, as leis, os negócios. Dessa forma a política era concebida 
pelos gregos como a arte ou a ciência do governo (VIDAL, 2010, p. 102) 

http://portal.fgv.br/think-tank-0
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Deste modo, pode-se supor que o processo de implantação das políticas 

públicas por parte do Estado necessita considerar as desigualdades presentes na 

sociedade, de modo a garantir a igualdade dos indivíduos que se apropriam de forma 

desigual dos recursos socialmente produzidos (PEREIRA; SILVA, 2010). Ainda 

segundo os autores, no âmbito da educação tal ação torna-se prioridade, visto que, 

historicamente, a mobilidade social ascendente nas sociedades capitalistas é 

dependente dos níveis educacionais aos quais os cidadãos têm acesso (PEREIRA; 

SILVA, 2010). 

Höfling (2001) argumenta que a educação pode ser reconhecida como uma 

política pública de natureza social, visto que, por um lado, revela-se como 

responsabilidade do Estado, e por outro, não é pensada apenas pelas instâncias que 

a compõe. Ainda enfatiza que o Estado deve priorizar políticas públicas 

universalizantes, que assegurem o acesso das classes menos privilegiadas ao 

conhecimento, visando a diminuição das desigualdades sociais (HÖFLING, 2001).  

Recentemente, na América Latina, as políticas públicas de acesso ao ES 

apareceram como uma das possibilidades de superar a desigualdade social que se 

perpetua no continente. Nos contextos nacionais, tais políticas possuem 

características diferenciadas, de acordo com a natureza dos compromissos 

assumidos pelo poder público (PEREIRA; SILVA, 2010). 

 

3.5 Programa Universidade para Todos (Prouni) 

 

O Programa Universidade para Todos (Prouni) foi criado por meio da Medida 

Provisória nº 213, publicada em setembro de 200435 (no segundo ano de mandato do 

governo Lula) com o objetivo de ampliar o acesso da população de baixa renda ao ES 

e contribuir para o cumprimento de uma das metas do PNE: acolher, pelo menos 30% 

dos jovens de 18 a 24 anos, no ES, até 2010. 

                                                 
35 Na realidade, a primeira iniciativa referente ao programa Prouni foi o Projeto de Lei (PL) nº 3.582, 
enviado ao Congresso Nacional em 2004. A pressa em implantar o programa, assim como a criação 
de um fato consumado, de modo que o Congresso não pudesse mudar muito a proposta do MEC, levou 
o Presidente Lula a instituir a Medida Provisória (MP) n. 213 em setembro de 2004. Para facilitar a 
tramitação a MP foi ao encontro de parte dos interesses das IES privadas, que estavam representadas 
na Câmara dos Deputados e no Senado. Modificada no Congresso Nacional, a medida provisória 
resultou na Lei n. 11.096, (BRASIL, 2005), sancionada quando já apareciam os primeiros efeitos do 
Programa a partir da adesão de várias instituições privadas (CUNHA, 2007). 
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Convertida na lei nº 11.096, de 13/01/2005, regulamentada pelo Decreto nº 

5.493, de 18 de julho de 2005, o programa concede bolsas de estudo integrais e 

parciais de 50% em IES privadas, em cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Em troca das 

bolsas de estudo, as IES privadas ficam isentas dos tributos do Programas de 

Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido (CSLL). Segundo o MEC (2015), podem participar do Prouni, os 

estudantes que atendam a pelo menos uma das condições a seguir: 

a) Ter cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública; 

b) Ter cursado o Ensino Médio completo em escola da rede privada, na 

condição de bolsista integral da própria escola; 

c) Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e 

parcialmente em escola da rede privada, na condição de bolsista integral da 

própria escola privada; 

d) Ser pessoa com deficiência; 

e) Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério 

da Educação Básica e integrando o quadro de pessoal permanente da 

instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de 

Licenciatura. Nesses casos não há requisitos de renda. 

A Lei nº 11.096 em seu artigo 1º dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo: 

§ 1o A bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros não portadores 
de diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per capita não 
exceda o valor de até 1 (um) salário-mínimo e 1/2 (meio) (BRASIL 2005). 
 
§ 2o As bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% 
(vinte e cinco por cento), cujos critérios de distribuição serão definidos em 
regulamento pelo Ministério da Educação, serão concedidas a brasileiros 
não-portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per 
capita não exceda o valor de até 3 (três) salários-mínimos, mediante critérios 
definidos (BRASIL 2005). 

O processo seletivo do Prouni é composto por duas fases: processo regular e 

processo de ocupação das bolsas remanescentes. No processo regular podem se 

inscrever os candidatos que tenham participado da edição do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) do ano imediatamente anterior e que tenham obtido, no 

mínimo, 450 pontos na média das notas das provas do Exame e nota acima de zero 

na redação. 
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No processo para ocupação das bolsas remanescentes pode se inscrever os 

candidatos que (BRASIL 2015): 

a) Sejam professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério 

da Educação Básica e integrando o quadro de pessoal permanente da 

instituição pública, para os cursos com grau de Licenciatura destinados à 

formação do magistério da Educação Básica; ou 

b) Tenham participado do Enem, a partir da edição de 2010, e que tenham obtido, 

em uma mesma edição do referido exame, média das notas nas provas igual 

ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. 

Anualmente são realizados dois processos seletivos do Prouni, um no primeiro 

semestre e outro no segundo semestre. Segundo a lei nº 11.096, para aderir ao 

programa, as IES privadas (com ou sem fins lucrativos), devem oferecer um número 

de bolsas de estudo equivalente a 8,5% do seu faturamento.  

Portanto, a IES privada pode escolher por conceder uma bolsa integral para 

cada 10,7 alunos que pagam mensalidade regular e estejam regularmente 

matriculados no fim do ano anterior (ou seja, um aluno entre 11,7 alunos seria bolsista, 

o que equivaleria a 8.5% do faturamento total). Outra opção é fornecer uma bolsa 

integral para cada 22 alunos que pagam mensalidade regular em curso de graduação 

e sequencial de formação específica, desde que também ofereça bolsas parciais de 

50% ou 25% em um valor total equivalente a 8,5% da receita. 

Segundo dados do MEC (2015), desde o primeiro ano de implantação do Prouni 

(2005) até 2014, o total de 2.227.038 estudantes foram contemplados com bolsas de 

estudo, das quais 1.296.935 (58%) eram integrais e 930.103 (42%) parciais. Outro 

dado interessante é que em 10 anos, houve crescimento do número de bolsas em 

quase todos os anos (exceção de 2010 e 2013), o que demonstra o crescente 

investimento por parte do Estado conforme sugere os dados reunidos na tabela 8. 
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ANO 
BOLSAS OFERTADAS (Prouni) TOTAL DE 

BOLSAS 
EVOLUÇÃO 

(anual) Integral % Parcial % 

2005 71.905 64% 40.370 36% 112.275  

2006 98.698 71% 39.970 29% 138.668 24% 

2007 97.631 60% 66.223 40% 163.854 18% 

2008 99.495 44% 125.510 56% 225.005 37% 

2009 153.126 62% 94.517 38% 247.643 10% 

2010 125.922 52% 115.351 48% 241.273 -3% 

2011 129.672 51% 124.926 49% 254.598 6% 

2012 150.870 53% 133.752 47% 284.622 12% 

2013 164.379 65% 87.995 35% 252.374 -11% 

2014 205.237 67% 101.489 33% 306.726 22% 

TOTAL 1.296.935 58% 930.103 42% 2.227.038  

Tabela 8: Número de bolsas de estudo ofertadas pelo Prouni (2005 – 2014) 
Fonte: MEC (2015) 

O Prouni reserva um percentual de bolsas aos estudantes com deficiência, 

pretos, pardos ou indígenas em todos os cursos participantes do programa. O número 

de bolsas destinado à implementação das políticas de ações afirmativas é 

proporcional ao percentual desta população em cada Estado, de acordo com os dados 

do Censo do IBGE. Assim, no período entre 2005 e 2014, do total de mais de 2,2 

milhões de bolsas de estudo concedidas pelo programa, metade (50,7%) foi para 

estudantes afrodescendentes (estudantes declarados como pardos ou negros), 

demonstrando a relevância do Prouni na inclusão de uma parcela de estudantes que, 

historicamente, não obteve acesso ao ES. 

Mediante a concessão da isenção tributária às IES privadas participantes do 

programa, de certa forma, o Estado conseguiu influir sobre a ampliação do acesso ao 

ES aos estudantes das classes populares, que combinam renúncia fiscal e 

vulnerabilidade socioeconômica (MARQUES, 2015). Na visão de Santana (2009), o 

Prouni tem potencial de democratizar o acesso ao ES, ao possibilitar que o aluno de 

baixa renda tenha maiores chances de ingressar neste nível de ensino, devido a 

incapacidade da rede pública de atender toda a demanda. 

Em 2005, quando implantado, o Prouni conseguiu atender 27% do número de 

inscritos, a partir de 2009, com o aumento da procura, esta taxa começa a declinar. 

Em 2014, apenas 16% dos estudantes inscritos no processo seletivo foram 

beneficiados com bolsas, sinal de que os recursos destinados pelo governo federal a 

este programa são insuficientes para atender a demanda, como revelam os dados da 

tabela 9. 
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ANO 
Nº DE INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO TOTAL DE 

BOLSAS 

BOLSAS 
POR Nº 

INSCRITOS 1ºSem 2ºSem Total 

2005 422.531 422.531 112.275 27% 

2006 793.436 200.969 994.405 138.668 14% 

2007 483.266 185.295 668.561 163.854 25% 

2008 855.734 208.181 1.063.915 225.005 21% 

2009 608.143 380.935 989.078 247.643 25% 

2010 1.177.540 232.726 1.410.266 241.273 17% 

2011 1.529.299 460.745 1.990.044 254.598 13% 

2012 1.208.398 456.973 1.665.371 284.622 17% 

2013 1.032.873 436.941 1.469.814 252.374 17% 

2014 1.259.285 653.992 1.913.277 306.726 16% 

Tabela 9: Número de bolsas em relação ao número de inscritos Prouni (2005 – 2014) 
Fonte: MEC (2015) 

Uma das maiores críticas direcionadas ao programa reside no fato de que 

apesar de exercer importante papel como meio de incentivar o acesso ao ES, 

principalmente aos estudantes de baixa renda, o programa reforçou a política de 

continuidade e aprofundamento da expansão do ES tendo como eixo o setor privado, 

especialmente as IES privadas com fins lucrativos, mediante a concessão de isenção 

fiscal de tributos que impactam sobre o resultado das empresas. 

Segundo Catani (2006, p. 128), “o Prouni retoma a tradição de políticas de 

renúncia fiscal que mais beneficiam ao setor privado do que induzem políticas públicas 

democratizantes”, afetando diretamente as universidades públicas, já que o Estado 

irá comprar vagas do setor privado restringindo o investimento nas universidades 

públicas. Para Carvalho (2006), falta fiscalização e uma regulação mais efetiva para 

garantir a qualidade do ensino nas IES privadas favorecidas com a renúncia fiscal 

prevista no Prouni.  

Para viabilizar o programa, o Estado renunciou a quase R$ 5 bilhões e 

considerando apenas o ano de 2014, o Governo Federal deixou de cobrar cerca de 

R$ 601 milhões em tributos das IES participantes do programa (SIMEC/MEC, 2015)36. 

É inegável que o Prouni ampliou o acesso de estudantes, principalmente os mais 

carentes ao ES, entretanto estes números revelam que os incentivos fiscais oferecidos 

                                                 
36 Balanço Social MEC/ SeSu (2002 - 2014). Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-
social-sesu-2003-2014&Itemid=30192 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192
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pelo Prouni se transformaram em mecanismo de financiamento indireto do Estado às 

IES privadas potencializando diretamente seu potencial de lucratividade. 

Dados sobre a evolução do número de bolsas concedidas e dos gastos 

tributários envolvidos no referido programa estão reunidos na Tabela 10. 

ANO 
TOTAL DE 

BOLSAS PROUNI 
EVOLUÇÃO 

(anual) 
RENÚNICIA FISCAL 

EVOLUÇÃO 
(anual) 

2005 112.275    

2006 138.668 24% R$ 332 milhões  

2007 163.854 18% R$ 157 milhões -53% 

2008 225.005 37% R$ 407 milhões 159% 

2009 247.643 10% R$ 628 milhões 54% 

2010 241.273 -3% R$ 781 milhões 24% 

2011 254.598 6% R$ 511 milhões -35% 

2012 284.622 12% R$ 515 milhões 1% 

2013 252.374 -11% R$ 750 milhões 46% 

2014 306.726 22% R$ 601 milhões -20% 

TOTAL 2.227.038  R$ 4,7 bilhões  

Tabela 10: Número de bolsistas e gastos tributários com o Prouni (2005 - 2014) 
Fonte: MEC (2015) 
 

 

3.6 Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 

 

O Fies foi criado pelo presidente FHC, em 1999, através da Medida Provisória 

de nº.  1.827. Foi convertido na lei 10.260, publicada em 2001, com o objetivo de 

financiar cursos de graduação para estudantes matriculados em IES privadas. Como 

já enfatizado, em 2010, o governo Lula promoveu relevantes alterações no programa, 

chamando-o a partir de então de Novo Fies.  

Dados do Boletim Legislativo nº 26 da Consultoria Legislativa do Senado 

Federal revelam que entre 2010 e 2014 o número de estudantes que obtiveram o 

financiamento cresceu quase 10 vezes, no período foram assinados mais 1,9 milhões 

de contratos. No mesmo período o governo desembolsou mais de R$ 28 bilhões com 

o programa, metade desse montante apenas em 2014, um crescimento de 1.600% 

entre 2010 e 2014. (BRASIL, 2015). Neste mesmo ano de 2014, o Fies contemplou 

um pouco mais que o dobro de bolsas que o Prouni, entretanto, despendeu 22 vezes 

mais recursos. A tabela 11 sinaliza a escalada do número de contratos e desembolsos 

do Governo Federal com o Fies. 
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ANO 
Nº DE 

CONTRATOS 
ASSINADOS 

EVOLUÇÃO 
(anual) 

DESPESAS COM O 
PROGRAMA 

EVOLUÇÃO 
(anual) 

2010 76.165  R$ 810 milhões  

2011 154.250 103% R$ 1,84 bilhões 127% 

2012 377.779 145% R$ 4,48 bilhões 143% 

2013 559.907 48% R$ 7,57 bilhões 69% 

2014 732.124 31% R$ 13,75 bilhões 82% 

TOTAL 1.900.225  R$ 28,45 bilhões  

Tabela 11: Número de contratos de financiamento pelo Fies (2009 - 2014) 
Fonte: MEC (2015) 

O Fies não é exatamente uma despesa, mas sim uma “inversão financeira”, ou 

seja, um empréstimo que o Governo Federal faz e que deverá ser quitado pelos 

estudantes favorecidos, no futuro. Assim, a despesa atual do pagamento das 

mensalidades aos beneficiários tem como contrapartida uma receita futura, sob a 

forma de quitação dos débitos, pelos estudantes. Entretanto, como a dívida dos 

estudantes com o governo será paga no longo prazo, existe o risco de inadimplência, 

visto que os mecanismos de aval e fiança utilizados nessa modalidade de crédito 

estudantil foram flexibilizados pelo governo, nos últimos anos. 

O espantoso crescimento do programa é atribuído a fatores como: a baixa taxa 

de juros, o longo prazo de financiamento e o incentivo das IES privadas para que 

todos os seus alunos, não somente os entrantes, aderissem ao Fies. Entretanto, o 

largo limite de renda é apontado como fator determinante para o sucesso do 

programa. Até 2014, os estudantes com renda familiar de até 20 salários mínimos (R$ 

15.760,00) podiam acessar ao programa.  

Carvalho (2013) afirma que a multiplicação do número de matrículas através 

do Fies é um fenômeno recente multifacetado de financeirização e oligopolização do 

ES brasileiro. Oliveiras e Carnielli (2010) contrapõem que o Fies tem desempenhado 

importante papel na expansão do ES por garantir os recursos financeiros necessários 

àqueles que não os possuem, além de colaborar para a democratização do acesso 

ao ES. Os autores afirmam que o Fies não pode ser encarado como uma iniciativa 

voltada a ocupar “vagas ociosas” no sistema privado de ES, garantindo o lucro dos 

empresários. O programa tem como efeito colateral inibir a adimplência dos alunos e 



60 
 

isso exerce efeito positivo na situação financeira das IES privadas, contudo, a função 

social que o Fies não pode ser minimizada. 

Em 2015, no segundo mandato da presidente Dilma, frente a necessidade de 

promover um “ajuste fiscal”37 as contas do governo, através da portaria nº 2138, o 

governo restringiu o acesso aos recursos do Fies, como já mencionado em outras 

passagens do texto. Em julho de 2015, através da portaria nº 8, o MEC anunciou as 

regras do Fies para 2016, o programa de financiamento terá juros de 6,5% ao ano e 

limite de renda familiar mensal bruta per capita de até 2,5 salários mínimos (R$ 

1.970,00). Ainda de acordo com a portaria, cursos com notas 5 e 4 terão mais vagas 

ofertadas pelo programa, haverá prioridade para as regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste (excluindo Distrito Federal), em carreiras como engenharia, áreas da saúde e 

formação de professores.  

 

3.7 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni) 

 

Em abril de 2017, o Governo Lula instituiu pelo Decreto nº 6.096 e inaugura o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni), como parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), lançado na mesma data. O objetivo principal do referido programa é ampliar o 

acesso e a permanência dos estudantes no ES. A expansão foi alicerçada nos 

princípios da democratização e inclusão, com vistas à contribuição para o 

desenvolvimento e à diminuição das assimetrias regionais existentes no País. O 

processo englobou três frentes de ação: a interiorização, a integração e a 

regionalização do ES. Em sua formulação, o Reuni teve como principais diretrizes39:  

a) Redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de 

vagas de ingresso, especialmente no período noturno; 

                                                 
37 O Ministério do Planejamento anunciou um corte provisório nas despesas de custeio consideradas 

não obrigatórias, somente o Ministério da Educação, sofreu um corte de R$ 7,042 bilhões em seu 
orçamento, o maior entre todos os ministérios do governo. 
 
38 Mais detalhes sobre a portaria em: 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_normativa_21_26122014_compilada_050115.pdf 
 
39 Relatório da Comissão Constituída pela Portaria nº 126/2012 para análise sobre a expansão das 
Universidades Federais entre 2003 e 2012. 
 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/arquivos/portaria_normativa_21_26122014_compilada_050115.pdf
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b) Ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes curriculares 

e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, 

mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre 

instituições, cursos e programas de educação superior; 

c) Revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação 

e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante 

elevação da qualidade;  

d) Diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas 

à profissionalização precoce e especializada;  

e) Ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; 

f) Articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a 

educação básica. 

Os efeitos do Reuni podem ser percebidos pelos expressivos números da 

expansão, que transparecem na implantação de novas universidades, novos campi 

universitários e aumento do número de matrículas no sistema público federal de ES. 

Segundo dados da Secretaria de Educação Superior (SeSu, 2015),40 entre 2002 e 

2014 houve um crescimento de 40% no número de Universidades federais, 117% na 

quantidade de campi e de 154% no número de municípios atendidos por 

universidades federais. Deu-se no mesmo período, um crescimento de 

aproximadamente 138% na oferta de vagas nos cursos de graduação presencial nas 

IFES. A evolução das matrículas nos cursos de graduação presencial atingiu 86%, 

uma ampliação de 599% nas matrículas nos cursos de graduação na modalidade à 

distância em consequência da criação, em 2006, do programa Universidade Aberta 

do Brasil (UAB)41 e finalmente um crescimento de 71%, nos programas de pós-

graduação stricto sensu. Estes dados são pormenorizados na Tabela 12. 

 

                                                 
40 Balanço Social MEC/ SeSu (2002 - 2014). Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-
social-sesu-2003-2014&Itemid=30192.  
 
41 O programa busca ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior, por 
meio da educação a distância. A prioridade é oferecer formação inicial a professores em efetivo 
exercício na educação básica pública, porém ainda sem graduação, além de formação continuada 
àqueles já graduados. Também pretende ofertar cursos a dirigentes, gestores e outros profissionais da 
educação básica da rede pública.  Outro objetivo do programa é reduzir as desigualdades na oferta de 
ensino superior e desenvolver um amplo sistema nacional de educação superior à distância (MEC, 
2015). 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192


62 
 

 2002 2014 Evolução 

Universidades Federais 45 63 40% 

Campus 148 321 117% 

Cursos Graduação Presencial 2.047 4.867 138% 

Vagas Graduação Presencial 113.263 245.983 117% 

Matrículas Graduação Presencial 500.459 932.263 86% 

Matrículas Educação a Distância 11.964 83.605 599% 

Matrículas Pós-Graduação 48.925 83.605 71% 

Nº de municípios com universidades federais 114 289 154% 

Tabela 12: Panorama da expansão universitária federal no Brasil entre 2002 – 2014. 
Fonte: MEC/SeSu (2015) 

Entre 2002 e 2014, a maior expansão do número de campi ocorreu na região 

Nordeste, com crescimento de 200%, seguido da região Norte, com crescimento de 

133%. A maior ampliação no número de vagas, ocorreu na região Sul, com um 

crescimento de aproximadamente 146%, em relação a 2002. A região Nordeste 

evidenciou um crescimento de 123%, cabendo à região Norte a menor variação, da 

ordem de 80%. Quanto ao aumento do número de matrículas, novamente a região Sul 

se destaca, um crescimento de 107%, entre 2002 e 2014. Na região Nordeste esse 

crescimento alcançou 91%.  A região Centro-Oeste apresenta o menor percentual de 

crescimento no período, atingindo 48% (MEC; SeSu 2015). 

 A expansão também atingiu os cursos noturnos. Entre 2002 e 2014, registra-

se um crescimento de 190% nas matrículas noturnas, em todo o sistema de ES. 

Segundo o Balanço Social (2002 – 2014) do SeSu, esse movimento assegurou ao 

aluno-trabalhador o ensino de qualidade a que tem direito, nas mesmas condições de 

que dispõem os estudantes do período diurno, funcionando como mecanismo de 

inclusão e de melhor aproveitamento das estruturas físicas e do corpo docente das 

Ifes. 

De acordo com Prestes; Jenize e Scocuglia (2012), o Reuni como política de 

expansão se aproxima das propostas educacionais do Processo de Bolonha, já que 

prevê, no âmbito nacional, as reestruturações acadêmicas e curriculares para a 

mobilidade estudantil, trajetórias de formação flexível, diminuição de taxa de evasão 

e a utilização adequada de recursos humanos e materiais voltados para a melhoria do 

ensino e das aprendizagens e a qualificação para o trabalho.  

Segundo Cunha (2007), embora o Reuni não leve em conta as peculiaridades 

das universidades federais, ele pode continuar a impulsionar o crescimento do 
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percentual de alunos no ensino superior público. Para o autor, assim o Reuni “está 

para o segmento federal do setor público, assim como o Prouni para o setor privado” 

(CUNHA, 2007, p. 821).  

Dados do Sistema Siga-Brasil e IBGE (2015) revelam que o Estado investiu 

forte com no programa, entre 2004 e 2014 as despesas com a ampliação e 

manutenção das instalações federais de ES cresceram 245%, representando 9% de 

toda a despesa federal em educação, somente atrás do programa Fies que com 15% 

representa a maior despesa com educação do Governo Federal (a exceção dos 

gastos em pessoal e encargos sociais). 

Somente em 2013, foram investidos mais de R$ 1,2 bilhões no Reuni. O valor 

de R$ 440 milhões, na expansão e consolidação das instituições federais de ES, R$ 

509 milhões na implantação de novos campi e R$ 300 milhões na implantação de 

novas universidades. Em 2014, os gastos totais com a manutenção das IES federais 

e a ampliação das instalações foram da ordem de R$ 8,8 bilhões, mais que o triplo, 

em termos reais, que o gasto realizado em 2004, de R$ 2,5 bilhões. 

Entretanto apesar de ampliar e interiorizar a oferta de cursos de graduação, o 

programa Reuni também é passível de algumas críticas. Para Pereira e Silva (2010) 

na busca de indicadores de expansão (dimensão quantitativa), o governo incha as 

universidades de estudantes, sem, contudo, privilegiar a sua formação (dimensão 

qualitativa) (PEREIRA; SILVA, 2010). Neste sentido, segundo Leher (2005), não 

surpreende, pois, que, com o Reuni, o custo aluno nas universidades federais deverá 

ser reduzido na ordem de 50%, que, na Europa, aconteceu em duas décadas, e se 

deu a partir de um per capita maior e em instituições com infraestrutura 

consideravelmente superior às brasileiras. 

Como parte ainda integrante do Reuni, no que diz respeito à 

internacionalização do ES (o aspecto que será tratado em capítulo próprio), em 2010 

foram criadas a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) e a 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). 

A Unila tem como missão formar recursos humanos aptos a contribuir com a 

integração latino-americana, o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, 

científico e educacional da América Latina, enquanto a Unilab a de integrar a 

educação superior brasileira aos países membros da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), em especial com o continente africano (MEC, 2015). 
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4. INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

 

As políticas públicas implantadas na última década no Brasil tiveram importante 

participação no processo de expansão do acesso ao ES, principalmente a 

contingentes populacionais historicamente excluídos deste nível de ensino. Essas 

recentes transformações no ES também estão relacionadas às mudanças impostas 

pelo processo de globalização aplicou novas configurações na sociedade e rompeu 

os tradicionais modelos de trabalho. Assim temos uma dinâmica complexa que vem 

influenciando fortemente o cenário do Ensino Superior (ES) brasileiro, apontando a 

necessidade do Estado em promover estratégias que alinhem está democratização 

do acesso a uma maior internacionalização do ES, principalmente na forma de 

mobilidade acadêmica. Neste movimento, este capítulo tem o propósito é 

compreender o processo de internacionalização do ES brasileiro nos limites dos 

programas de incentivo à mobilidade acadêmica internacional com ênfase nos 

estudantes de graduação contemplados pelo no programa Ciência sem Fronteiras 

(CsF), lançado pelo Governo Federal brasileiro em 2011. 

Assim sendo, antes de definir globalização, contextualizar-se-á o referido 

conceito, para em seguida destacar a sua relação com a dinâmica da 

Internacionalização da Educação e posteriormente do ES. A seguir será aprofundado 

o conceito de educação transnacional, com ênfase na mobilidade corpórea de 

estudantes. Além disso, inseridas no contexto da internacionalização do ES, resgata-

se a criação em 2010 da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) 

e da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). 

No final do capítulo será enfatizado o Programa CsF.  

A fundamentação das ideias foi extraída de levantamentos bibliográfico e 

documental. Destacam-se particularmente os textos de Castells (2003), Altbach 

(2004), Knight (2005), Dias Sobrinho (2005, 2010), Lima e Contel (2011), Castro; 

Barros, Ito-Adler e Schwartzman (2012), Macedo (2013) e Oliveira (2013), Chizzotti 

(2014), além de relatórios publicados por organismos multilaterais, particularmente 

a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a fontes 

governamentais como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o 

Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento 

e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. 
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4.1 Globalização e a Internacionalização do Ensino Superior 

 

Nas últimas décadas, para se compreender as transformações em curso no ES 

se faz necessário entender que elas estão relacionadas às mudanças impostas pelo 

processo de globalização que circunda o mundo contemporâneo. Segundo Dias 

Sobrinho (2010), entre a educação superior e a globalização há uma relação de mão 

dupla. A educação é considerada um fator de elevada importância social e econômica, 

em virtude da força determinante do conhecimento relativamente a riqueza e 

vantagem competitiva das nações. De modo que a globalização efetua forte pressão 

sobre os governos por uma maior participação do ES nas transformações da 

sociedade (DIAS SOBRINHO, 2010). 

O fenômeno da globalização, em seu arcabouço histórico, é firmado por 

continuidades e descontinuidades (OLIVEIRA, 2013). Ainda segundo Oliveira (2013), 

com o desenvolvimento das Tecnologias da informação e comunicação (TIC), a crise 

e o redimensionamento do modelo de acumulação do capital aconteceram 

simultaneamente, caracterizando-se como um fenômeno presente na sociedade do 

conhecimento e firmando-se de tal maneira que se tornou irreversível, possibilitando 

a internacionalização e a interdependência de vários segmentos da sociedade em 

escala mundial (OLIVEIRA, 2013). 

Sob a perspectiva de Chizzotti (2014), a globalização é termo inglês, difundido 

no mercado financeiro a partir dos anos 1980, em substituição ao termo 

mundialização. É massivamente utilizado a partir dos anos 1990 para designar um 

cenário complexo e multiverso, criado com a fratura do mundo geopolítico bipolar, que 

promoveu a reconfiguração de múltiplos aspectos da sociedade. A crescente 

integração das economias mundiais direciona-se rumo a um mundo sem fronteiras, 

proporciona uma nova arquitetura política do Estado, com a redução da capacidade 

de os governos nacionais controlarem as suas economias ou definirem seus objetivos 

econômicos nacionais (MACEDO, 2013), permitindo a desintermediação dos agentes 

financeiros e a inclusão de novos prestadores potenciais de serviços privados, 

autorizados a utilizar, livremente, múltiplos instrumentos de mercado (CHIZZOTTI, 

2014). 

Segundo Dias Sobrinho (2005), a globalização não é um fenômeno novo, mas 

um processo complexo e contraditório, que afeta direta ou indiretamente a todas as 

instituições e mais ou menos a todas as pessoas do planeta. O autor, define a 
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globalização como um sistema multidimensional em que estão em contínuas e 

complexas inter atuações e mútuas dependências a economia, as finanças, o 

mercado, a política, as relações pessoais, os sistemas de informação e comunicação, 

a ciência e tecnologia, a cultura, a educação, a mentalidade vagamente chamada de 

pós-modernidade (DIAS SOBRINHO, 2005). 

Castells (2003) a diferencia de globalidade, que corresponde a percepção que 

a espécie humana tem de se viver no planeta com a forma de um globo, entendimento 

adquirido nos séculos XV e XVI com a “descoberta” da América e a primeira circum-

navegação na Terra. Globalização, por sua vez, trata-se de um fenômeno 

contemporâneo, caracterizado pelo crescimento do comércio internacional entre os 

países e dos negócios financeiros transnacionais, pela abertura e interdependência 

dos mercados e, acima de tudo, pelo extraordinário desenvolvimento das tecnologias 

de informação e de comunicação (CASTELLS, 2003). 

Neste processo de expansão das relações internacionais, integração das 

economias mundiais com a eliminação das barreiras para livre circulação de capitais 

e o desenvolvimento de novas tecnologias, também é necessário entender a 

importância crescente do conhecimento, que subjaz à globalização e tem afetado 

diretamente as políticas educacionais, por sua forte relação com a preparação para o 

mercado de trabalho (MACEDO, 2013). O que faz crescer a importância da educação, 

tornando-a uma das principais estratégias de que os países se utilizam para participar, 

cada vez mais, do mercado competitivo.  

Morgado (2009) afirma que neste cenário globalizado, no qual a posse de 

determinados saberes e competências se revela imprescindível quer em termos de 

inserção social e de exercício da cidadania, quer para garantir e preservar a 

empregabilidade, quer ainda como forma de coesão social e desenvolvimento 

equilibrado e sustentado, a educação assume responsabilidades acrescidas.  

Na visão de Santos (2000), o controle da informação e do conhecimento é uma 

das premissas, para que uma nação projete suas necessidades nacionais em relação 

às demais nações. Neste sentido o reforço da posição de poder no que diz respeito à 

produção do conhecimento parece ser uma das prioridades das elites políticas das 

nações hegemônicas (LIMA; CONTEL, 2011). 

Nesse cenário, no qual melhores qualificações são demandadas para uma 

inserção mais significativa do indivíduo no mercado de trabalho e para que os países 

possam se diferenciar por sua capacidade de produção de tecnologias informacionais 
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cada vez mais dinâmicas, o ES destaca-se. Afinal, é nesse espaço que a maioria das 

produções científicas ocorre, embora haja outros ambientes em que se desenvolve 

pesquisa, inclusive dentro das grandes empresas (OLIVEIRA, 2013). Na visão de 

Altbach (2004) há tendências, ameaças e oportunidades representadas pela 

globalização para os sistemas de ES.  

As tendências e caminhos sinalizados por Oliveira (2013) são:  

a) Dependência dos sistemas de ES dos países em desenvolvimento em 

relação aos países desenvolvidos;  

b) Fortalecimento do uso do idioma inglês como língua acadêmica principal, 

favorecendo os países anglo-saxões no oferecimento de serviços 

educacionais e na produção acadêmica;  

c) Crescimento de um mercado mundial de talentos formados e mantidos nos 

países desenvolvidos com prejuízo aos países em desenvolvimento;  

d) Internacionalização e a harmonização dos currículos;  

e) Multinacionalização de provedores privados;   

f) Uso intensivo de tecnologia. 

Com relação as ameaças, a globalização pode aumentar a desigualdade entre 

os sistemas de ES dos países desenvolvidos em relação aos países em 

desenvolvimento, acompanhada de possível precarização do ensino pela liberação do 

comércio dos serviços educacionais através do Acordo Geral de Comércio de 

Serviços (GATS) (ALTBACH, 2004). Para o autor, apesar de não estar configurado e 

em uso, o GATS surge como um indicador do impacto potencial da globalização nos 

sistemas de ES e busca estabelecer mercados abertos para produtos de 

conhecimento de todos os tipos, e o ES está incluso nessa categoria. 

De forma esquemática, é possível representar as quatro principais modalidades 

contemporâneas de internacionalização da educação definidas pelo o GATS no 

quadro 1. 
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Modalidade Explicação 
Exemplos em Ensino 

Superior 
Correspondência com 
educação transacional 

Consumo 
transfronteiriço 

O serviço atravessa a 
fronteira (exclui o 

movimento físico do 
consumidor). 

Ensino a distância, 
Franquia comercial, 
Universidade Virtual 

Mobilidade de programa 

Consumo no 
exterior 

Consumidores se 
movem para o país 

fornecedor 

Estudantes se movem 
para outra país para 
estudar, cursos de 
graduação e pós-

graduação 

Mobilidade de 
estudantes 

Presença 
comercial 

O provedor de 
serviços estabelece 
infraestrutura local 
para oferecer seus 
serviços no país 

Universidade local ou 
satélite, joint ventures 

locais 

Mobilidade de 
instituições 

Presença de 
pessoas 

Pessoas viajam para 
outro país para 
prestar serviço 

temporário 

Docentes e acadêmicos 
trabalham no exterior 

temporariamente 
Mobilidade de docentes 

Quadro 1: Modalidades de suprimento de serviços educacionais 
Fonte: KNIGHT, J. (2005) 

Para cada uma destas modalidades, o GATS, como um tratado de liberalização 

comercial, busca prover aos membros da Organização Mundial de Comércio (OMC) 

acesso aos mercados internacionais de serviços “por meio da eliminação de barreiras 

internacionais na prestação dos serviços educacionais” (RIBEIRO, 2006, p. 141). 

A concepção da educação como serviço tornou possível o florescimento de um 

amplo mercado de ofertas educacionais pelas universidades e aceleraram a 

internacionalização do ES, implicando tendencialmente, de um lado, o intercâmbio e 

acordos entre países, os convênios entre sistemas nacionais de educação, as 

parcerias entre estabelecimentos de ES e franquias de universidades (SANTOS; 

ALMEIDA FILHO, 2008). 

De acordo com a OCDE (2004), a internacionalização do ES envolve o 

crescimento da educação transnacional pela mobilidade internacional de acadêmicos, 

de programas e de instituições. Neste movimento, Lima e Contel (2011) destacam que 

na contemporaneidade, a internacionalização da educação tem evoluído da 

mobilidade de pessoas (meio mais recorrente), para a circulação de programas, 

abertura de campi e a instalação de instituições fora do país de origem. Nessa 

perspectiva, a mobilidade dos estudantes de graduação para além das fronteiras de 
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seus país (tema desta pesquisa) é o elemento de maior visibilidade da 

internacionalização do ES. Silva (2013, p. 50), enfatiza que a mobilidade de 

estudantes “tem significado político e econômico, além de consequências 

acadêmicas”. 

 

4.2 Educação Transnacional: A Mobilidade Corpórea de Estudantes 

 

A dinâmica locomoção de estudantes, pesquisadores e acadêmicos de todo o 

mundo não é um processo novo. Essa transformação vem acontecendo há séculos, 

dando início às primeiras gerações de mobilidade acadêmica, de modo que, 

historicamente, o número de estudantes, os tipos de programas de mobilidade, os 

países de destino e as lógicas de condução sofreram mudanças. Nas palavras de 

Silva; Lima; Vieira, (2014, p. 2): 

Ainda que os pilares da movimentação dos estudantes, para além das 
fronteiras territoriais, estejam fundamentados no período medieval, a 
internacionalização, proclamada por meio da intensificação institucionalizada 
da mobilidade acadêmica internacional, constitui-se em um fenômeno da 
modernidade. 

Segundo Knight (2005), a educação transnacional é a principal perspectiva da 

internacionalização e se refere às situações em que estudantes, programas e 

instituições/provedores ou materiais de cursos atravessam as fronteiras de jurisdição 

nacional. Segundo a OCDE (CERI, 2004), a promoção da educação transnacional é 

a mais importante forma de internacionalização do ES com base nos três tipos de 

mobilidade que podem ser desenvolvidos: acadêmica, de programas e de instituições. 

Com base no crescimento dos fluxos de mobilidade de estudantes entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, a OCDE (CERI, 2004) enfatiza algumas 

tendências potencias para o setor de ES,  

a) Construção de acordos mútuos para o oferecimento de programas 

educacionais entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento; 

b) Crescimento do segmento de educação transnacional com fins lucrativos 

que permite o estabelecimento de receitas adicionais às IES dos países da 

área da OCDE que se empenharem no setor educacional internacional;  

c) Atração de talentos dos países em desenvolvimento e retenção como força 

de trabalho especializada nos países desenvolvidos; e 
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d) Formação mais rápida da capacitação técnica e gerencial dos países em 

desenvolvimento pela utilização do sistema educacional superior dos países 

desenvolvidos, cuja transferência de conhecimentos pode ser feita pelos 

programas educacionais de intercâmbio ou pela parceria entre provedores 

locais e internacionais. 

De acordo com Souza (2008), o crescimento da educação transnacional reflete 

a massificação dos sistemas de ES, os quais precisam atender às demandas da 

mudança das sociedades industriais para as sociedades do conhecimento e 

aproveitar o ambiente econômico e favorável da revolução tecnológica que diversifica 

e reduz os custos de comunicação e transporte. Esse movimento sinaliza um novo 

quadro estrutural e institucional para os setores de ES, pois introduz nesses quadros 

de referência uma visão de mundo internacional e global (SOUZA, 2008). 

Altbach (2004) destaca que para essa fase de transnacionalização do ES, 

novos acordos e arranjos internacionais são desenhados para gerir essa interação 

global. É enfatizado o Acordo de Bologna42, concebido para harmonizar os sistemas 

de ES dos países membros da Comunidade Europeia. Precedendo a Declaração de 

Bolonha, em 1987 foi criado o Programa Erasmus43. O programa visa melhorar a 

qualidade do ES e promover o diálogo e a compreensão entre povos e culturas através 

da mobilidade e cooperação acadêmica. 

No Brasil, tanto a educação como a internacionalização do ES estão fortemente 

subordinadas ao Estado e ao governo Federal, consequentemente a concretização 

formal dos programas de cooperação depende das IES públicas e da vontade política 

dos governantes (LIMA; CONTEL, 2011). Timidamente, o início na cooperação 

internacional no país ocorreu somente por volta dos anos de 1920 e 1930. De 1930 

até os dias atuais o processo de internacionalização do ES no Brasil passou por 

                                                 
42 A Declaração de Bolonha foi assinada em 1999, por vinte e nove estados europeus, assumindo como 
objetivos o estabelecimento de políticas educacionais que legitimassem um espaço europeu de ES 
coerente, compatível, competitivo e atrativo para estudantes europeus e de países terceiros 
(DECLARAÇÃO DE BOLONHA, 1999). 
 
43 Erasmus corresponde a abreviatura de European Action Scheme for the Mobility of University 
Students. O programa permite aos alunos dos países associados o estudo ou a realização de estágio 
em outro país europeu por um período de tempo que varia entre três e 12 meses. Os alunos só podem 
receber duas bolsas Erasmus: uma bolsa para um período de estudos e outra para um período de 
estágio. UNIÃO EUROPÉIA. Disponível em: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php.  
 
 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php


71 
 

inúmeras transformações decorrentes de várias motivações. Está periodização pode 

ser visualizada no quadro 2. 

Períodos Motivações 

1º Período: 
entre 1930 e 

1950 

O período inaugural de cooperação acadêmica com ênfase na acolhida de 
professores visitantes nas instituições emergentes 

2º Período: 
entre 1960 e 

1970 

O período reformista tem ênfase na presença de consultores e na concessão 
de bolsas de estudos para realização de mestrados ou doutorado no exterior 

3º Período: 
entre 1980 e 

1990 

O período de consolidação combina a expansão e consolidação da pós-
graduação stricto sensu no país e programas de cooperação internacional com 

ênfase na formação de grupos de pesquisa e ida de estudantes para a 
realização de poucas disciplinas 

4º Período: 
2000 em diante 

O período da diversificação reflete o amadurecimento da internacionalização 
financiada e gerenciada por organismos governamentais e as primeiras 

inciativas da internacionalização financiada pela iniciativa privada 

Quadro 2: Periodização do processo de internacionalização do ES no Brasil 
Fonte: Lima; Contel, 2011. 

Fazem parte do período atual do processo internacionalização do ES brasileiro 

a criação em 2010, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) 

e da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). 

Ambas também fazem parte do processo de “internacionalização solidária” do ES 

brasileiro. Resgata-se ainda como parte do processo atual, o lançamento em 2011, 

do Programa Ciência sem Fronteiras (CsF). 

A Unila começou a ser estruturada em 2007 pela Comissão de Implantação 

com a proposta de criação do Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA), em 

convênio com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Itaipu Binacional. Mas 

foi criada em 2010 pela Lei nº 12.189/2010. É um órgão de natureza jurídica 

autárquica, vinculada ao MEC, com sede e foro na cidade de Foz do Iguaçu, Estado 

do Paraná (UNILA, 2015). Sua missão institucional é formar recursos humanos aptos 

a contribuir com a integração latino-americana, com o desenvolvimento regional e com 

o intercâmbio cultural, científico e educacional da América Latina, especialmente no 

Mercosul. Sua vocação é o intercâmbio acadêmico e a cooperação solidária com 

países integrantes do bloco e com os demais países da América Latina. Os cursos 
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oferecidos são em áreas de interesse mútuo, em áreas consideradas estratégicas 

para o desenvolvimento e a integração regionais (MEC, 2015).  

Na Unila os cursos de graduação, pós-graduação e extensão são ofertados na 

modalidade bilíngue – português e espanhol. Coerente com a missão da Instituição, o 

desenho curricular dos cursos que oferece dedica um ciclo básico às questões 

pertinentes à América Latina (UNILA, 2015). 

Em 2008, criou-se a Comissão de Implantação da Unilab que, ao longo de dois 

anos, fez levantamentos e estudos a respeito de temas e problemas comuns ao Brasil 

e países parceiros nessa integração. Levantou atividades para o planejamento 

institucional, preparou a organização da estrutura acadêmica e curricular e a 

administração de pessoal, patrimônio, orçamento e finanças. Em 20 de julho de 2010, 

o presidente Lula sancionou a Lei nº 12.289 instituindo a Unilab como Universidade 

Pública Federal (UNILAB, 2015).  

De acordo com os termos da Lei de criação, a Unilab tem como missão 

institucional integrar a educação superior brasileira aos países membros da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em especial com o continente 

africano e da Região de Macau. Dentre suas finalidades, destacam-se a cooperação 

solidária e o intercâmbio de conhecimentos e cultura entre esses países. Seus campi 

estão localizados nas cidades de Redenção e Acarape no Ceará e em São Francisco 

do Conde na Bahia (UNILAB, 2015). 

Os cursos que oferece têm foco preferencial em áreas estratégicas de interesse 

do Brasil e dos demais países parceiros, reunindo estudantes e professores brasileiros 

e estrangeiros e contribuindo para que o conhecimento produzido no contexto da 

integração acadêmica seja capaz de se transformar em políticas públicas de 

superação das desigualdades (UNILAB, 2015).  

Na visão de Nascimento (2014), no atual cenário, a integração regional, o 

desenvolvimento e a cooperação solidária integram o conjunto de medidas que o 

Estado capitalista precisa levar em conta no contexto da globalização. Nesse sentido, 

ainda segundo o autor, a Unila e a Unilab fazem parte de uma fase da 

internacionalização da educação superior que emerge, mais uma vez, das instâncias 

econômicas e políticas e não do espaço universitário.  

A perspectiva oficial é de troca, aproximação e compartilhamento de 

conhecimentos e tecnologia entre as nações envolvidas, todavia observa-se que a 

missão institucional dessas universidades está baseada num conjunto de normas 
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difundidas e prescritas por organizações internacionais (OCDE, FMI, BANCO 

MUNDIAL) e na crença de que a promoção do desenvolvimento em bases solidárias 

seria uma solução desejável para as contradições e as desigualdades geradas pelo 

capitalismo no plano internacional (NASCIMENTO, 2014). 

 

4.3 Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) 

  

A internacionalização do ES pode ser considerada, nas palavras de Morosini 

(2006, p. 192) “qualquer esforço sistemático que tenha como objetivo tornar a 

Educação Superior mais respondente às exigências e desafios relacionados à 

globalização da sociedade, da economia e do mercado de trabalho”, que pode 

apresentar-se de forma ativa para os países centrais e passiva para os países 

periféricos.  

Lima e Maranhão (2009) associam o caráter ativo da internacionalização aos 

países centrais com a implementação de políticas de Estado voltadas a recepção de 

acadêmicos, a disponibilização de serviços educacionais no exterior, envolvendo a 

mobilidade de experts em áreas de interesse estratégico, a exportação de programas 

e instalação de instituições ou campi no exterior. Já nos países periféricos ela se 

manifesta de forma diferente, mostra-se a necessidade de definir uma seletiva política 

de emissão de acadêmicos para se formar nos grandes centros, no intuito de se 

investir no desenvolvimento de uma elite intelectual capaz de influir sobre o processo 

de modernização de alguns setores (LIMA; MARANHÃO, 2009). 

Segundo Lima e Contel (2011), a inserção ativa do setor educacional nos 

países centrais do capitalismo mundial resulta em um processo histórico de 

valorização da educação com a implementação de políticas públicas prioritariamente 

focadas em universidades e institutos de pesquisa, enquanto que nos países 

periféricos ou semiperiféricos, a internacionalização tem se apresentado de forma 

passiva, já que se utiliza de políticas de financiamento para emissão de acadêmicos. 

Dados do Relatório Education at a Glance (OCDE, 2015) revelam que em 2013, 

mais de 4 milhões de estudantes estavam matriculados no ES fora do seu país de 

origem. Luxemburgo (43%), Austrália (18%) e Reino Unido (17%) têm a maior 

proporção de estudantes internacionais em percentual do total de suas matrículas no 

ES. Os alunos da Ásia representam 53% dos estudantes internacionais matriculados 

em todo o mundo. A China é o país com o maior número de cidadãos inscritos no 
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estrangeiro, seguida pela Índia e Alemanha. Até 2025, espera-se que a demanda 

mundial por educação internacional passará de 7,2 milhões de estudantes (GUNI, 

2009). 

Ainda segundo a OCDE (2015), percentualmente os países que mais 

receberam estudantes estrangeiros em 2013, foram os Estados Unidos (19%), Reino 

Unido (10%) e Austrália e França (6%). No mesmo ano, o Brasil acolheu menos de 

1% do total de estudantes oriundos de outros países. 

Nesse contexto, o Brasil está caracterizado predominantemente no caráter 

periférico, ou seja, historicamente o país tem uma política de emissão de acadêmicos 

para os países centrais, sendo particularizado pelos intercâmbios de alunos, 

professores e pelos convênios, portanto, uma participação passiva no processo de 

internacionalização (MOROSINI, 2006). Segundo Azevedo e Catani (2013), o modelo 

de internacionalização da ciência e do ES, periférico, desigual e subordinado, é 

condizente com o modelo dominado pelos interesses do capital financeiro e do 

agronegócio preponderantes no Brasil.  

Como forma de tentar reverter este cenário foi instituindo o Programa Ciência 

sem Fronteiras (CsF). Lançado em 2011 pelo Decreto 7.642 e reconhecido como uma 

das principais inciativas da presidente Dilma no campo da educação. O programa tem 

como objetivo promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e 

tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da 

mobilidade internacional em áreas de conhecimento definidas como prioritárias. A 

iniciativa é fruto de esforço conjunto dos Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições 

de fomento (CNPq e Capes), Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico 

do MEC (MCTI, 2015). 

Segundo Silva (2012), o CsF foi criado com forte apoio do Governo dos Estados 

Unidos (EUA)44, mas também contou com a participação de outros países que 

mantêm cooperação comercial com o Brasil. A presidente Dilma visualizou o programa 

como uma estratégia de aproximação diplomática com os EUA e outros países 

desenvolvidos, sendo inspirado no sucesso das estratégias da Índia e da China que 

por anos investiram na formação em massa de profissionais qualificados, sobretudo 

                                                 
44 Na Declaração Conjunta (Obama e Rousseff, 2011), ressaltou-se a importância da cooperação entre 
entidades estatais de incentivo à educação e à pesquisa – como a Fundação Fulbright e a agências 
Capes e CNPq (IPEA, 2014) 
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nos EUA (MCTI, 2015). Outras motivações apontadas para a criação do CsF foram a 

redução significativa do déficit de formação de pessoal qualificado para apoiar o 

desenvolvimento sustentável do País (SILVA, 2012). Aloizio Mercadante, 

então Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) na época do lançamento do 

programa assinalou que 

O principal desafio que o Brasil terá de enfrentar se quiser se transformar em 
um país efetivamente desenvolvido, com uma economia eficiente e 
competitiva é preparar-se para a “sociedade do conhecimento” (BRASIL, 
2012) 

Marco Antônio Raupp, sucessor de Aloizio Mercadante no MCTI, salientou que 

o programa CsF possui dois aspectos importantes: o primeiro é o estímulo de uma 

maior internacionalização da ciência brasileira e o segundo reside no reconhecimento 

de que certas áreas de conhecimento precisam de maior estímulo, porque contribuem 

diretamente para a modernização da sociedade, o desenvolvimento econômico do 

país, dentro do que se chama sociedade do conhecimento (RAUPP, 2012, p. 5). 

O programa CsF prevê a concessão em 4 anos (até o final de 2015) de até 101 

mil bolsas para promover intercâmbio, de forma que alunos de graduação e pós-

graduação façam estágio e pesquisa no exterior com a finalidade de manter contato 

com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação. Além 

disso, o programa busca atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar no 

Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias 

definidas no programa, bem como criar oportunidade para que pesquisadores de 

empresas recebam treinamento especializado no exterior (MCTI, 2015). 

Nas palavras de Castro; Barros, Ito-Adler e Schwartzman (2012), o Programa 

CsF, se cumprido plenamente, multiplicará por quatro o número de bolsistas 

brasileiros estudando no exterior a cada ano. Os autores destacam que a grande 

novidade é a concessão de bolsas de estudo para alunos em cursos de graduação, 

quando até aqui a prioridade sempre foi o incentivo para pesquisa e pós-graduação. 

Soma-se a isto, a ênfase na formação técnica e a participação do setor privado. 

A grande escala em que pretende operar e as novas modalidades de bolsa que 

estão sendo introduzidas são dois desafios do programa CsF. Ao longo dos anos, a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) desenvolveram boa 

capacidade de administrar bolsas de pós-graduação no Brasil e no exterior. Mas, se 

a experiência é bastante boa em pós-graduação, ela ainda muito pequena em bolsas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_ministros_da_Ci%C3%AAncia,_Tecnologia_e_Inova%C3%A7%C3%A3o
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de graduação, de curta duração e voltadas para a área tecnológica, que são 

prioridades importantes do CsF (CASTRO; BARROS; ITO-ADLER; SCHWARTZMAN, 

2012). 

Entre as áreas contempladas pelo programa estão: engenharias e demais 

áreas tecnológicas; ciências exatas e da terra; biologia, ciências biomédicas e da 

saúde; computação e tecnologias da informação; tecnologia aeroespacial; fármacos; 

produção agrícola sustentável; petróleo, gás e carvão mineral; energias renováveis; 

tecnologia mineral; biotecnologia; nanotecnologia e novos materiais; tecnologias de 

prevenção e mitigação de desastres naturais; biodiversidade e bioprospecção; 

ciências do mar; indústria criativa (voltada a produtos e processos para 

desenvolvimento tecnológico e inovação); novas tecnologias de engenharia 

construtiva; e formação de tecnólogos (MCTI, 2015). 

As áreas prioritárias para a internacionalização financiadas com recursos 

públicos do CsF estão relacionadas à tecnologia e às Ciências Naturais, 

demonstrando à filiação dos formuladores dessa política pública que são esses os 

ramos das ciências que produzem valor e que podem encaminhar o País para o 

desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento (AZEVEDO, M.L.N.; 

CATANI, A.M, 2013). Ainda segundo os autores, a maior intensidade de regulação do 

Estado considerado como um meta-ator social por excelência do campo acadêmico, 

tem se fundamentado na busca por uma economia baseada no conhecimento e com 

vista à fabricação de produtos tecnologicamente sofisticados e com maior valor 

agregado (AZEVEDO, M.L.N.; CATANI, A.M, 2013). 

O prazo de duração das bolsas de estudos no exterior é estipulado de acordo 

com os tipos de modalidade e as necessidades específicas do programa. A duração 

da graduação sanduíche no exterior será de até 12 meses, sendo nove meses de 

estudos e até três para estágio em centro de pesquisa, em laboratório ou em 

empresas. As oportunidades para estágio serão apresentadas pela universidade no 

exterior ou pela instituição parceira do programa, diretamente ao estudante. Existe a 

possiblidade de prorrogação de até 18 meses no caso de o bolsista necessitar fazer 

um curso de língua estrangeira antes do estágio e quando disponível.  

No caso do doutorado sanduíche no exterior, o tempo da bolsa varia de três a 

12 meses, existindo também a possibilidade de prorrogação, desde que considerado 

o limite máximo de 12 meses. A bolsa de doutorado pleno no exterior terá o prazo de 

até 36 meses, também prorrogáveis, desde que não ultrapasse o período de 12 meses 
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do benefício, necessitando ainda o bolsista da autorização do orientador no exterior. 

O programa de pós-doutorado no exterior terá duração entre 6 a 12 meses, sendo 

autorizada a prorrogação desde que não ultrapasse o período de 24 meses (MCTI, 

2015). 

As bolsas são concedidas de acordo com a proposta de candidatura e na 

autorização da instituição de origem e de destino. Para obter uma bolsa de graduação 

sanduíche, o estudante deve respeitar os seguintes critérios: ser brasileiro ou 

naturalizado; estar regularmente matriculado em IES no Brasil em cursos relacionados 

às áreas prioritárias do programa CsF; ter atingido no mínimo 600 pontos no ENEM, 

possuir bom desempenho acadêmico; ter concluído no mínimo 20% e no máximo 90% 

do currículo previsto para o curso de graduação. Além destes requisitos também é 

necessário possuir a proficiência no idioma do país de destino ou da língua utilizada 

no curso que pretende realizar no exterior, comprovada por meio de exames 

linguísticos ou declarações (MCTI, 2015). 

A necessidade de proficiência no idioma do país de destino ou da língua 

utilizada no curso que pretende realizar é uma das maiores barreiras enfrentadas pelo 

CsF. Para Castro; Barros; Ito-Adler e Schwartzman (2012), um programa do porte do 

CSF e voltado para estudantes de graduação precisa lidar com o fato de que a 

formação em língua estrangeira é muito precária no ensino brasileiro. Para os autores, 

precisam ser recuperadas e ampliadas as experiências anteriores de ensino intensivo 

de línguas, em grande escala já que existe o risco de que os estudantes acabem 

optando por estudar em países onde o obstáculo da língua é menor (como os de 

língua castelhana e portuguesa). 

Segundo dados do Data Mart do CsF atualizados até janeiro/2016, das 101 mil 

bolsas previstas pelo programa, 92.880 bolsas haviam sido concedidas (92% da meta 

estipulada), sendo deste total, 73.353 bolsas para alunos de graduação (15% acima 

da meta prevista para esta modalidade). A tabela 13 sinaliza a distribuição das bolsas 

de estudos concedidas pelo programa, por modalidade de curso. 
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Modalidade Meta 
Bolsas 

concedidas 
Percentual em 
relação a meta 

Graduação sanduíche 64.000 73.353 115% 

Doutorado sanduíche 15.000 9.685 65% 

Pós-doutorado 6.440 4.652 72% 

Doutorado pleno 4.500 3.353 75% 

Mestrado no exterior 7.060 558 8% 

Atração de Jovens Talentos (no Brasil) 2.000 504 25% 

Pesquisador Visitante Especial (no Brasil) 2.000 775 39% 

Total 101.000 92.880 92% 

Tabela 13: Distribuição das Bolsas Implementadas por Modalidade 
Fonte: Data Mart CsF, dados atualizados até janeiro/2016 

A região Sudeste do Brasil, com o total de 37.537 estudantes (51%), é a 

responsável pela maioria das bolsas de graduação distribuídas pelo CsF. Seguida 

pela região Nordeste (14.529 = 20%), Sul (14.229 = 19%), Centro-Oeste (4.971 = 7%) 

e por último a região Norte do país (1.918 = 3%). 

Os principais países que receberam bolsistas brasileiros são: Estados Unidos 

(30%), seguido por Reino Unido (11%), Canadá, França e Austrália (12%, 

respectivamente) do total de bolsas distribuídas pelo CsF. A área de engenharia e 

demais áreas tecnológicas são prioritárias e correspondem a 45% das bolsas 

contempladas pelo programa, sendo 93% delas a estudantes de graduação, 6% de 

pós-graduação e 1% das outras modalidades. O quadro 14 a seguir esclarece a 

distribuição das bolsas por área prioritária: 

Área   Nº de Bolsas Percentual 

Engenharia e demais áreas tecnológicas   41.594 45% 

Biologia, Ciência Biomédicas e da Saúde   16.076 17% 

Indústria criativa   8.061 9% 

Ciências Exatas e da Terra   7.361 8% 

Computação e Tecnologias da Informação   5.694 6% 

Produção Agrícola Sustentável   3.197 3% 

Outras áreas   10.897 12% 

Total   92.880 100% 

Tabela 14: Distribuição de Bolsas Implementadas por Área Prioritária 
Fonte: Data Mart CsF, dados atualizados até janeiro/2016 
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É fato que o CsF representa uma política pública em forma de programa que 

tenta romper com velhas e fechadas estruturas e arranjos institucionais, por meio da 

inclusão de ações incrementais para internacionalização do ES, mas não são poucas 

as incertezas apontadas desde a sua implantação. 

Um dos maiores problemas indicados é a falta de uma metodologia que 

possibilite o acompanhamento das atividades do bolsista no exterior. Ainda faltam 

dados que possibilitem também a avaliação do retorno da ação para a sociedade 

brasileira quando do regresso do bolsista ao Brasil. Existe ainda o problema da língua 

estrangeira, considerando a expansão rápida do programa, muitos estudantes 

selecionados não obtiveram uma qualificação adequada para estudar nas melhores 

universidades estrangeiras. 

No período de 2011 a 2014 foram investidos no Programa CsF mais de R$ 6,36 

bilhões, sendo R$ 3,42 bilhões somente em 2014 (MCTI, 2015). O orçamento do 

programa para 2015 foi de R$ 3,5 bilhões. Entretanto, os recursos destinados ao CsF 

em 2016 terão corte de 40,3%, valor este suficiente apenas para a manutenção de 

estudantes que já estão no exterior, portanto a oferta de novas vagas, por enquanto 

está suspensa (MEC, 2015). 

Ainda pouco se conhece sobre o impacto positivo do CsF para o ES brasileiro, 

o que temos, em suma, é o investimento de uma soma considerável de recursos 

públicos no programa, sem uma adequada hierarquização de prioridades ou avaliação 

do impacto de seu impacto. Talvez, o mesmo tipo de consideração pode se aplicar as 

demais políticas federais como Prouni, Fies e Reuni. 

Neste sentido, de modo a possibilitar uma visualização geral, mesmo que 

simplificada, da trajetória de pensamento e dos dados levantados até aqui, foi 

elaborada a tabela 15, como um resumo das políticas, estudantes beneficiados, 

investimento e o seu custo médio por estudante. 
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PROCESSO 
POLÍTICA 
PÚBLICA 

INÍCIO 
TOTAL DE 

ESTUDANTES 
BENEFICIADOS 

 

INVESTIMENTO 
TOTAL NOS 

PROGRAMAS 

CUSTO MÉDIO 
POR 

ESTUDANTE 

Democratização do 
Acesso ao ES 

Prouni 2005 2.227.038 

 

R$ 4,7 bilhões (1) R$ 2.110,00 

Reuni 2007 932.263 

 

R$ 8,8 bilhões (2) R$ 9.440,00 

Fies 2010 1.900.225 

 

R$ 28,45 bilhões R$ 14.972,00 

Internacionalização 
do ES 

CsF 2011 92.880 (3) 

 

R$ 6,36 bilhões R$ 68.475,00 

Tabela 15: Total dos estudantes contemplados e despesas com os programas Prouni, Reuni, Fies e 
CsF 
Fonte: MEC; MCTI, 2015 

(1) Total em de isenções e desonerações tributárias 
(2) Total gastos com todas as das IES federais e a ampliação das instalações em 2014 
(3) Dados atualizados até janeiro/2016 

Nota-se a partir dos dados coletados, as mudanças substantivas na quantidade 

de estudantes beneficiados pelos programas Prouni, Reuni e Fies (mais de 5 milhões). 

Ao mesmo tempo, ganha expressão os valores investidos pelo Estado nestes 

programas (mais de R$ 42 bilhões), principalmente os expressivos valores 

despendidos com o Fies (R$ 28,45 bilhões) se comparado aos outros programas. No 

âmbito da internacionalização do ES internacionalização percebe-se também um 

esforço governamental, frente à atual sociedade globalizada, com de integração 

cultural e intelectual dos estudantes brasileiros. Contudo, o contexto atual da 

racionalidade econômica, denota novas estratégias institucionais para o 

financiamento de todas essas bolsas no exterior. 
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5. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O objetivo do capítulo reside em descrever justificadamente os recursos 

metodológicos explorados na pesquisa cujos resultados estão consolidados na 

dissertação. Parte-se da descrição justificada da escolha da abordagem e do método 

adotado, fortemente amparados nos textos de Gaskell (2002), Denzin e Lincoln 

(2006), Richardson (2007), Creswell (2010) e De Grande (2011). Quanto aos tipos de 

pesquisa que serão empregados, buscou-se orientação nos trabalhos de Yin (2005) e 

Oliveira (2007). Após a justificativa da escolha dos tipos de pesquisa, será descrita a 

técnica de coleta de dados, utilizando-se como referencial os textos de Yin (2005) e 

Godoy (2006). Completando o percurso metodológico é descrita a técnica de análise 

dos dados utilizada, para tanto, a leitura de Bardin (2010) foi essencial. 

A figura 1 a seguir ilustra os recursos metodológicos utilizados, na sequência 

cada um será descrito e seu uso justificado. 

 

Figura 1: Percurso metodológico 
Fonte: elaborado pelo autor, 2016 

ABORDAGEM: qualitativa

MÉTODO: interpretativista

TIPO DE PESQUISA: bibliográfica, 
documental e de campo

TÉCNICA DE COLETA DE 
DADOS: entrevistas

TÉCNICA DE ANÁLISE DE 
DADOS: análise de conteúdo
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5.1 Abordagem e método 

 

Em uma pesquisa científica, a escolha da abordagem reflete os objetivos 

justificadores da investigação. Para Creswell (2010), a escolha da abordagem influi 

na definição dos procedimentos técnicos mais adequados à pesquisa. No âmbito 

dessa pesquisa, as características das questões que envolvem a problematização do 

tema sinalizam para a necessidade de compreender – até que ponto, as políticas 

públicas formuladas no Brasil nos últimos 10 anos, tem influenciado o processo de 

democratização do acesso e a internacionalização do Ensino Superior brasileiro. 

Assim sendo, como ilustrado na figura 1, as definições próprias de um capítulo dessa 

natureza se iniciam com a escolha da abordagem e do método, que no caso dessa 

dissertação será qualitativa interpretativa.  

Segundo Creswell (2010), a abordagem qualitativa pressupõe a realização de 

uma pesquisa interpretativa, em que os pesquisadores buscam identificar seus 

valores e suas origens pessoais, tais como gênero, história, cultura e status 

socioeconômico uma vez que elas podem influenciar suas interpretações. “A 

finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas ao 

contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o 

assunto em questão” (GASKELL, 2002, p. 68) e isso requer elevada capacidade de 

interpretar fundamentadamente os dados qualitativos. 

Na visão de Richardson (2007), a abordagem qualitativa permite descrever a 

complexidade de determinados problemas e possibilita compreender processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais, além de favorecer o entendimento das 

peculiaridades do comportamento dos indivíduos. Para Creswell (2010), a pesquisa 

subordinada à abordagem qualitativa envolve um processo baseado em distintas 

tradições metodológicas de investigação que exploram um problema social ou 

humano, um dos aspectos investigados nessa pesquisa: o acesso ao ES. 

Neste sentido, segundo Denzin e Lincoln (2006), seus praticantes são 

suscetíveis ao valor da abordagem de múltiplos métodos, tendo um compromisso com 

a perspectiva naturalista e a compreensão interpretativa da experiência humana. Para 

eles, ao mesmo tempo, trata-se de um campo inerentemente político e influenciado 

por múltiplas posturas éticas e políticas (DENZIN, LINCOLN, 2006). Assim sendo, a 

pesquisa qualitativa adequa-se a esta proposta uma vez que a investigação se situa 

no campo das políticas públicas voltadas a estudantes de graduação. 
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A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 

à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2004). Para Carneiro e Dib (2007), a 

escolha de abordagem qualitativa, em estudos internacionais (uma das dimensões 

desta pesquisa), é justificada pelo fato de se tratar de fenômenos complexos que são 

dificilmente capturados por abordagens quantitativas. 

Segundo De Grande (2011), ao compreender o fazer ciência como uma prática 

interpretativa, altera-se o conceito de que seja verdade, a qual passa a ser o resultado 

momentâneo da negociação de sentidos numa comunidade científica, negociação 

está que é intersubjetiva e discursiva. Nessa perspectiva, ainda segundo a autora, a 

característica de propiciar múltiplas práticas interpretativas torna a pesquisa 

qualitativa um terreno que não privilegia uma única prática metodológica em relação 

à outra, nem possui uma teoria nitidamente própria. “Também não pode ser associada 

a uma única disciplina, pois várias se favorecem com essa metodologia” (DE 

GRANDE, 2011, p.13). 

Por fim, a abordagem qualitativa tem sido frequentemente utilizada em estudos 

voltados para a compreensão da vida humana em grupos, em campos como 

sociologia, antropologia, psicologia, dentre outros das ciências sociais, como a 

educação (outra dimensão implicada na investigação). Nesse sentido, a abordagem 

qualitativa atende às exigências da complexidade política e social do contexto 

educacional e coadunam com a proposta da investigação ao permitir o uso de fontes 

diversificadas na busca de alcançar os objetivos justificadores da pesquisa. 

 

5.2 Tipos de Pesquisa 

 

Em entendimento com os objetivos da pesquisa, concerne informar que a 

pesquisa de abordagem qualitativa pressupõe o levantamento de materiais empíricos, 

em múltiplas fontes de consulta, tais como experiências pessoais, entrevistas, 

históricos que revelam significados na vida dos indivíduos e variam de acordo com o 

objetivo da pesquisa e das escolhas epistemológicas e metodológicas (DENZIN; 

LINCOLN, 2006).  

Segundo Yin (2005) existem seis fontes de evidências no que se refere à coleta 

de materiais e informações: documentação, registros em arquivos, entrevistas, 
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observações diretas, observação participante e artefatos físicos (YIN, 2005). No 

contexto dessa dissertação, na busca de aumentar a legitimidade dos resultados, faz-

se necessário explorar diversos tipos de pesquisas. Assim, o processo investigativo 

seguirá por meio do uso de fontes bibliográficas, documentais e de campo. 

Na pesquisa bibliográfica, a realização da coleta se dá de forma a localizar e 

consultar fontes de informações escritas sobre o tema. Neste contexto, para Oliveira 

(2007) a pesquisa bibliográfica é uma modalidade de pesquisa e análise de 

documentos de domínio científico tais como: livros, periódicos, enciclopédias, ensaios 

críticos, dicionários e artigos científicos. Ainda segundo a autora, a principal finalidade 

da pesquisa bibliográfica é possibilitar o contato direto com obras, artigos ou 

documentos reconhecidamente de domínio científico que tratem do tema a ser 

pesquisado (OLIVEIRA, 2007).  

Considerando que a busca por materiais que auxiliem na construção do 

conhecimento sobre o processo de democratização e internacionalização do ES 

brasileiro, os textos teóricos adquirem acentuado valor no sentido de apoiar o 

processo investigativo. No que concerne a esta investigação, a pesquisa bibliográfica 

é importante já que o problema de pesquisa requer dados dispersos como população 

ou renda (GIL, 2010), que condizem com os objetivos desta pesquisa no sentido de 

que se busca pesquisar o acesso de estudantes ao ES. 

Ainda neste caminho, a pesquisa buscou também, materiais oriundos de 

documentos. Segundo Oliveira (2007), a pesquisa documental: caracteriza-se pela 

busca de informações em documentos que não receberam nenhum tratamento 

científico (principal diferença em relação à pesquisa bibliográfica), como relatórios, 

reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras 

matérias de divulgação. 

O uso da pesquisa documental é muito valorizado em várias áreas das Ciências 

Humanas e Sociais devido a riqueza de informações, possibilitando a compreensão 

de fatores para cujo entendimento é necessário descrever uma conjuntura histórica e 

sociocultural. Por exemplo, na contextualização do processo de democratização do 

acesso e internacionalização do ES no Brasil, um dos objetos de investigação deste 

estudo. 

No âmbito dessa dissertação foram explorados os documentos institucionais 

de fontes como MEC, INEP, MCTI e IBGE onde pode se extrair dados referentes a 

educação, emprego e renda, entre outros, como também documentos públicos de 
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agências internacionais como OCDE, UNESCO e BIRD onde podem ser investigados 

os mesmos dados a nível internacional. 

Por último, como fonte de investigação é utilizada a pesquisa de campo de 

caráter intensiva através de entrevistas. 

 

5.3 Técnica de Coleta de Dados: entrevistas 

 

Segundo Godoy (2006), a entrevista é a técnica de coleta de dados 

fundamental para a pesquisa qualitativa, pois permite a investigação de temas 

complexos em profundidade, que não seriam investigados de forma adequada por 

meio de um questionário. Para Lüdke e André (1986), a grande vantagem da 

entrevista em relação às outras técnicas de coletas de dados é que ela possibilita a 

captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo 

de informante e sobre os mais variados temas. 

As entrevistas foram realizadas através de um roteiro composto de seis 

questões (Apêndice 1), com base na fundamentação teórica e nos objetivos da 

investigação. O roteiro de entrevistas tem o objetivo de ser um guia para o 

entrevistador e estimular o entrevistado a expressar não somente os fatos 

pesquisados, mas também suas reflexões, experiências, opiniões e sentimentos. Para 

Yin (2005), esse tipo de entrevista permite que o entrevistado responda às perguntas 

em um menor período de tempo. 

O roteiro de entrevista foi dividido em quatro blocos. No primeiro bloco, o 

objetivo foi discutir o desenvolvimento do ES brasileiro mediante a associação entre o 

fundo público e o setor privado. No segundo, buscou-se debater a importância do 

acesso ao ES mediante as necessidades do setor produtivo, em termos de mão de 

obra cada vez mais intensiva em conhecimento. No terceiro bloco foram reunidas 

questões sobre a democratização do acesso ao ES no Brasil, considerando os 

programas Prouni, Fies e Reuni. O último bloco, considerou as questões relativas a 

importância da criação das universidades públicas direcionadas ao processo de 

“internacionalização solidária” e questões sobre o Programa CsF. 

Para as entrevistas foram selecionados mais de 30 profissionais do setor 

educacional que desempenham ou desempenharam funções de destaque em 

importantes instituições de ensino e órgãos governamentais ligados ao ES. 

Entretanto, por conveniência somente seis profissionais se disponibilizaram a 



86 
 

responder as perguntas. Todos os entrevistados são experientes professores com 

formação a nível de doutorado vinculados a IES públicas e particulares de ES. 

Também são pesquisadores e possuem publicação acadêmicas ligadas ao tema de 

democratização ou internacionalização do ES. Para preservar a privacidade dos 

entrevistados, optou-se por substituir os nomes pelas siglas (E1), (E2) e (E3), (E4), 

(E5) e (E6). 

As entrevistas foram transcritas (Apêndice 2) para posterior interpretação de 

seu conteúdo e ocorreram entre os meses de outubro de 2015 e março de 2016. A 

relação dos entrevistados está disponível no quadro 3. 

FORMAS DE 
ENTREVISTA 

CÓDIGO FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA 

Via Skype E1 

Licenciado em Filosofia pela 
Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul (1966); Mestrado 
(1972) e Doutorado (1976) em 

Science de l'Éducation pela 
Université de Paris X, Nanterre, 

França.  

Professor titular aposentado da 
Universidade Federal de São Carlos e 
titular da Universidade Metodista de 
Piracicaba. Tem experiência na área 
de Educação, atuando principalmente 
nos temas: educação superior, política 
de educação superior, reforma público 

e privado na educação superior. 

Via Skype E2 

Graduação, Mestrado (2001) e 
Doutorado (2006) em Geografia 
Humana pela Universidade de 

São Paulo, Brasil. 

Professor do Departamento de 
Geografia da FFLCH/USP. Tem 

experiência na área de Geografia, com 
ênfase em Geografia Humana, atuando 

principalmente nos temas: usos do 
território, geografia urbana, sistema 

bancário e financeiro brasileiros, 
internacionalização da educação 

superior. 

Presencial E3 

Graduação (1976), Mestrado 
(1979) e Doutorado (199) em 
Matemática pela Universidade 

de São Paulo, Brasil. 

Professor assistente da USP. Tem 
experiência na área de Administração, 
exerceu cargos de representação em 
órgãos colegiados, foi presidente da 
Comissão de Graduação do Instituto 
de Matemática da USP, assessor da 
Pró-Reitoria de Graduação da USP 

(1998 e 2002). É empresário da área 
de Educação, experiência em 

Administração Escolar. É Assessor de 
Relações Internacionais na USP.  



87 
 

Escrito E4 

Graduação em Filosofia pela 
Universidade Católica de 

Pernambuco (1969), Graduação 
em Administração Pública pela 

Universidade Federal de 
Pernambuco (1973), Mestrado 

em Administração Pública 
Fundação Getúlio Vargas 

(1979), Doutorado em 
Government pela London School 

Of Economics And Political 
Science, University Of London 

(1988). Pós-doutorado em 
filosofia da linguagem (PUC-Rio, 

2002/2003).  

Professor Titular da Universidade 
Federal de Pernambuco (aposentado).  
Coordenador da Divisão de Ensino e 

Pesquisa em Administração e 
Contabilidade da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração (2005-2008). 

Pesquisador do CNPq (1993 e 2012). 
Tem experiência e produção 

acadêmica nas áreas de Administração 
universitária e de metodologia de 
conhecimento em Administração, 
sendo este seu interesse atual de 

pesquisa, com enfoque nas filosofias 
não-positivistas e na pragmática da 

linguagem.  

Escrito E5 

Graduação em Engenharia Civil 
pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (1982), 
Graduação em Administração 

pela Universidade do Estado de 
Santa Catarina (1987), Mestrado 

em Gerência de Engenharia 
pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (1997) e 
Doutorado em Engenharia de 
Produção pela Universidade 
Federal de Santa Catarina 

(2001).  

Conselheiro do Conselho Estadual de 
Educação do Estado de Santa 

Catarina; Membro da Comissão 
Técnica de Acompanhamento da 

Avaliação do INEP/MEC, membro da 
Comissão de Avaliação de Projetos 
PET, da SESu/MEC, presidente da 
Associação Nacional dos Cursos de 

Graduação em Administração, 
Consultor ad-hoc do Conselho de 

Reitores das Universidades Brasileiras, 
Professor da Universidade do Estado 

de Santa Catarina. Tem experiência na 
área de Administração, com ênfase em 
Ensino e em Estratégia, atuando nos 

seguintes temas: administração, 
educação, ensino de graduação e 

pareceres técnicos na área de 
educação superior.  

Escrito E6 

Bacharel em Direito pela 
Faculdade Milton Campos, 

Mestre em Filosofia do Direito 
pela Universidade Paris e 

Doutor em Ciência Política pela 
Universidade Paris em cotutela 

da UFMG 

Professor e coordenador de Relações 
Institucionais no curso de graduação 

da Faculdade de Direito Milton Campos 
e Professor nos cursos de Graduação 
em Direito e de Pós-Graduação em 

Direito e Políticas Públicas da 
Universidade José do Rosário Vellano; 
diretor do Centro de Estudos Sociais 
da América Latina, onde participa do 

Observatório da Justiça Brasileira 
(OJB). Desenvolvendo pesquisas 

sobre Acesso à Justiça e pesquisador 
ligado à Association Française de 

Science Politique, onde desenvolve 
pesquisa sobre o Novo 

Constitucionalismo Latino-americano. 
Foi coordenador de Políticas Públicas 
de Juventude da Prefeitura de Belo 

Horizonte.  

Quadro 3: Caracterização dos entrevistados 
Fonte: autor, 2016 

Em síntese, os dados qualitativos resultantes das “entrevistas” permitirão o 

aprofundamento do exercício interpretativo, explorando argumentos emprestados de 
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pesquisadores com longa trajetória na investigação de temas correlatos e reconhecida 

experiência acadêmica.  

 

5.4 Técnica de Análise dos Dados 

 

Finalizada a coleta de dados qualitativos, fez-se necessário adotar uma técnica 

que auxiliasse o tratamento dos referidos dados. Mozzato e Grybovski (2011) afirmam 

que há técnicas que podem ser utilizadas na realização de pesquisas diferenciadas, 

mas a análise de conteúdo representa um recurso que vem sendo utilizado com 

frequência nas pesquisas qualitativas no campo da administração, assim como na 

psicologia, na ciência política, na educação, na publicidade e na sociologia.  

Segundo Zhang e Wildemuth (2009), a análise de conteúdo qualitativa contribui 

no tratamento de materiais pertinentes a pesquisas que discutem temas únicos e ricos 

em significado. No caso dessa pesquisa, a transcrição das entrevistas associada a 

consulta a documentos e textos acadêmicos ajudarão na compreensão do fenômeno 

investigado. 

A hipótese intrínseca à análise de conteúdo é que a realidade pode ser 

interpretada sob diferentes ângulos e o entendimento do fenômeno investigado 

depende de interpretação subjetiva. Assim, um texto pode englobar vários significados 

e sempre haverá algum grau de interpretação (GRANEHEIM; LUNDMAN, 2003). 

Hsieh e Shanon (2005) descrevem a análise de conteúdo como uma técnica de 

pesquisa para a interpretação subjetiva do conteúdo dos dados de um texto pelo 

processo sistemático de codificação e identificação de temas ou padrões. 

A utilização dessa técnica prevê o respeito a três fases: 1. a pré-análise; 2. a 

exploração do material; e, por fim, 3. o tratamento dos resultados que legitimará a 

interpretação e a inferência (BARDIN, 2010). A pré-análise é a fase em que se 

organiza o material a ser analisado com o objetivo de torná-lo operacional, 

sistematizando as ideias iniciais.  Segundo Bardin (2010), esta fase envolve quatro 

etapas: 

a) Leitura flutuante corresponde ao estabelecimento de contato com os dados, 

momento em que se começa a conhecer o texto deixando-se invadir por 

impressões e orientações; 

b) Escolha dos documentos consiste na demarcação do conjunto de documentos 

que será analisado; 
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c) Formulação das hipóteses e dos objetivos: uma hipótese é uma afirmação 

provisória que se propõe verificar, porém, não é obrigatório ter-se como guia 

um corpus de hipóteses, para se proceder a análise. O objetivo é a finalidade 

geral a que se propõe a pesquisa; 

d) Referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que envolve a 

determinação de indicadores por meio de recortes de texto nos documentos de 

análise.   

A segunda fase consiste na exploração do material com a construção de 

categorias. Nessa perspectiva, Mozzato e Grzybovski (2011) apontam que a 

exploração do material consiste numa etapa importante, porque vai proporcionar ou 

não a riqueza das interpretações e inferências. Ainda segundo os autores, esta é a 

fase da descrição analítica, a qual diz respeito ao corpus (qualquer material textual 

coletado) submetido a um estudo minucioso, orientado pelos referenciais teóricos 

(MOZZATO; GRYBOVSKI, 2011). Assim sendo, as quatro categorias de análise 

consideradas nesta pesquisa derivaram da consulta à literatura e ao material 

documental: 

a) Expansão do ES brasileiro via a associação entre o fundo público e o setor 

privado; 

b) Importância do acesso ao ES mediante as necessidades da sociedade 

intensiva em conhecimento; 

c) Democratização do acesso ao ES brasileiro via programas Prouni, Fies e 

Reuni; 

d) Internacionalização do ES brasileiro: “Internacionalização Solidária” e o 

Programa CsF. 

A terceira fase da análise de conteúdo diz respeito ao tratamento dos 

resultados. Isto é, envolve a interpretação dos dados obtidos com as entrevistas e 

geração de inferências. Nesta etapa ocorre a condensação dos dados brutos do texto, 

transformação esta que, permite atingir uma representação do conteúdo e o destaque 

das informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o 

momento da intuição, da análise reflexiva e crítica (BADIN, 2010). 

Com o objetivo de proporcionar uma visualização, mesmo que simplificada, dos 

objetivos, alinhados às respectivas categorias, principais referenciais e o roteiro de 

entrevista adotado para a realização do propósito estabelecido nesta pesquisa, foi 

elaborado quadro 4. 
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Quadro 4: Objetivos, categorias de análise, principais autores e roteiro de entrevista. 
Fonte: autor, 2016 

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
CATEGORIAS PRINCIPAIS AUTORES ROTEIRO DE ENTREVISTA

Desenvolver uma visão 

geral do contexto 

histórico referente ao 

Ensino Superior 

brasileiro

Expansão do ES 

brasileiro via a 

associação entre o 

fundo público e o setor 

privado

Soares (2002), Bueno 

(2003), Martins (2009), Lima 

e Contel (2011), Ferreira 

(2012), Silva Jr e Sguissardi 

(2013) e dados disponíveis 

pelo MEC, INEP e IBGE

Argumentar a 

importância social, 

econômica e política 

do acesso ao Ensino 

Superior no Brasil

Importância do acesso 

ao ES mediante as 

necessidades da 

sociedade intensiva em 

conhecimento

Palazzo e Gomes, 2012, Dias 

Sobrinho (2013), Ristoff 

(2013), Moura (2014) e 

Pessoa (2015) e dados 

disponíveis pelo MEC, IBGE, 

INEP e OCDE.

Analisar os programas 

Prouni, Fies, Reuni e 

CsF com a intenção de 

verificar a contribuição 

dos mesmos para a 

ampliação do acesso 

ao ES no Brasil e no 

exterior

Democratização do 

acesso ao ES brasileiro 

via programas Prouni, 

Fies e Reuni

Bobbio (2002), Souza (2006), 

Cunha (2007), Pereira e Silva 

(2010) e Silva Jr e Sguissardi 

(2013) e dados disponíveis 

pelo MEC e MCTI

Qual é a sua percepção acerca do recente 

processo de expansão do acesso ao 

Ensino Superior no Brasil, particularmente 

quando leva em conta o fortalecimento do 

sistema universitário público (com o 

Reuni) e do sistema privado (com Prouni 

e Fies)?

Considerando o recente processo de 

democratização do acesso ao Ensino 

Superior, qual seria a relevância dos 

programas Prouni, Fies e Reuni? Quais 

são os méritos e as limitações destes 

programas? Até que ponto eles são 

importantes para fomentar efetivo 

processo de democratização do acesso 

ao Ensino Superior?

Compreender o 

processo de 

internacionalização do 

Ensino Superior 

brasileiro nos limites 

dos programas de 

incentivo à mobilidade 

acadêmica 

internacional de 

estudantes da 

Graduação

Internacionalização do 

ES brasileiro: 

“Internacionalização 

Solidária” e o Programa 

CsF

Castells (2003), Altbach 

(2004), Knight (2005), Dias 

Sobrinho (2005, 2010), Lima 

e Contel (2011) Castro; 

Barros, Ito-Adler e 

Schwartzman (2012), Macedo 

(2013), Oliveira (2013), 

Chizzotti (2014) e dados 

disponíveis pela OCDE, MEC 

e MCTI

Em período recente, o Governo Federal 

criou universidades públicas orientadas 

para uma “internacionalização solidária”, a 

exemplo da Unila e Unilab. Em que 

medida instituições com uma espécie de 

missão civilizatória, como estas, 

contribuem para o acesso a um Ensino 

Superior qualificado e ao mesmo tempo 

para a internacionalização solidária? 

Até que ponto é possível afirmar que os 

organismos internacionais (Banco 

Mundial, OMC, OCDE, Unesco, entre 

outros) exercem influência sobre o 

processo de expansão e de 

internacionalização do Ensino Superior no 

Brasil? Em caso positivo, como essa 

influência é exercida – que tipo de 

expansão e que tipo de 

internacionalização?

Considerando o processo de 

internacionalização da Educação Superior 

brasileira, qual seria a relevância do 

programa Ciência sem Fronteira? Quais 

são os méritos e as limitações deste 

Programa? Até que ponto ele colabora 

para o avanço do desejado processo de 

internacionalização da Educação Superior 

brasileira?

Investigar até que ponto, as políticas públicas formuladas no Brasil nos últimos 10 anos, tem 

influenciado o processo de democratização do acesso e a internacionalização do Ensino 

Superior, levando em conta a Graduação

Levando em conta as especificidades da 

criação e desenvolvimento da Educação 

Superior no Brasil, a emergência de uma 

sociedade cada vez mais intensiva em 

conhecimento, e as necessidades do 

setor produtivo em termos de mão de obra 

qualificada, em que termos o Senhor / a 

Senhora expressa a importância social, 

econômica e política do acesso ao Ensino 

Superior? Em que medida isso justificaria 

a crescente associação entre a educação 

pública e privada?
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6. DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

Este capítulo será dedicado à descrição e interpretação dos resultados obtidos 

nas entrevistas realizadas e a discussão dos pontos relevantes para a conclusão da 

pesquisa, relacionando-os à revisão de literatura sobre o tema. Para tanto, resgata-se 

a pergunta que justificou a investigação: em que medida, as políticas públicas 

formuladas no Brasil nos últimos 10 anos, tem influenciado o processo de 

democratização do acesso e internacionalização do Ensino Superior brasileiro? 

 

6.1 Expansão do ES brasileiro via a associação entre o fundo público e o setor 

privado 

 

Vale lembrar, que o sistema de ES brasileiro pode ser considerado um caso 

atípico no contexto latino-americano, principalmente em função das restrições 

impostas pela coroa portuguesa no período colonial. Esta postura tornou o Brasil um 

dos últimos países da América Latina a investir na criação de universidades. 

A inércia do sistema universitário, sob o controle de catedráticos vitalícios, não 

favoreceu a expansão do ES até a metade do Século XX. Novas experiências de 

caráter mais formal e duradouro, somente se concretizaram no início dos anos 1960. 

Em 1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira foi aprovada. 

Procurando se contrapor ao projeto elitista herdado do passado surge um novo 

modelo de ES, mais nacional e democrático. A LDB de 1961 também reconheceu e 

legitimou a dualidade público/privado do ES. 

A partir de 1968, durante o período de “milagre econômico”, foram criadas 

inúmeras faculdades isoladas em metrópoles e nas cidades de porte médio do interior 

dos estados mais desenvolvidos, locais onde havia maior renda e demanda. A 

narrativa do entrevistado (E4) assim esclarece a expansão do ES neste período. 

[...] o desenvolvimento daquele nível educacional (nível superior) no Brasil a 
partir dos anos 1960 ou 1970, em um primeiro aspecto, que é o da demanda, 
a força maior foi a aspiração à ascensão social acompanhando a 
transformação da sociedade agrária e oligarca para a sociedade urbana de 
ampliação da classe média. Já no segundo aspecto, o da oferta 
governamental - a expansão do Ensino Superior privado só vai começar no 
final dos anos 70, como a política pública de incentivar a oferta privada 
naquele nível de ensino. A intenção foi realmente corresponder às 
necessidades do setor produtivo e realizar o projeto de desenvolvimento. 
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A partir de 1970 o setor privado de iguala o setor público em número de 

matrículas. Em 1980 o setor privado consolida seu crescimento e passa a deter cerca 

de 64% das matrículas do ES brasileiro. No final da década de 1980, o Brasil contava 

com 1.377.286 estudantes matriculados no ES (1,17% de sua população) (INEP, 

2007). Entretanto, foram nas últimas décadas, que grandes transformações puderam 

ser evidenciadas no ES brasileiro, principalmente no que diz respeito ao crescimento 

da participação do setor privado. Incentivado por políticas públicas o setor de ES 

sofreu um processo de expansão sem precedentes.  

Gomes e Moraes (2012), ao analisarem o processo de expansão do ES no país, 

destacam que o País vivencia um processo de transição do sistema de elite para um 

sistema de massa, que se iniciou no Governo FHC (1995-2002), com a adoção de 

políticas de intensificação da matrícula, sobretudo via setor privado. Processo este 

que teve continuidade nos governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011 - atual), por meio 

de um conjunto de políticas dedicadas à construção do sistema de massa. 

A partir de 1994, quando FHC é eleito presidente, o Estado adota políticas 

regidas pelo neoliberalismo, em que tem como principal preocupação, o superávit 

primário, o controle da inflação e o câmbio flutuante. O Estado brasileiro diminui o seu 

tamanho com a privatização de empresas estatais e serviços públicos, incluindo os 

serviços não exclusivos, que passaram a ser divididos com a iniciativa privada, entre 

eles a educação (COSTA, 2000). 

Esse contexto marca o início de uma ampla rede de intercâmbios comerciais, 

produtivos e financeiros. As políticas de liberalização da economia dos países 

emergentes, como o Brasil, resultaram na abertura de seus mercados ao capital 

estrangeiro. Em especial, o Banco Mundial passou a exercer inegável influência na 

definição da política educacional no País, com a educação vista como um serviço a 

ser privatizado pela lógica mercantil do lucro (SILVA JÚNIOR; ANELLI JÚNIOR; 

MANCEBO, 2014). Sobre este processo, o entrevistado (E1) esclarece que 

[...] em 1994, o Banco Mundial vai propor que se ouçam e se vejam os sinais 
do mercado, pede para que haja o pagamento de anuidades na educação 
pública, que se transfira para a iniciativa privada e que se desenvolvam muito 
mais universidades ou instituições da educação de ensino profissionalizante 
e menos essas chamadas universidades de pesquisa. 
 

Em 1996 foi promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB/96), em substituição a de 1961. A LDB/96 favorece a expansão do ES 

brasileiro e a elaboração de leis que possibilitam uma organização diferenciada na 
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estrutura da educação superior no País (CUNHA, 2004). Essa nova configuração 

possibilita a criação e expansão de universidades, centros universitários, faculdades 

integradas, institutos superiores, ou seja, instituições que não têm por base a ideia da 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, presente nas universidades. Este 

é um dos principais fatores que diferencia o desequilíbrio entre as IES públicas e 

privadas, como explica o entrevistado (E2): 

[...] o que diferencia eu acho, em relação a essa questão das universidades 
públicas ou privadas ou das Instituições de Ensino Superior públicas ou 
privadas, é que as universidades públicas investem muito, para falar bem 
pragmaticamente, elas investem muito em pesquisa o que não é tão comum 
nas instituições privadas e por um motivo relativamente simples, investir em 
pesquisa é muito caro e os resultados disso são no longo prazo. Então as 
Instituições de Ensino privadas se interessam menos por esse tema porque 
tem um risco maior envolvido e o retorno não é no ritmo que elas precisam, 
enquanto instituições voltadas para se auto financiar. 

Ratifica-se a natureza lucrativa da educação, com a opção de o Estado se 

limitar a função de agente regulador e fiscalizador. Assim, o setor privado de ES passa 

a usufruir condições muito favoráveis ao seu crescimento, tanto no que se refere ao 

número de IES, cursos e matrículas. O Entrevistas (E1) enfatiza este aspecto ao 

afirmar que 

[...] o Banco Mundial, desde de 1996, vem propondo que a Educação Superior 
não siga para os países em desenvolvimento o ciclo da pesquisa, ensino e 
extensão. Isso somente seria válido para algumas universidades. Nos países 
do terceiro mundo os governos deveriam abrir mão do controle sobre a 
Educação Superior e repassá-la a inciativa privada. 

Os efeitos deste novo modelo de gestão de Estado (regulador e fiscalizador), 

expressam-se pela reconfiguração das formas de gerenciamento da educação e pela 

transformação dos processos de elaboração das políticas educativas, mudanças que 

têm ocorrido em perfeita sintonia com o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços 

(GATS), criado em 1995. Em 1998, a OMC argumentou a necessidade de a educação 

ser tratada como um serviço comercial e a importância de se reconhecer os 

fornecedores privados no campo da Educação, este fato é assim observado pelo 

entrevistado (E1). 

O modelo de 1998 vai acrescentar ainda mais uma tese, que é de que 
segundo estudos que eles teriam feito, a Educação Superior não seria um 
bem público. Na tese do Banco Mundial, o Estado não tem que ficar 
preocupado em garantir sua expansão, ele tem que deixar para a iniciativa 
privada, como uma mercadoria que se encontra em expansão. 

A educação concebida como serviço tornou possível o florescimento de 

grandes empresas educacionais dispondo-se a atender a demanda expansiva de 
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candidatos ao ES. Há, neste sentido, forte ênfase na abertura de vagas no setor 

privado. Entre 1994 e 2002, enquanto o número de IES privadas mais que duplicou 

(cresceu 128%), passando 633 para 1.442 instituições, o número de IES públicas caiu 

9%, passando de 215 para 195 (INEP, 2007). O entrevistado (E1) enfatiza o 

retrocesso no setor de ES público, no período: 

[...] eu diria que a Educação Superior sofreu um uma espécie de hiato, uma 
parada em termos de expansão e de valorização no contexto nacional 
durante os oito anos de Fernando Henrique Cardoso tendo como Ministro da 
Educação Paulo Renato de Souza. Tempo em que não se criou nem uma 
Instituição Federal de Ensino Superior. As verbas federais para a Educação 
Superior perderam quarenta e pouco por cento do valor em relação ao 
Produto Interno Bruto (PIB). 

Entre 1995 e 2002 (governo FHC), as matrículas no ES brasileiro cresceram 

98%, passando de 1,7 milhões de para quase 3,5 milhões de estudantes (1,99% de 

sua população). A representatividade do setor privado também cresceu, passou de 

60% para 70% do total de matrículas no ES brasileiro (INEP, 2007). No que se refere 

ao ES no período, observa-se a adoção de uma política que produziu sucateamento 

e precarização das universidades públicas, com drástica redução orçamentária e com 

perdas significativas de docentes e servidores. Sobre este quadro de desinvestimento 

no setor de ES público, no período supramencionado, o entrevistado (E1) enfatiza: 

Tenho os dados atualizados do PIB até o ano de 2013, de quanto foi 
destinado percentualmente a Educação Superior pública federal de 1994 a 
2013 em relação a termos globais absolutos. Durante os oito anos de FHC 
houve um decréscimo profundo de 48% ou 47% dos recursos para a 
Educação Superior pública, no mesmo período, houve redução de 40% do 
número de funcionários, 5% no número de professores e uma redução 
salarial que chegou a 27%.  

As reformas iniciadas em 1995 tiverem o seu continuísmo no Governo Lula 

(2003-2010), que manteve os principais aspectos das políticas econômicas adotadas 

no Governo FHC como forma de manter o cenário de estabilidade econômica no País. 

Em relação ao ES, Lula recebe de FHC um setor em crise, com as universidades 

públicas sucateadas e o setor privado de ES com um alto número de vagas ociosas. 

Neste contexto, o Governo Lula se apressa para formular políticas públicas 

educacionais voltadas a democratizar o acesso ao ES. Entre estas políticas, 

destacam-se o Prouni (2005), Reuni (2007) e o Fies (2010). Sobre a implantação 

destas políticas e o maior acesso ao ES a partir de 2003, o entrevistado (E2) explica 

que: 

[...] houve a partir de 2003, então um aumento no número de vagas 
disponíveis, o que é um dado importante. Do aumento da acessibilidade, o 
que é bastante interessante nesse movimento, é que nesses governos mais 
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recentes tiveram uma preocupação social mais destacada, como por exemplo 
os programas Fies e Prouni. Mas houve também um processo bastante 
interessante de interiorização das vagas do ES com o Reuni. 

Observa-se que o Governo Lula não rompe com o movimento de privatização 

em curso desde de o final da década de 1990, mas observa-se um movimento no ES 

no sentido de retorno de investimentos nas instituições públicas, voltado 

principalmente nas instituições federais (MISSIO; LOPES; RENOVATO, 2011). 

Apesar de o número de universidades públicas federais subir de 207 para 278 

(aumento de 34%) entre 2003 e 2010, o número de IES privadas também cresce, 

passa de 1.652 para 2.100 no mesmo período (aumento de 27%).  

Como parte desse crescimento, ganha destaque a proliferação de cursos e de 

faculdades, trazendo consigo a expansão da oferta de vagas, que estimulou o 

acirramento da competição entre as IES privadas. Como reflexo do aumento da 

competição, evidencia-se um expressivo número de instituições em processo de 

insolvência, que, quase sempre, traduz-se em um movimento de aquisições e de 

fusões. Outro fenômeno importante é o processo de abertura de capital de instituições 

privadas de ES, com o objetivo de levantar recursos necessários à aquisição de outras 

instituições (PAIVA; COSTA; BARBOSA; CHRISTINO, 2014). 

Entretanto, para o entrevistado (E3), apesar da elevação do investimento no 

setor público, o crescimento do setor privado revela uma contradição entre o discurso 

do Partido dos Trabalhadores (PT) e o governo federal: 

[...] havia uma tradição do Partido dos Trabalhadores (PT), como oposição, 
de fazer demanda por aumento do sistema federal de ES público, com o 
formato muito clássico do professor com dedicação integral de ensino e 
pesquisa. Mas quando o PT chega ao poder, uma das primeiras providências 
é o Prouni. 

Em 2014, já no governo da presidente Dilma Rousseff (2011 – atual), é 

aprovado o PNE que terá vigência de dez anos. Uma das metas do referido plano é 

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.  

Como forma de cumprir estas metas, os investimentos direcionados a 

expansão do acesso ao ES se multiplicam. Em 2014, o Prouni consumiu R$ 601 

milhões em benefícios tributários federais e ao Fies foram destinados mais R$ 13,8 

bilhões (15% das despesas totais com educação em 2014). Para se ter uma ideia, nos 

primeiros quinze dias de 2015, o governo federal gastou mais com o pagamento de 
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mensalidades de alunos do Fies que em todo o ano de 2010, quando teve início a 

reestruturação do referido programa. 

A expansão do ES, entendida como indução ao aumento das matrículas, tem 

expressivo valor social, principalmente quando voltada a um crescente número de 

estudantes de famílias de baixa renda, oriundos de grupos historicamente 

marginalizados. Entretanto, nesta etapa, a democratização se restringiu à expansão 

do acesso a cursos de graduação, a preocupação com a qualidade da formação dos 

estudantes não caminhou em paralelo. Ora, se a oferta educativa é de baixa qualidade 

e as condições de permanência são precárias, ocorre uma “democratização 

excludente” (DIAS SOBRINHO, 2013). A estratégia do Estado de priorizar a expansão 

do acesso ao ES via IES privadas, mercantis e de qualidade duvidosa, cuja finalidade 

primordial é o lucro, é uma postura contestável na visão do entrevistado (E1): 

Quanto a associação entre educação pública e privada ou educação estatal 
pública e privada e mercantil, considero que o Brasil está em um caminho 
completamente equivocado quando se toma a média dos países avançados. 
Mesmo os Estados Unidos, que sempre serviu de modelo para o Brasil em 
muitos campos, do econômico ao educacional, tem uma educação estatal 
que chega a quase 80%. A diferença é que o ensino nas universidades 
estatais americanas públicas é pago. No Brasil nós temos exatamente o 
inverso, as instituições públicas que hoje é em termos de matriculas apenas 
25% a 27% do honorário, enquanto as instituições privadas em geral, tem 
73% a 75%. Na maioria dos países centrais, veja Alemanha, França, Itália, 
Holanda, Suécia, Finlândia e o próprio Estados Unidos, como acabo de citar, 
a predominância do Ensino Superior está em instituições administradas e 
mantidas em grande medida pelo Estado, embora em alguns deles as 
mensalidades sejam pagas. O equívoco é que, as instituições privadas 
mercantis na sociedade e no modelo capitalista em que vivemos, visam antes 
de tudo o lucro e dificilmente atingem a qualidade da educação pública. 

A democratização centrada na expansão das matrículas reforça o 

aprofundamento de diferenciações e hierarquizações sociais. As diferenças 

econômicas a o limitado repertório dos estudantes, dificultam o acesso dos jovens 

brasileiros de baixa renda aos cursos e carreiras socialmente mais valorizados.  Isso 

fica evidente no discurso do entrevistado (E1), quando esclarece que 

[...] 48% das matrículas ou 5,5 milhões de estudantes da Educação Superior 
privada mercantil são em cursos como Direito e Administração. Portanto, 
temos mais de um milhão de alunos para cada carreira dessas. Todas as 
outras sete ou oito grandes áreas do conhecimento tem os outros 50%. Isso 
é uma evidência de que na Educação Superior privada mercantil não há o 
interesse na nação ou do desenvolvimento do país. 

Neste cenário de expansão do acesso ao ES fica nítido que o setor privado 

assumiu proeminente papel. Neste sentido, uma das mudanças mais notórias foi a 

entrada de grandes fundos de investimentos nacionais e internacionais, que 
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incentivados pelo investimento público visualizaram condições vantajosas de 

lucratividade.  Para entender a importância e alcance desse processo, vale lembrar 

alguns recentes acordos internacionais propostos pela OMC (como o Acordo Geral 

sobre Comércio de Serviços - AGCS) com o intuito de criar um processo de 

internacionalização multilateral do comércio de ES (CHIZZOTTI, 2014), dissolvendo 

as fronteiras sociais e econômicas entre o público e o privado. Por sua vez, o 

entrevistado (E1) chama a atenção a este processo quando argumenta 

O que atinge diretamente a Educação Superior é o chamado Acordo Geral 
sobre Comércio de Serviços (AGCS). Esse tratado é conduzido pela Austrália 
e principalmente pelos países da Europa. Se aprovado na próxima 
Conferência Mundial da OMC no Quênia, será muito mais impositivo do que 
o atual AGCS. Ele vai propor normas que estabeleceriam o transcapitalismo 
ou o ultracapitalismo. A Educação do Superior terá muito mais facilidade para 
ser mercantilizada do que já tem hoje. 

Estes aspectos expansivos também foram intensificados por influência de 

outros organismos internacionais (OMC, OCDE, Unesco, entre outros). A 

democratização da educação adquiriu centralidade na agenda das políticas públicas 

dos Estados e nos programas dos organismos multilaterais (DIAS SOBRINHO, 2013). 

Estes organismos trabalham com um modelo educacional que valoriza a formação de 

mão de obra qualificada e voltadas o trabalho produtivo (VALLE, 2009). Este modelo 

reconhece a educação como um serviço e não como um direito, propriamente dito. O 

discurso dos entrevistados (E5) e (E6) esclarece estas influências. 

Os organismos internacionais de fomento exercem, indubitavelmente, de 
modo geral e muitas vezes específica, influência na expansão do Ensino 
Superior no Brasil.  O Banco Mundial, com linhas de crédito estabelece ou 
exige padrões de qualidade e define resultados esperados. O mesmo se 
verifica no caso da OCDE, ao propor padrões de qualidade em suas relações 
com sistemas educacionais brasileiros.  Nestes casos, especificamente, os 
paradigmas destes órgãos, no mínimo, promovem uma aproximação dos 
padrões internacionais de qualidade educacional, suscitando a existência de 
certa influência.  Quanto a UNESCO, OMC e PNUD, de modo análogo, é 
possível que tal influência seja muito mais em torno de equiparação com 
padrões internacionais de educação do que necessariamente promover 
diretamente a expansão do Ensino Superior no Brasil (E5). 

[...] existe o fenômeno Michael Gibbons45.  Segundo ele, uma nova forma de 
produção do conhecimento estaria surgindo na sociedade. Essa nova forma 
(modo 2) difere substancialmente da antiga (modo 1). No modo clássico, que 
surgiu a partir da Revolução Científica, as universidades eram os centros 
hegemônicos da produção do conhecimento. O que mudou? Segundo 
Gibbons, a partir da segunda metade do século XX, teve início uma série de 
transformações, cada vez mais visíveis, que nos levam a acreditar no 
surgimento de uma nova forma de produção do conhecimento. A 

                                                 
45 Gibson é um dos principais consultores do Banco Mundial para assuntos relativos ao ensino superior 

e um dos autores mais citados, com relação à universidade, nos índices de citação. 
 



98 
 

universidade perdeu a hegemonia na produção do conhecimento. Agora ela 
tem que compartilhá-lo com institutos de pesquisa, agências governamentais, 
laboratórios industriais, think tanks etc. (E6). 

Aprofundando-se na discussão, o AGCS pressupõe o surgimento de uma nova 

fase histórica da economia fundada na sociedade do conhecimento, um conceito 

adotado por organizações internacionais, como a União Europeia (Declaração de 

Lisboa de 2000), o Banco Mundial (World Development Report de 1999 e 

Conhecimento para o Programa de Desenvolvimento), os relatórios do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e a OCDE (CHIZZOTTI, 2014). 

Neste sentido, o acesso ao ES tornou-se fonte decisiva de acumulação e elemento 

primordial da competitividade entre os países. 

Assim, a associação entre o fundo público e o setor privado convida a uma 

ampla discussão, já que dados revelam a melhoria na renda dos indivíduos que 

possuem formação superior. Para o entrevistado (E5), estes fatores justificam esta 

associação. 

[...] evidenciam-se em muitos estudos a clara associação entre o acesso ao 
Ensino superior e a melhoria de trabalho e renda. Considerando 
pontualmente os aspectos levantados, evidencia-se a necessidade de maior 
associação entre educação pública e privada, sobretudo ao se perceber as 
limitações, cada vez mais evidentes e significativas da atuação do poder 
público no segmento.   

Cabe ponderar que nem toda instituição privada de ES trata a educação como 

mercadoria. Afortunadamente existem IES não estatais que pertencem ao chamado 

“terceiro setor” e cumprem o seu papel na construção de uma sociedade mais 

qualificada e participativa. Este tipo de parceria público privada pode ser um caminho 

a ser seguido pelo Estado, no sentido de não tratar o conhecimento somente como 

mera mercadoria. O entrevistado (E6) chama a atenção para este aspecto. 

Instigar então uma outra cultura, “participativa”, eis o propósito do nosso 
modelo de universidade. Essa proposta passa por uma visão institucional, ou 
seja, pela defesa da universidade como um bem público-estatal, cujos 
externalidades não podem ser subestimados. Na verdade, o caráter 
institucional que defendemos tem por objetivo assumir uma “posição diretiva”. 
Com isso, queremos dizer o seguinte: é preciso uma universidade pública-
estatal forte para influenciar uma “sociedade participativa”. A universidade, 
na nossa visão, assim como queria a multiversity, se mistura com a 
sociedade. O caráter público-estatal da universidade, nesse caso, é 
fundamental. Não se trata de uma universidade financiada exclusivamente 
pelo Estado, mas o apoio deste tem que ser forte o suficiente para que, em 
primeiro lugar, os interesses privados não se sobreponham aos interesses 
gerais e, em segundo lugar, para que haja uma verdadeira transformação. 

Neste contexto, a diversificação de recursos financeiros parece ser a solução 

para a continuidade do movimento de democratização do acesso ao ES. A escassez 
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de recursos por parte do Estado, predominante nas universidades públicas, traz como 

consequência a necessidade de se obter novas fontes de financiamento. 

Recentemente, emergiram tipos de instituições híbridas: instituições privadas com 

apoio governamental, instituições públicas com apoio privado, que comercializam 

atividades não pedagógicas e cobram mensalidades, e instituições privadas de 

diversos tipos que se autofinanciam (GUNI, 2009). 

Assim, frente aos dados levantados, ao analisar o processo de expansão do 

ES no país nas últimas décadas, fica claro que estamos vivenciando um processo de 

transição, que iniciou com o Governo FHC (1995-2002), com a promulgação da 

LDB/96 possibilitando que fossem delegadas maiores responsabilidades ao setor 

privado de ES e a caracterização deste nível de ensino como um serviço público não 

estatal. Este projeto teve continuidade com o Governo Lula (2003-2010), onde o país 

adotou políticas públicas para a intensificação das matrículas, sobretudo via setor 

privado, e se estendeu no Governo Dilma (2011- atual), pela continuidade de várias 

diretrizes adotadas pelo Governo Lula.  

O quadro 5 a seguir, representa uma síntese dos pontos principais levantados 

para a categoria. 

CATEGORIA SÍNTESE 

Expansão do ES brasileiro 
via a associação entre o 
fundo público e o setor 

privado 

Houve a partir de 2003 grande expansão do ES com a indução ao 
aumento das matrículas 

O setor privado de ES assumiu proeminente papel e foi notória a 
entrada de fundos de investimentos nacionais e internacionais, que 

incentivados pelo investimento público visualizaram condições 
vantajosas de lucratividade no setor 

A democratização se restringiu à expansão do acesso e a 
preocupação com a qualidade da formação dos estudantes não 

caminhou em paralelo 

Quadro 5: Síntese da Expansão do ES brasileiro via a associação entre o fundo público e o setor privado. 
Fonte: autor, 2016 

 

6.2 Importância do acesso ao ES mediante as necessidades da sociedade 

intensiva em conhecimento 

 

Entre 2002 e 2011, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 366% e 

chegou a US$ 2,6 trilhões, projetando o País a 6ª economia mundial. Em 2015, 

segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Brasil perdeu duas posições no 
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ranking global e caiu para o 9º lugar, sendo ultrapassado por Índia e Itália46. O PIB do 

Brasil em dólar terminou o ano 2015 em um valor estimado de US$ 1,8 trilhão, uma 

queda de 3,8% em relação a 2014, o desempenho é o pior desde 1990, quando o 

recuo chegou a 4,3% (FMI, 2016). 

Apesar de o Brasil estar posicionado entre as 10 maiores economias globais, 

em termos de acesso ao ES, o País ainda se encontra em posição desfavorável em 

relação a outras economias em desenvolvimento. Dados da OCDE (2014) revelam 

que somente 13% da população brasileira entre 25 e 64 anos têm nível superior 

completo, com este resultado o Brasil ocupa a 36ª posição entre os 42 países 

pesquisados (média OCDE é de 33%). Considerando-se a faixa etária da população 

entre 18 e 24 anos, os números não animam muito, apenas 16,5% dos jovens nesta 

faixa estaria têm acesso ao ES (IBGE, 2014). Este percentual está entre os mais 

baixos da América Latina, como reforça o entrevistado (E3). 

[...] quando se fala na análise dos dados do Ensino Superior, os números 
mostram que no Brasil, o número de jovens na faixa de 18 a 24 anos no 
Ensino Superior no Brasil é menor do que todos nossos parceiros no 
Mercosul e na América Latina. 

Frente aos dados destacados, um dos entrevistados (E1) adverte que o Brasil 

está próximo de uma Educação Superior elitizada. 

O Brasil hoje mal está saindo daquilo que se denomina uma Educação 
Superior de elite, até 15% da faixa etária de 18 a 24 anos como taxa líquida, 
é uma educação de elite, de 15% a 50% é o que se chamam de educação de 
massa. Portanto, enquanto o Brasil é apontado como sexta, sétima, oitava 
economia do mundo, o Brasil está hoje com um percentual de 18%, 19% no 
máximo desses jovens com acesso ao Ensino Superior.  

Segundo o INEP (2013), em 2011 quase a metade dos brasileiros matriculados 

no ES estão fora da idade escolar regular. Jovens na faixa até 18 anos representam 

4% das matrículas, entre 19 e 24 anos o percentual é de 47% e pessoas acima de 25 

anos representam 49% das matrículas. Para completar o quadro, no Brasil há forte 

relação entre renda e acesso ao ES no segmento de jovens com idade entre 18 e 24 

anos. Somente 8% dos jovens com renda per capita familiar de até um salário mínimo 

e nesta faixa de idade frequentam o este nível de ensino, enquanto mais de 50% dos 

jovens na mesma faixa etária, mas com renda acima de cinco salários mínimos têm 

acesso ao ES (IPEA, 2014). 

                                                 
46 Fonte: Brazil and the IMF. Disponível em:  http://www.imf.org/external/country/BRA/index.htm.  

http://www.imf.org/external/country/BRA/index.htm
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O elitismo no ES exerce impacto sobre as perspectivas econômicas e sociais, 

especialmente no que se refere a renda e expectativa de emprego. Os trabalhadores 

brasileiros com formação de nível superior (tanto homens quanto mulheres) ganham 

2,6 vezes mais do que aqueles que não possuem este nível de ensino (OCDE 2014). 

Além disto, o Brasil é um dos poucos países em que a taxa de desemprego é maior 

entre aqueles que têm menor escolarização (OCDE, 2014). A taxa de desemprego 

para adultos com educação abaixo do nível médio, em 2012 foi de 4,1%, enquanto 

para aqueles com diploma de nível superior foi de apenas 2,9% (OCDE, 2014)47. 

Neste contexto, é fundamental entender a importância do acesso ao ES, 

principalmente em países em desenvolvimento, como o caso brasileiro. Enquanto um 

dos entrevistados (E3) afirma que “a importância do acesso ao ES é uma questão 

praticamente obvia”, outro (E5) reforça a ideia ao asseverar que “a importância social 

e econômica do ES é indiscutível”. Isso fica evidente no discurso de outros 

entrevistados quando destacam a importância do acesso ao ES. 

[...] as universidades são uma instituição fundamental para conceder 
autonomia e emancipação seja para os indivíduos ou seja para as nações. 
Todo país desenvolvido no ponto de vista não só produtivo, mas também da 
cidadania, é país que tem um histórico de universidade consolidada. As 
universidades, sobretudo as públicas são o principal elemento para produzir 
cidadãos. Para produzir indivíduos conscientes das suas necessidades de 
inserção na vida pública, saber como se inserir da forma mais ativa possível 
na vida pública no sentido mais geral da palavra e também não menos 
importante (E2). 

 [...] o Ensino Superior também faz parte do Bildung48 das pessoas, da 
formação de uma sociedade mais cidadã, da responsabilidade social e de um 
diálogo com a sociedade por meio da extensão (E6). 

A economia globalizada é movida pelo conhecimento, portanto, tornou-se 

necessário aumentar consideravelmente as oportunidades e os períodos de estudo a 

amplos setores da população, em diferentes níveis de renda. Neste sentido, o 

ingresso ao ES tornou-se estratégico entre as nações, especialmente pelo 

conhecimento aplicável, útil para as empresas por meio da formação de mão de obra 

                                                 
47 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com sede em Paris, 
França, é um organismo composto por 34 membros.  E o seu Relatório “Education at a Glance: OECD 
Indicators” é a principal fonte de informações relevantes e precisas sobre o estado da educação ao 
redor do mundo. Essa publicação oferece dados sobre a estrutura, o financiamento e o desempenho 
de sistemas educacionais de 34 países membros da OCDE, assim como de alguns países parceiros e 
do G20. 
 
48 Bildung pode ser definido como sendo fenômeno educativo, “a que os gregos chamaram de paidéia; 
os alemães denominaram Bildung e nós designamos formação” (GOERGEN, 2009, p.26). 
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qualificada. Este papel econômico do acesso ao ES e sua importância para o Brasil é 

argumentado por um dos entrevistados (E3). 

[...] a importância do acesso do Ensino Superior é enorme no Brasil, um país 
carente neste sentido. Nós temos um problema sério de formação de mão de 
obra qualificada, o nosso ensino médio também perdeu qualidade nas últimas 
décadas, então, a importância do acesso ao Ensino Superior tem várias 
razões: desde a formação profissional e até de sanar as deficiências de uma 
formação básica. Muitos alunos nem tem intenção de fazer um curso superior, 
mas eles sentem a necessidade de fazer como forma de complementar a 
formação acadêmica que eles têm. 

A formação de indivíduos direcionados a atividade produtiva também é 

enfatizada por outro entrevistado (E2). 

[...] essa questão é ligada a economia, as universidades são também um 
lugar para se formar indivíduos para as atividades produtivas como você 
mencionou a palavra é a profissionalização, então as universidades existem 
sobretudo as públicas, elas têm essa preocupação de criar, vamos dizer de 
formar profissionais competentes. 

A missão de hoje da universidade é alimentar e sustentar a sociedade do 

conhecimento (COSTA, 2001) e motorizar a economia, impondo um conceito 

instrumental à democratização do ES (DIAS SOBRINHO, 2013). Neste sentido, no 

Brasil, a formulação de políticas públicas foi uma das formas encontradas pelo Estado 

para atender à crescente demanda de acesso ao ES e atingir a meta estipulada pelo 

PNE (2014 - 2024), como adverte o entrevistado (E1). 

[...] resumindo, é inegável a necessidade que o país tem que se cumpra 
minimamente o que se está no Plano Nacional de Educação (2014 a 2024), 
que tem como meta atingir 33% de taxa liquida com acesso ao Ensino 
Superior, ainda assim, teríamos 67% dos jovens brasileiros fora da Educação 
Superior até o ano de 2024. 

No quadro 6 a seguir, pode-se ter uma melhor visão dos fatores chaves para a 

categoria. 

CATEGORIA SÍNTESE 

Importância do acesso ao 
ES mediante as 

necessidades da sociedade 
intensiva em conhecimento 

O elitismo no ES exerce impacto sobre as perspectivas econômicas e 
sociais, especialmente no que se refere a renda e expectativa de 

emprego 

Enquanto o Brasil é apontado como sexta, sétima, oitava economia 
do mundo, o Brasil está hoje com um percentual de 18%, 19% no 

máximo de jovens com acesso ao ES 

O ES tornou-se estratégico entre as nações, especialmente pelo 
conhecimento aplicável, útil para as empresas por meio da formação 

de mão de obra qualificada 

Quadro 6: Síntese da Importância do acesso ao ES mediante as necessidades da sociedade intensiva em 
conhecimento. 
Fonte: autor, 2016 
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6.3 Democratização do acesso ao ES brasileiro via programas Prouni, Fies e 

Reuni 

 

O primeiro indicador do processo de democratização do acesso ao ES é a 

expansão do número de vagas. Neste sentido, a aprovação da LDB de 1996, no 

Governo FHC, é considerada uma espécie de “divisor de águas”. Entre outras 

situações, a LDB/96 flexibilizou as regras de credenciamento de IES privadas, 

resultando em um forte crescimento do número de matrículas neste segmento de 

ensino. Mas o caminho da democratização evidencia-se mais claramente a partir do 

Governo Lula (2003 – 2010), caracterizada pela formulação de políticas públicas 

orientadas para a expansão do acesso ao ES no Brasil, entre elas merecem destaque 

os programas Prouni, Fies e Reuni. Sobre este contexto, assim se manifestam os 

entrevistados E2 e E5: 

[...] ainda que se tenha iniciado a partir da nova (LDB/96) houve uma 
mudança significativa sem querer fazer apologia, mas comparado com os 
outros governos, tudo mudou depois do Lula. Houve um aumento expressivo 
de investimentos, com Prouni e Fies e na condição de novas unidades de 
universidade federais a partir do Reuni (E2). 

Os três programas são importantes, entretanto merecem considerações 
específicas.  Quanto ao Prouni e ao Fies, esses programas representam a 
grande possibilidade de equilíbrio e de ampliação da perspectiva de acesso 
da sociedade ao Ensino Superior, sobretudo ao se considerar uma melhoria 
da condição de manutenção do estudante na IES privada tanto quanto na 
pública.  Já o Reuni, as melhorias e investimentos derivados são melhor 
constatados na infraestrutura das IES (E5). 

Ainda para o entrevistado (E2), com o funcionamento pleno dos três programas, 

o Governo federal encontrou um equilíbrio possível entre o fundo público e privado. 

[...] eu diria que eles encontraram o equilíbrio possível, entre a oferta de vagas 
públicas e a incapacidade de absorver toda a população de idade etária para 

se idealizar estudos no nível de terceiro grau. 

Não se pode negar que os benefícios fiscais e grande fluxo de receitas geradas 

respectivamente pelos programas Prouni e Fies são extremamente representativos 

para as IES privadas. Entretanto, por outro lado, esses mesmos programas 

possibilitaram o ingresso no ES de grupos sociais historicamente excluídos. Nessa 

trilha, segundo Pereira e Silva (2010), nas sociedades contemporâneas, uma das 

principais características das políticas públicas é o seu caráter redistributivo, tendo em 

vista que as mesmas pretendem produzir oportunidades iguais para atores sociais 

desiguais. 
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Os dados do MEC (2015) revelam, entre 2005 e 2014, mais de 2,2 milhões 

estudantes já foram beneficiados com bolsas de estudo do Prouni. Do total geral de 

beneficiados, cerca de 70% são de bolsas integrais, (estudantes cuja renda familiar 

mensal per capita não excede o valor de até um salário-mínimo e meio) e 30% 

possuem bolsas de estudos parciais de até 50% do valor do curso (estudantes cuja 

renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até três salários-mínimos). No 

caso do Fies, entre 2010 e 2014 foram assinados mais 1,9 milhões de contratos de 

financiamento estudantil. Portanto, juntos, Fies e Prouni beneficiaram mais de 4,1 

milhões de estudantes (MEC 2015). Isto é reforçado pelo entrevistado (E2) quando 

profere que 

O Fies e o Prouni, apesar de serem mecanismos muito interessantes, 
também são importantes para as instituições privadas porque garantem um 
fluxo de caixa continuo para essas instituições. Ao mesmo tempo não deixa 
de ser uma forma de democratização do acesso ao Ensino Superior, pois 
facilita um pouco mais o acesso por parte da população de baixa renda que, 
sobretudo por motivos ligados a questão da renda e da própria formação dos 
indivíduos não consegue adentrar neste nível de ensino. E o acesso via 
instituições privadas, é talvez a única forma dessa população ter o direito ao 
Ensino Superior como toda a população brasileira na idade para tal. 

     Para um dos entrevistados (E3), além da função social, os programas Prouni 

e Fies são importantes meios de o Estado driblar o limitado orçamento das 

universidades públicas. Ressalta, ainda, o papel social do Prouni uma vez que o 

programa prioriza os estudantes cuja renda familiar mensal per capita não exceda o 

valor de até três salários-mínimos. 

A capacidade do Governo Federal e dos Governos estaduais investirem em 
educação superior em universidades públicas é muito limitada, o quadro de 
São Paulo é muito atípico, temos as três universidades estaduais paulistas, 
no perfil de universidades públicas, nos outros estados esse número e muito 
menor, então o sistema depende muito do crescimento do sistema federal e 
o sistema federal também não consegue dar conta, então essa parceria entre 
poder público e universidades privadas que se dá através de Fies e Prouni é 
uma saída muito importante e necessária. O Prouni voltado para um outro 
perfil de renda teve um papel social importantíssimo.   

Esse fenômeno da expansão do acesso ao ES, especialmente no que se refere 

a inclusão de um importante segmento da população, tradicionalmente excluído, 

busca, ainda que de maneira limitada, diminuir as desigualdades sociais, ao 

possibilitar que os jovens de baixa renda tenham maiores chances de ingressar no 

ES. Assim se manifesta um dos entrevistados (E3) sobre a importância dos programas 

Prouni e Fies para este segmento da população brasileira:   

Os programas são importantíssimos, eu tenho muitos amigos que dão aula 
em universidades privadas e os depoimentos que a gente ouve chegam a ser 
emocionantes, pessoas que jamais teriam acesso ao Ensino Superior e que 

http://www.prouni2015.com/


105 
 

só estão tento por conta do Prouni e do Fies. Um detalhe que muitas vezes 
pouco se lembra, em alguns cursos de universidades como a USP ou a 
UNICAMP, nós temos vagas ociosas e fica a pergunta: porque elas não estão 
ocupadas? Por várias razões, uma delas é que o perfil do aluno que essas 
universidades querem não é o perfil do aluno que existe. E uma outra razão 
é a localização, uma cidade como São Paulo, uma pessoa que trabalha, que 
está disposta a fazer o curso superior no período noturno, para ela se 
deslocar da onde mora ou trabalha e vir para o Butantã, muitas vezes é 
completamente impossível. Então, esses programas tornaram o acesso ao 
Ensino Superior absurdamente reais para pessoas que jamais teriam isso em 
outras condições. 

Porém, não há só ganhos na ampliação do acesso ao ES, ainda que os 

aspectos positivos excedam em muito os negativos. Problematizando aos argumentos 

apresentados anteriormente, o entrevistado (E4) aponta questionamentos e limitações 

sobre os programas, dependendo do ponto de vista que se define “democratização”, 

quando revela que: 

Não acompanhei com detalhes os três programas (Prouni, Fies e Reuni), 
seus êxitos e insucessos em termos programáticos e sociais. Se 
“democratização” for entendida como ampliação e acesso a quem se sentir 
em condições, os resultados quantitativos o demonstram. Se 
“democratização” for entendida como aumentar as condições reais das 
pessoas de uma participação maior na economia relevante e um futuro 
profissional mais garantido, tenho sérias dúvidas, pelo que vejo no mercado 
de trabalho. 
 

O entrevistado (E1) destaca a expansão das matrículas via rede privada de ES 

e aponta a menor qualidade de ensino deste setor quando comparado ao público.  

 [...] quanto ao Prouni e o Fies, juntos hoje correspondem a 35% das 
matriculas da Educação Superior privada e privado mercantil, esses dois 
programas, um deles é concedido por bolsas (Prouni) e outro por 
empréstimos (Fies). Ao mesmo tempo que eles estão possibilitando uma 
democratização individual, eu diria do acesso à Educação Superior, por outro 
eles estão conduzindo esses jovens para instituições que não tem a 
qualidade da educação Superior Pública. 

 

Como tendência geral, salvo honrosas exceções, para grande parte das IES 

privadas, a educação é quase exclusivamente um empreendimento destinado ao 

lucro. A título de exemplo, na mais recente avaliação do MEC (2015), entre as 2.042 

IES existentes, 324 foram consideradas insatisfatórias. Dentre as IES reprovadas, 

estão 320 privadas e apenas quatro públicas. De forma mais precisa, os entrevistados 

E2 e E4 indicaram algumas limitações dos programas no que se refere a qualidade 

das IES beneficiadas pelo Prouni e Fies.  

 [...] certamente uma outra crítica que você deve ter ouvido em relação ao 
Prouni e Fies, é que eles não vieram associados com uma sistemática 
avaliação das faculdades parceiras e cobranças do ponto de vista de 
qualificação, de investimento no corpo docente mais qualificado. Eles 
funcionaram como uma política emergencial de permitir que um segmento 
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importante da sociedade e um número expressivo de jovens sem condições 
econômicas para isso tivessem acesso ao Ensino Superior (E2). 

O grau e a forma como as duas políticas foram executadas foi infeliz. Ensino 
Superior não se improvisa, a formação de professores neste grau de ensino 
é mais lenta e setorializada que nos níveis inferiores de ensino. Vejo hoje 
uma massificação que trouxe queda do nível de qualidade do aluno e do 
professor, ou seja, do Ensino Superior, sobretudo nas faculdades privadas 
cujo processo seletivo é praticamente nulo (E4). 

Uma das mudanças mais notórias provocadas pelos programas Prouni e Fies 

foi o aprofundamento da participação de grandes fundos de investimento nacional e 

estrangeiro no setor de ES privado, via IES lucrativas, sobretudo naquelas com capital 

aberto na BM&F BOVESPA, a exemplo da Kroton Educacional. Sobre este aspecto, 

um dos entrevistados (E1) adverte: 

O Prouni e o Fies significaram de fato um avanço no acesso à Educação 
Superior, mas essa facilitação de acesso, que alguns tem visto como uma 
democratização, eu diria que é uma democratização limitada. Porque as 
pessoas não vão escolher as melhores universidades e sim aquelas que tem 
fins lucrativos. Em geral, as comunitárias do tipo da PUC em são Paulo, não 
tem a mesma facilidade que tem a Kroton em trabalhar com o Fies. A Kroton 
teria chegado a quase 60% do seu alunado com o benefício do Fies e essa 
proporção não é a mesma das comunitárias. 

As novas regras para obtenção do Fies, instituídas no segundo mandato do 

Governo Dilma49 (início de 2015), ainda não afetaram o lucro das maiores IES 

privadas brasileiras, grupo que ficou conhecido como “Big 6”, (Kroton, Estácio, Anima, 

Ser Educacional, Laureate e DeVry). Na Kroton, por exemplo, o lucro apurado no 3º 

trimestre de 2015 foi de R$ 407 milhões, um aumento de 33,7%, quando comparado 

ao mesmo trimestre de 2014. A empresa como opção a diminuição dos recursos 

originários do Fies tem ampliado o financiamento próprio estudantil (KROTON, 2015).  

Em 2014, a Kroton Anhanguera foi a empresa que mais recebeu recursos 

federais, foram repassados R$ 2 bilhões dos cofres públicos para as 12 mantedoras 

do Grupo. Isso corresponde ao dobro das segundas colocadas, as empresas Embraer 

e a Odebrecht50. Outros grupos educacionais também figuram entre os líderes de 

desembolsos do Tesouro em 2014, como a Estácio (R$ 683 milhões) e a Unip (R$ 

                                                 
49 Entre as novas regras estão: a necessidade de os estudantes obterem no mínimo 450 pontos no 
Enem e nota diferente de zero na redação, também o aumento dos juros do financiamento de 3,4% 
para 6,5% e a redução do limite de renda per capita familiar para 2,5 salários mínimos (MEC, 2015). 
 
50 Fonte: Jornal o Estado de São Paulo. Disponível em: http://sao-
paulo.estadao.com.br/noticias/geral,gasto-com-fies-cresce-13-vezes-e-chega-a-r-13-4-bi-mas-ritmo-
de-matriculas-cai-imp-,1634714. 
 

 

http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,gasto-com-fies-cresce-13-vezes-e-chega-a-r-13-4-bi-mas-ritmo-de-matriculas-cai-imp-,1634714
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,gasto-com-fies-cresce-13-vezes-e-chega-a-r-13-4-bi-mas-ritmo-de-matriculas-cai-imp-,1634714
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,gasto-com-fies-cresce-13-vezes-e-chega-a-r-13-4-bi-mas-ritmo-de-matriculas-cai-imp-,1634714
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390 milhões) (TOLEDO; SALDAÑA; BURGARELLI, 2015). Vale ressaltar que no caso 

da empresa citada, no mesmo ano (2014), quase 60% de seus alunos eram bolsistas 

do Fies51. Estes dados revelam a importância dos programas de acesso ao ES para 

a indústria do ES brasileiro. No tocante a contribuição proporcionada pelos programas 

Prouni e Fies às IES privadas, um dos entrevistados (E1) acrescenta: 

[...] com o Fies e o Prouni as grandes empresas educacionais do setor privado 
mercantil estão tendo um lucro muito acima das demais que não tem fins 
lucrativos, principalmente aquelas que tem capital aberto na bolsa na Bolsa 
de Valores. Vários dirigentes dessas instituições têm declarado que 40% do 
lucro que eles estão obtendo atrevem da existência do Fies e do Prouni. 
Portanto nós estamos aqui com problema que é a constituição, proibindo a 
utilização para instituição com fins de lucro, embora se diga que é um 
empréstimo para o aluno ou que seja uma bolsa para o aluno, o beneficiário 
de fato em termos de capital é o empresário, aquele que vende como 
mercadoria o seu serviço educacional.  

Segundo dados da Secretaria de Educação Superior (SESu), o ritmo de 

crescimento do número de estudantes contemplados pelos programas Prouni e Fies 

não foi acompanhado pelo crescimento do número de matrículas em IES privadas. 

Entre 2010 e 2014, o número de matrículas em IES privadas aumentou em 15%, 

enquanto que o número de bolsas do Prouni cresceu 27%, e o número de estudantes 

financiados pelo Fies subiu 874% (MEC, 2015). Um dos motivos para esta diferença, 

é que as próprias IES privadas começaram a incentivar os alunos já matriculados a 

não pagar a própria mensalidade e aderir ao Fies52, já que os recursos do programa 

são repassados diretamente pelo Tesouro as IES privadas, sem atraso ou 

inadimplência. Enquanto as empresas têm dinheiro garantido, a dívida fica com o 

aluno e o risco, com o Governo (TOLEDO; SALDAÑA; BURGARELLI, 2015). 

Com relação a dívida contraída por 1,9 milhões de estudantes que financiaram 

seus cursos através do Fies, estima-se que essa ultrapasse R$ 58,8 bilhões, 

considerando o financiamento médio de um curso com mensalidade de R$ 645,00 

mensais e 4 anos de duração. Para se ter uma ideia, mesmo que todos estes alunos 

paguem o financiamento sem atraso, o déficit a ser assumido pelos contribuintes 

                                                 
51 Fonte: KROTON EDUCACIONAL. Disponível em 
http://ri.kroton.com.br/kroton2010/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=52695. 
 
52 Entre as estratégias utilizadas para incentivar a adesão ao programa Fies estão: distribuição de 
tablets, feirões para explicar o financiamento e até prêmios para quem indicar um amigo. As novas 
regras, porém, estimulam até quem não precisa entrar no programa, uma vez que os juros abaixo da 
inflação fazem com que o montante a ser pago no futuro seja menor do que o custo da mensalidade 
atualmente” (TOLEDO; SALDAÑA; BURGARELLI, 2015). 
 

 

http://ri.kroton.com.br/kroton2010/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=52695
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brasileiros até 2033 será de R$ 17,6 bilhões. Isto se deve a baixa taxa de juros 

cobradas pelo programa até 2014 (3,4% a.a.) e o período alongado para pagamento 

do financiamento, carência de 18 meses e mais três vezes a duração do curso53.  

A baixa taxa de juros e o longo prazo de financiamento é apontado como um 

dos fatores que tornaram o programa Fies atrativo mesmo para aqueles estudantes 

que poderiam arcar com as mensalidades praticadas pelas IES. Dados do MEC (2015) 

revelam que a taxa de matrícula dos alunos com mais de R$ 5 mil de renda familiar 

foi a que mais aumentou em 2014, já que somente a partir de 2015 o MEC alterou o 

limite de renda familiar mensal bruta per capita para até 2,5 salários mínimos (R$ 

1.970,00). Neste sentido, um dos entrevistados (E3) assegura que “o Fies deve ser 

voltado a financiar o acesso ao ES a estudantes sem recursos e não pode ser voltado 

a estudantes de classe média alta”. 

Outra barreira apresentada pelos programas Prouni e Fies é reverter o quadro 

no qual ir à universidade pública e cursar as carreiras mais concorridas e valorizadas 

pela sociedade é opção reservada a poucos. Em função da baixa qualidade de ensino 

recebido, a maioria dos estudantes de baixa renda não consegue ingressar nesses 

cursos, em IES públicas. Como também em IES privadas, devido ao alto valor das 

mensalidades. Entretanto, em sua maioria, os cursos de maior prestígio não são 

atendidos com bolsas pelos programas Prouni e Fies. O entrevistado (E1) chama a 

atenção para este fato nos seguintes termos: 

O acesso está sendo em alguns aspectos democratizado, mas a 
permanência, a escolha das carreiras e depois de formados, o pessoal 
benificiário do Prouni e do Fies terão proporcionalmente as mesmas 
dificuldades que na entrada. Os mais pobres, esses que são de famílias de 
até três salários mínimos, sofrem de uma exclusão em termos de qualidade 
dos cursos e eles vão buscar carreiras pobres em relação as carreiras nobres.  

Uma alternativa apresentada para reverter este quadro é o programa Reuni. O 

referido programa integra um conjunto de ações lideradas pelo Estado e tem 

colaborado para uma maior democratização ao ES no País. Apesar de o programa ter 

sido lançado em 2007, o processo de expansão da Rede Federal de Educação 

Superior teve início em 2003, com a interiorização dos campi, elevando o número de 

municípios atendidos por universidades federais de 114 (2003) para 289 (2011), um 

crescimento de 154% (MEC, 2015). Desde 2003, foram criadas 14 universidades e 

                                                 
53 Fonte: Jornal o Estado de São Paulo. Disponível em: 

http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,governo-banca-13-do-fies-e-gasto-chegara-a-r-17-6-
bilhoes,1642341.  

http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,governo-banca-13-do-fies-e-gasto-chegara-a-r-17-6-bilhoes,1642341
http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,governo-banca-13-do-fies-e-gasto-chegara-a-r-17-6-bilhoes,1642341
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100 campi, e estes possibilitaram a ampliação da quantidade de vagas e a criação de 

cursos de graduação pelo País. Entre 2003 e 2014 houve um crescimento de 

aproximadamente 111% na oferta de vagas nos cursos de graduação presencial nas 

IFES (Instituições Federais de Ensino Superior). Ao comparar os três programas, um 

dos entrevistados (E2) conclui que “[...] o Fies e o Prouni têm esse caráter ainda mais 

social. Com o Reuni eles priorizaram construir novas unidades federais, modernizar 

as já existentes e interiorizar”. E ainda conclui que 

[...] a partir do ano de 2003, antes disso não era uma prioridade, não era um 
dado estratégico do Governo Federal tornar as Universidades Federais 
efetivamente acessíveis e tornar melhor a vida universitária sobretudo para 
os profissionais ligados as universidades, sejam funcionários ou docentes e 
também tornar atrativas as carreiras porque a própria remuneração era pouco 
interessante. Então houve a partir de 2003, um aumento no número de vagas 
disponíveis que é um dado importante e um processo também bastante 
interessante de interiorização das vagas com o Reuni. (E2) 

É importante ressaltar que o Reuni congregou esforços para a consolidação de 

uma política nacional de expansão da educação superior pública, resultante da 

tentativa de o Governo federal atender às reivindicações e anseios de diversas 

entidades da sociedade civil pela ampliação de oferta de vagas no ES federal. Sobre 

o crescimento do setor público através do Reuni, um dos entrevistados (E4) esclarece 

que “A expansão foi sobretudo e inicialmente planejada com prioridade para o sistema 

público por motivos ideológicos: o Estado tinha que ser fortificado no setor face ao 

crescimento, nas duas décadas anteriores, do sistema privado”. 

Apesar dos avanços do programa, também como no caso do Prouni e Fies, o 

Reuni é alvo de críticas. As críticas se concentram nas condições estruturais dos 

novos campi, na concretização da melhoria dos cursos de graduação das 

universidades federais a partir da interiorização e expansão intensificada de suas 

vagas. Estas limitações são destacadas pelo entrevistado E3): 

Eu tenho muito contato com as Universidades Federais e o Reuni mudou 
muito o aspecto das destas. As Universidades Federais cresceram muito, 
abriram novas áreas do conhecimento, novos campi. O que não houve foi um 
planejamento que seria ideal, muitas universidades foram um pouco 
induzidas a fazerem um crescimento mais acelerado para atender as 

demandas. E isto mesmo ocorreu principalmente com as instalações (E3). 

O grande problema do Reuni, é que embora tenha havido o aumento das 
instalações dos campi e se tenha dobrado o número de vagas, houve a 
correspondente implementação principalmente no numa quantidade muito 
grande de campus novos. Foram criados no interior dos estados cerca de 38 
novos campi mas nestes campus, ainda não se conseguiu as condições 
estruturais de pessoal e principalmente estruturais de laboratórios, etc. para 
se desenvolver o ensino e pesquisa a extensão, nos moldes que ocorre nos 
campus nas capitais e nos campus que são as sedes de reitoria dessas 



110 
 

universidades. Além do que, com o Reuni, não houve de forma proporcional 
o aumento do corpo docente, então ocorre a intensificação e a precarização 
do trabalho dos professores por aumento excessivo de vagas, embora nos 
últimos anos tenha havido um certo esforço para se recuperar e se 
estabelecer essa proporção (E3). 

 

A partir de 2015, frente a crise financeira que o País atravessa, a presidente 

Dilma restringiu os recursos destinados aos programas, como já mencionado em 

outras passagens do texto, colocando em risco os potenciais benefícios que um maior 

acesso ao ES pode trazer ao Brasil, como relata um entrevistado (E5): 

O crescimento das possibilidades de acesso ao Ensino Superior, em princípio 
revela-se extremamente positivo.  Entretanto, como política de Governo, o 
que se verifica é que tanto o Reuni quanto o Prouni vêm sofrendo restrições 
e cortes, que, em vez de ter continuidade seu incremento. Seria importante 
se tais programas não sofressem tanto com as sazonalidades políticas e 
econômicas, como de fato se verifica.   

Frente aos dados coletados, é nítido que o Estado, com o objetivo de atingir as 

metas do PNE (2014 – 2014) e expandir o acesso ao ES de um público que 

tradicionalmente manteve-se excluído, ampliou seus investimentos, principalmente a 

partir de 2003, em uma série de políticas públicas, dentre elas o Prouni, Fies e Reuni. 

O quadro 7 a seguir, apresenta uma síntese dos pontos principais levantados 

para a categoria. 

CATEGORIA SÍNTESE 

Democratização do acesso 
ao ES brasileiro via 

programas Prouni, Fies e 
Reuni 

Os programas buscam ainda que de maneira limitada, diminuir as 
desigualdades sociais, ao possibilitar que os jovens de baixa renda 

tenham acesso ao ES 

Entretanto, em sua maioria, os cursos de maior prestígio não são 
atendidos com bolsas pelos programas Prouni e Fies 

Uma alternativa apresentada para reverter este quadro é o programa 
Reuni 

Quadro 7: Síntese da Democratização do acesso ao ES brasileiro via programas Prouni, Fies e Reuni. 
Fonte: autor, 2016 

 

6.4 Internacionalização do ES brasileiro: Internacionalização Solidária e o 

Programa CsF 

 

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni) em seu artigo 2º, inciso II, estabelece: "ampliação da 

mobilidade estudantil, com a implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos 

que possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante o aproveitamento de 
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créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de 

educação superior". 

Nesta perspectiva e frente ao desafio de impulsionar a internacionalização do 

ES, o Governo Federal promoveu duas importantes iniciativas: (1) o processo de 

Internacionalização Solidária ES, que engloba iniciativas de o intercâmbio acadêmico 

e a cooperação solidária as universidades federais com vocação internacional, que 

oferecem cursos diferenciados a um público que ultrapassa as fronteiras locais e (2) 

o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), desenvolvido como uma política de 

incentivo à mobilidade acadêmica, com prioridade à mobilidade estudantil de 

estudantes de cursos de graduação. Ambos os programas despontam como uma 

iniciativa importante para a inserção do Brasil no mundo globalizado. 

Como destaque ao processo de Internacionalização Solidária, foram criadas 

em 2010 as Universidades Unila e Unilab. A primeira como o objetivo de formar 

recursos humanos aptos a contribuir com a integração latino-americana, com o 

desenvolvimento regional e com o intercâmbio, cultural, científico e educacional da 

América Latina e a segunda é palco do processo de internacionalização da educação 

superior em território brasileiro, destacando-se pela integração formada por espaços 

descontínuos, ou seja, o encontro de alunos de países que falam a língua portuguesa, 

localizados nos mais diferentes continentes do mundo (BEZERRA, 2013). 

A internacionalização do ES, potencialmente, é meio para a integração e 

diálogo de culturas. Simultaneamente colabora para a consecução do plano de 

desenvolvimento das universidades, de modo que apresentada com o sentido da 

interculturalidade. Reforça a própria integração dos campos de educação superior, 

pois visa fins comuns, respeita a diversidade cultural e promove a solidariedade entre 

os diversos atores sociais no âmbito de suas ações sociais e espaços de influência 

no que se relaciona ao conhecimento, à ciência, à técnica, às artes e a cultura 

(AZEVEDO, 2015). Ainda segundo Azevedo (2015), pelas dimensões do País e pelo 

proeminente número populacional (mais de 202 milhões de pessoas), pode-se inferir 

que a internacionalização do ES deve ser fundada na interculturalidade, na integração 

dos povos e na solidariedade. 

Além da perspectiva da interculturalidade, integração e solidariedade, em que 

se inserem Unila e Unilab, podemos afirmar que este modelo também permite um 

maior fortalecimento e desenvolvimento das economias dos países participantes. Este 

ponto é destacado pelo entrevistado (E2). 
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[...] eu tenho segurança de que a proposta que está por trás dessas 
instituições de Ensino Superior é absolutamente renovadora e legitima pelo 
fato de elas terem por trás essa perspectiva de alinhamento do Brasil com 
países que tem problemas semelhantes e demandas semelhantes. Esse tipo 
de solidariedade, é uma solidariedade que já no médio prazo, mas sobretudo 
no longo prazo, permite formatar políticas comuns de todos os outros níveis, 
seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista das fronteiras ou 
seja do ponto de vista da integração efetiva. Se você cria, digamos um corpo 
de profissionais e cidadãos formados com essa perspectiva, que é da 
integração regional com países que tem passado semelhantes e tem 
problemas semelhantes, eu acho que é eu acho que é uma conquista da 
sociedade brasileira essas duas universidades. 

 

Outro entrevistado (E4) reforça o que já foi afirmado, ao declarar que a 

“Internacionalização Solidária do Ensino Superior é uma bela ideia que, como política 

precisa ser acompanhada de pesquisa cuidadosa sobre o que é melhor para os países 

para com os quais se demonstra solidariedade”. Neste mesmo sentido, o entrevistado 

(E5) esclarece que  

As universidades públicas criadas com orientação para uma 
“Internacionalização Solidária” revelam-se como uma política específica que 
ainda se encontra em construção, com viés muito positivo.  Sem dúvida seu 
propósito e forma de atuação apontam para uma contribuição efetiva para 
integração e consolidação do Ensino Superior entre realidades diversas e 
paradoxalmente similares.   
 

Tomando o exemplo das duas universidades (Unila e Unilab) como iniciativas 

alinhadas à Internacionalização Solidária, é interessante considerar que elas são 

inciativas recentes, e que ultrapassam os objetivos e diretrizes do Reuni. Para o 

entrevistado (E6), a criação dessas universidades é importante e os respectivos 

projetos estão em linha com o conceito proposto por Boaventura de Estado 

Experimental54: 

Acredito que essas iniciativas se encaixam naquilo que Boaventura definiu 
como Estado Experimental: O papel do Estado, neste caso, seria o de um 
“Estado-articulador” e de um “Estado-experimental”, que colocasse em 
prática as relações entre “sociedade civil”, instituições, mercado, movimentos 
sociais etc., não da forma como vem sendo feito (eminentemente regulatória), 
mas numa outra perspectiva (eminentemente emancipatória). Ou seja, são 
experiências necessárias, laboratórios, para pensarmos uma globalização 
contra hegemônica (para utilizar outro termo de Boaventura). 

Estas ações de internacionalização do ES estão focadas principalmente em 

políticas de desenvolvimento e de cooperação internacional, cuja finalidade anunciada 

no curto prazo não é a obtenção de vantagens econômicas, mas uma resposta as 

                                                 
54 “Estado Experimental” como uma nova institucionalidade para superação das crises funcionais e de 
institucionalidade, uma reinvenção deste aparato moderno, para atender às demandas por mudança 
da sociedade atual, calcada em diferentes formas de democracia (SANTOS, 2010). 
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contradições do processo de globalização. Esta missão é reforçada pelo entrevistado 

(E3), que se posiciona nos seguintes termos: 

[...] a Unila e Unilab são uma forma de resposta a globalização, uma forma 
solidaria de inserção a globalização e é uma forma bastante proativa no 
sentido de criar solidariedade entre países que tem problemas semelhantes 
e no mínimo eu vejo com muitos bons olhos. A Europa já faz isso a muito 
tempo, sobretudo com o projeto Erasmus e depois o Processo de Bolonha, 
que embora seja muito criticável, o Erasmus foi uma forma de criar uma, 
digamos uma elite europeia e não diminuindo o peso das formações 
nacionais então isso seria extremamente interessante de ser conseguido no 
caso da América Latina também e eu acho que é isso que a Unila vem 
conseguindo fazer. 

Em contrapartida, somente um dos entrevistados (E3) questionou o processo 

de internacionalização solidária destas universidades pois na sua visão ele entra em 

linha de colisão com a missão original das universidades: 

[...] a missão da universidade não é fazer integração regional, a missão da 
universidade não é fazer desenvolvimento social de uma região carente, a 
missão da universidade é sim pesquisa e extensão. A integração a mudança 
social vem como consequência da permanência da universidade naquele 
espaço físico naquele espaço geográfico fazendo com competência suas 
atividades de ensino e pesquisa de extensão. 

O mesmo entrevistado (E3) reforça seus argumentos quando esclarece que 

[...] sem dúvidas que fazer integração regional é algo importante, é algo bom, 
é uma política do mundo estratégico que o governo tem que ter, o que se 
coloca como uma pergunta e se é ideal criar uma universidade para isso ou 
se o ideal é manter o tradicional e fazer uma universidade para pesquisa e 
extensão e a integração será um dos efeitos colaterais. Esse é um tema em 
aberto, não é um tema no qual não tem uma resposta fácil.  

Contudo, além integração regional e cooperação solidária, a 

internacionalização do ES vislumbra um novo e complexo paradigma, a ampliação do 

processo de internacionalização do conhecimento com a expansão da mobilidade de 

um número cada vez maior de estudantes, os quais se encontram entre os elementos 

mais visíveis do internacionalismo da educação superior (ALTBACH, 2009). Nesse 

sentido, o Programa Ciências sem Fronteiras (CsF) promove a expansão da presença 

brasileira no exterior, em níveis sem precedentes. Um dos principais objetivos do 

referido programa é a internacionalização do ES brasileiro por meio da mobilidade 

internacional de estudantes de graduação, em áreas de conhecimento definidas como 

prioritárias. Objetiva ainda manter o contato com sistemas educacionais competitivos 

em relação à tecnologia e inovação (MCTI, 2015). Sobre isso, o entrevistado (E2) 

assegura que “o CsF são um exemplo dessa maior pró-atividade do Estado Brasileiro 

na internacionalização da Educação Superior”. 



114 
 

Dados do O Painel de Controle do Programa CsF (atualizados até 1/2016), 

indicam que o Governo federal conseguiu atingir 92% da meta prevista pelo programa 

(até 2015 conceder 101 mil bolsas de estágio de graduação e pós-graduação no 

exterior). Entretanto, no caso das bolsas concedidas a estudantes de graduação, a 

meta foi superada em 15%, eram previstas 64.000 e foram concedidas 73.353 bolsas.  

Por representar a primeira iniciativa de promoção da mobilidade acadêmica 

internacional voltada para estudantes de graduação, o CsF representa um marco. 

Sobre isso, o entrevistado (E5) afirma que 

Ao se tratar da Educação Superior em nível de graduação, sem dúvida o 
Programa Ciência Sem Fronteiras traduziu em muito as expectativas de 
internacionalização do Ensino Superior de graduação.  O Programa 
possibilita a aproximação dos estudantes de graduação a novas realidades 
educacionais e processos de ensino e aprendizagem, que certamente 
impactam na formação dos mesmos.  Considerando especificamente a 
graduação, é possível que este programa se revele como o grande divisor de 
águas na internacionalização, de modo amplo e democrático (E5). 

Observa-se que a atratividade do programa é tão significativa que antes mesmo 

de ingressar na universidade, não é raro que os estudantes se revelem interessados 

no CsF. Isso é destacado na narrativa do entrevistado (E3): 

[...] um número muito grande de alunos começou a se prepara para fazer 
intercâmbio ainda no ensino médio e isso era sensível ao contato com os 
alunos ingressantes, isso pelo menos sinto aqui na USP. Alunos que no 
ensino médio já decidiram qual é a língua do país que ele vai querer fazer 
intercâmbio. Então nós temos de alunos, que quando entram aqui já são 
fluentes em francês, alemão, inglês, italiano, porque já tinham um projeto que 
fariam um intercâmbio num país com aquela língua. [...] os números de alunos 
envolvidos foram enormes, nós chegamos ao caso de ter uma turma de 
Engenharia do Petróleo de Santos em que quase todos estavam fora ao 
mesmo tempo, uma situação assim bastante inusitada (E3). 

O CsF representa uma oportunidade para estudantes e pesquisadores 

brasileiros buscarem estabelecer contato com o exterior, particularmente, novos 

conhecimentos e culturas. Nesta perspectiva, a importância do programa fica evidente 

nas palavras do entrevistado (E1) e reforçada pelo entrevistado (E2): 

[...] a internacionalização da Educação Superior, não só da Educação 
Superior, mas a internacionalização do país, da cultura brasileira, do 
comércio e de tudo que se possa imaginar, tem que ser incentivada. Quanto 
mais gente puder fazer a Educação Superior não só no Brasil, mas no 
exterior, não tenho dúvidas, de que isso fará bem para o país a médio e longo 
prazo (E1).  

[...] do ponto de vista dos indivíduos, também tem consequências positivas 
extremamente significativas, você viver em um ambiente acadêmico superior, 
você conviver com pessoas de outras culturas, desenvolver capacidades para 
trabalhar em grupo de pessoas que profetam outras religiões que tem outros 
costumes de cultura, outros costumes de consumo e de sociabilidade, então 
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para os indivíduos que também realizam esse período de estudos no exterior 
é de uma riqueza também incalculável, esse é outro aspecto positivo (E2). 

De carta forma, o entrevistado (E1) reforça o que foi destacado pelo 

entrevistado (E2): 

[...] eu passei cinco anos no exterior, passei no meu mestrado e doutorado e 
na França, sei do que estou falando, isso é fantástico para o amadurecimento 
pessoal, para a perspectiva, a visão que a gente tem do mundo e da posição 
do país. O significado de uma nação como o Brasil no contexto global, tudo 
isso é muito mais fácil perceber e tomar consciência, quando a gente está no 
exterior, seja na França, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, no 
Japão ou na Argentina, isso é muito importante 

A contribuição do CsF no sentido de fomentar a internacionalização do ES 

brasileiro é evidente. Mas o programa vem sofrendo duras críticas, sobretudo no que 

se refere ao processo de alocação dos recursos financeiros. No período 

compreendido entre 2011 e 2014 foram investidos R$ 6,36 bilhões, sendo R$ 3,42 

bilhões em 2014. Portanto em quatro anos, o programa CsF consumiu quase R$ 10 

bilhões em recursos públicos (MCTI, 2015). Os dados revelam o crescimento 

vertiginoso com o programa. 

Azevedo (2015) afirma que o Ensino Superior, de um lado, pode fazer parte de 

um processo “desinteressado” de interculturalidade e de integração de campos sociais 

acadêmicos, mas por outro, pode ser visto como um setor de serviços em processo 

de transnacionalização, “interessado” na formação de um mercado mundial de ensino 

superior. Segundo dados do Institute of International Education (IIE)55, no ano 

2014/2015, contava-se coma presença de 974.926 estudantes estrangeiros 

matriculados em universidades norte-americanas. Esta mobilidade assegurou mais de 

US 30,8 bilhões (mais de R$ 100 bilhões) para a economia dos EUA. Índia, China e 

Brasil respondem pela maior parte do crescimento das estudantes internacionais 

neste período. Os estudantes oriundos do Brasil aumentaram 78% (total de 23.675 

estudantes 2014/2015), representando 12% crescimento total. Estes números estão 

refletidos nas palavras do entrevistado (E1) quando adverte que 

 [...] o programa Ciência sem Fronteiras foi abraçado pelos países, 
principalmente pelos Estados Unidos, como um elemento a mais de salvação 
da economia das universidades americanas, quanto mais quanto mais 
estudantes estrangeiros estejam cursando o curso nas unidades americanas, 
mais se facilita a vida, principalmente depois da grande crise que estamos 
vivendo desde 2007 e 2008.  

                                                 
55 Disponível em: http://www.iie.org/en/Who-We-Are/News-and-Events/Press-Center/Press-
Releases/2015/2015-11-16-Open-Doors-Data#.VyzgK4-cHIU.  

http://www.iie.org/en/Who-We-Are/News-and-Events/Press-Center/Press-Releases/2015/2015-11-16-Open-Doors-Data#.VyzgK4-cHIU
http://www.iie.org/en/Who-We-Are/News-and-Events/Press-Center/Press-Releases/2015/2015-11-16-Open-Doors-Data#.VyzgK4-cHIU
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Sem desconsiderar que o programa CsF é para as IES estrangeiras o que o 

Prouni e Fies são atrativos as IES privadas brasileiras: 

[...] todas as universidades americanas têm passado por dificuldades 
financeiras significativas e programas tipo do Ciência sem Fronteiras é uma 
forma de eles receberem recursos do exterior, ou seja, o fundo público 
brasileiro está ajudando, onde estiver brasileiro estudando se paga a taxa 
máxima em geral e assim como no Fies e no Prouni não existe inadimplência, 
porque o governo tem sido pontual, agora com a crise deixe de ser mais, ou 
seja, todo mês chega o dinheiro do Prouni e do Fies. Nós estamos de alguma 
for ajudando a resolver a crise das universidades desses países que 
passaram por grandes crises como Estados Unidos e Inglaterra (E1). 

Compreensivelmente, o entrevistado (E3) coloca em dúvida a legitimidade de 

o Governo federam brasileiros pagar as “taxas máximas” às universidades de 

acolhimento dos estudantes bolsistas do CsF: 

[...] o fato do governo pagar as taxas de forma muito inflexível, fez com que 
muitas universidades quererem participar do Ciência sem Fronteiras, não 
para serem parceiras das universidades brasileiras, mas para receber os 
alunos que pagavam taxas máximas. 

Entretanto, como parte processo de “ajuste fiscal” anunciado pelo Governo 

Dilma (final de 2015), os recursos direcionados ao CsF foram reduzidos em 40%. 

Como consequência, em 2016 ocorreu o congelamento de novas vagas para o 

programa. Nas palavras do entrevistado (E5), este impacto já está influenciando a 

recepção de estudantes brasileiros no exterior: “lamentavelmente, o programa vem 

sofrendo com os cortes orçamentários governamentais”. Por este motivo muitas 

universidades estrangeiras estão “saindo de cena”, como aponta o entrevistado (E3): 

[...] quando o Ciência sem Fronteiras teve agora um período de refluxo a 
gente sente isso imediatamente, das várias universidades da Austrália há um 
grupo pequeno que de fato que está interessado em continuar trabalhando 
com o Brasil. Mas, tem outras universidades nos Estados Unidos, Canadá e 
Reino Unido que através do Ciência sem Fronteiras se tornaram parceiras 
importantes, mas muitas destas universidades se o programa desaparecer, 
simplesmente saem de cena, porque elas não estavam interessadas em 
serem parceiras, mas sim interessadas no nosso recurso. 

Além da sua expansão quantitativa sem precedentes, o CsF inova no seu 

direcionamento temático, uma vez que a maioria das bolsas de estudo concedidas 

estão relacionadas à tecnologia e às Ciências Naturais. A área de engenharia e 

demais áreas tecnológicas correspondem a 45% das bolsas contempladas pelo 

programa, sendo 93% delas concedidas aos estudantes de graduação. O entrevistado 

(E2) critica a prioridade dada a estas áreas quando afirma que 

[...] do ponto de vista negativo, a principal crítica que se faz principalmente 
nas áreas das humanidades na qual a geografia que eu leciono, o programa 
CsF foi um programa totalmente voltado para o fomento disso que a gente 
chama das áreas de tecnologia, como você formado em engenharia. 
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Nesta mesma linha, outro entrevistado (E3) condena está particularidade do 

programa e indica que as universidades estão criando programas próprios como forma 

de contemplar todas as áreas de conhecimento: 

[...] uma grande falha do programa é uma visão que eu considero equivocada 
de que as necessidades brasileiras estavam concentradas nas áreas de 
tecnologia e saúde, excluindo as humanidades, inclusive sobre isso a USP 
tem uma resposta muito inteligente e muito interessante, quando foi criado o 
Ciência sem Fronteiras, imediatamente a USP criou um programa de 
intercâmbio com verba própria chamado Bolsa Mérito USP, que inclui todas 
as áreas do conhecimento, uma resposta política ao Ciência sem Fronteiras, 
nós só mandamos alunos para universidades parceiras de verdade, que 
abram mão de taxas dos nossos alunos e incluam todas as áreas do 
conhecimento. Esse programa chegou a mandar mais de mil alunos por ano 
ao exterior. É claro que uma universidade com o porte da USP tem mais 
facilidades de organizar um programa nessas dimensões, universidades 
menores não conseguem ter essa noção, mas a USP fez uma ação que é 
uma resposta para o Ciência sem Fronteiras. 

Após quatro anos, uma das mais contundentes desaprovações que recaem 

sobre o CsF reside no fato de o programa funcionar sem métricas de desempenho. 

Isso repete à tradição brasileira de colocar as ideias em prática antes de criar registros 

precisos que possibilitem a avaliação quantitativa e qualitativa do retorno da ação para 

a sociedade brasileira. Assim, o (E3) enfatiza alguns pontos que merecem atenção: 

[...] o CsF não tem uma avaliação paralela que poderia ter, não ter um 
planejamento tão adequado da distribuição de vagas, como eles vão 
funcionar. 

[...] outra deficiência do programa (CsF), pouca participação das 
universidades no processo de colocação dos alunos, na última rodada nós 
tivemos em alguns países universidades que não eram estratégicas, não 
eram interessantes e os alunos foram colocados lá porque era para cumprir 
uma meta (E3). 

Atendo-se mais ao aspecto institucional do programa CsF, o entrevistado (E6) 

aponta uma alternativa interessante para a melhoria do programa, quando declara: 

Acho importante, mas não vejo nisso uma grande transformação institucional. 
É preciso que haja mais intercâmbio (ou seja, é preciso receber gente de fora 
também). Para mim o grande ponto nessa questão de internacionalização 
seria um alinhamento com os EUA e o processo de Bolonha, com uma 
flexibilização curricular, nos moldes do que foi proposto pela Universidade 
Nova56. 

A partir dos apontamentos levantados e diante da nossa crônica escassez de 

capital humano qualificado, o CsF é muito bem-vindo. Mas não são poucas as críticas 

                                                 
56 Universidade Nova compreende a mais recente iniciativa de repensar a instituição universitária 
brasileira, com vistas à tarefa de atualizá-la, continuamente, frente aos desafios e exigências dos novos 
tempos, inspira-se fortemente na obra de Anísio Teixeira. Este modelo, vem ganhando adeptos em 
todo o país, cujo principal objetivo é a reestruturação curricular radical dos programas de formação 
universitária (ROCHA; ALMEIDA FILHO, 2002). 
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em relação ao programa. Entre eles, faltam dados que permitam avaliar os resultados 

acadêmicos e os benefícios efetivos quando da volta dos estudantes ao Brasil frente 

ao grande volume de recursos investidos pelo Estado.  

No quadro 8 a seguir, pode-se ter uma melhor visualização dos fatores chaves 

para a categoria. 

CATEGORIA SÍNTESE 

Internacionalização do ES 
brasileiro: 

“Internacionalização 
Solidária” e o Programa CsF 

Além da perspectiva da interculturalidade, integração e 
solidariedade, em que se inserem Unila e Unilab, podemos afirmar 

que este modelo também permite um maior fortalecimento e 
desenvolvimento das economias dos países participantes 

Por representar a primeira iniciativa de promoção da mobilidade 
acadêmica internacional voltada para estudantes de graduação, o 

CsF representa um marco 

O programa vem sofrendo duras críticas, sobretudo no que se refere 
ao processo de alocação dos recursos financeiros 

Quadro 8: Síntese da Internacionalização do ES brasileiro: Internacionalização Solidária e o Programa CsF. 
Fonte: autor, 2016 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Ensino Superior brasileiro vive um momento importante em sua história. Os 

desafios e interesses são múltiplos e diferenciados. As mudanças processadas ao 

longo da última década envolvem processos contraditórios em que os interesses 

políticos governamentais se entrelaçam com as demandas da sociedade do 

conhecimento, influenciando diretamente as políticas educacionais, vigentes no País. 

Neste sentido, o objetivo geral desta pesquisa foi compreender até que ponto 

as políticas públicas formuladas no Brasil, nos últimos 10 anos, têm influenciado o 

processo de democratização do acesso e a internacionalização do Ensino Superior 

brasileiro, levando em conta a graduação.  

Para isto, ao longo deste trabalho, procuramos apresentar um retrato histórico 

da desigualdade do acesso ao Ensino Superior no Brasil. Além disso, buscamos 

analisar as alternativas que têm sido oferecidas para transformar esse difícil retrato, 

particularmente as políticas públicas propostas pelo Estado nas últimas décadas, 

refletindo sobre seus alcances e suas limitações. 

Estudar é um pleito que demanda tempo e dinheiro, dois bens valiosos e 

escassos para a maioria da população brasileira e isso se reflete no acesso ao Ensino 

Superior. Assim fatores socioeconômicos têm se mostrado determinantes na hora do 

ingresso a este nível de ensino. Uma maior igualdade social e uma melhor qualidade 

do ensino público básico tornaria o ingresso no Ensino Superior mais equitativo. Mas, 

enquanto essa mudança não acontece, é possível a partir dos dados levantados, 

verificar que embora existam diferenças significativas entres os programas Prouni, 

Fies e Reuni, todos eles contribuíram para um considerável aumento do número de 

estudantes, de diferentes classes sociais, acessarem ao ES. Por isso mesmo podem 

ser reconhecidos como importantes iniciativas em curso na educação brasileira.  

Um aspecto relevante a ser ponderado nesse processo de expansão é o fato 

do aumento do número vagas ter ocorrido majoritariamente via setor privado. No 

Brasil, quase 75% das matriculas efetuadas no ES são via IES privadas (MEC, 2015). 

Tradicionalmente o setor privado sempre teve participação no ES brasileiro. Mas, nos 

últimos 10 anos, sob a influência dos programas Prouni e Fies, a natureza 

mercantilista da educação no Brasil se ratificou. A transferência do fundo público para 

o privado agravou o sucateamento das universidades públicas, fato este que começou 

a ser alterado em 2007, com a criação do programa Reuni. Que se mostra importante 



120 
 

alternativa, mas isoladamente não tem conseguido resolver as demandas da estrutura 

acadêmica de ensino, pesquisa e extensão. 

A recente definição de critérios de mérito, na distribuição do benefício de bolsas 

aos estudantes, como, por exemplo, exigir uma nota mínima no ENEM aos candidatos 

ao financiamento do Fies representa alguma preocupação com a qualidade do ensino 

e da aprendizagem. Revela-se, igualmente importante, a prioridade de conceder 

bolsas de estudo e estudantes de IES que cumpram requisitos mínimos de qualidade. 

Mas, é necessário também que se avalie com muito mais prudência os potenciais 

ganhos e custos destes programas, antes de multiplicar ainda mais seus 

investimentos.  

Em face disso, para a concretização dos ideais da democratização se faz 

necessário equilibrar um maior acesso com o estabelecimento uma escola pública de 

qualidade, além do aumento dos investimentos no ensino e pesquisa, uma tarefa difícil 

em um sistema marcado por interesses políticos e econômicos. 

Sob o ponto de vista da internacionalização do ES, o grande exemplo que se 

desponta é a criação das universidades Unila e Unilab que estão inseridas no 

processo “Internacionalização Solidária”. O surgimento dessas universidades está 

além dos objetivos e diretrizes do Reuni. Elas não apenas expandem e garantem a 

permanência de estudantes nas IES, mas também motivam o fortalecimento do 

compartilhamento do conhecimento entre as nações envolvidas, já que o Brasil parece 

optar por uma internacionalização fundada na interculturalidade, na integração dos 

povos e na solidariedade (AZEVEDO, 2015). 

No que se refere à mobilidade acadêmica, uma das dimensões da 

internacionalização, o programa CsF representa uma oportunidade única para 

estudantes, professores e pesquisadores na busca de novos conhecimentos e 

culturas. Entretanto, apesar dos resultados declarados, como a superação em 15% 

da meta estipulada de envio de estudantes brasileiros de graduação ao exterior, 

caberia o mesmo tipo de consideração registrada sobre o programa Fies. Já que, 

ainda não foi apresentada nenhuma estimativa do retorno efetivo obtido com o 

programa para a sociedade brasileira, que é quem paga esta conta, quando do 

regresso dos bolsistas. 

Em suma, investiu-se valores significativos de recursos do Tesouro em cada 

um dos programas pesquisados, sem uma oportuna classificação de prioridades ou 

avaliação do impacto efetivo deles no aumento da empregabilidade e renda dos 
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bolsistas depois de formados. Deste modo, em um país como o Brasil, em constante 

crise e sujeito a restrições orçamentárias, essa não parece ser a melhor forma de 

administrar os recursos públicos voltados a educação. 

Considera-se como limitações da pesquisa a amplitude do público alvo, já que 

as entrevistas se limitarem a um grupo seleto de professores pesquisadores do tema, 

não debatendo a questão do ponto de vista dos estudantes beneficiados pelos 

programas pesquisados. Por este motivo, faz-se necessário ampliar a pesquisa, tanto 

em termos quantitativos quanto aprofundar qualitativamente, buscando compreender 

os elementos adjacentes que ultrapassem a representação social e econômica do 

discurso de democratização e internacionalização do Ensino Superior brasileiro. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Levando em conta as especificidades da criação e desenvolvimento da Educação 

Superior no Brasil, a emergência de uma sociedade cada vez mais intensiva em 

conhecimento, e as necessidades do setor produtivo em termos de mão de obra 

qualificada, em que termos o Senhor / a Senhora expressa a importância social, 

econômica e política do acesso ao Ensino Superior? Em que medida isso justificaria 

a crescente associação entre a educação pública e privada? 

2. Qual é a sua percepção acerca do recente processo de expansão do acesso ao 

Ensino Superior no Brasil, particularmente quando leva em conta o fortalecimento do 

sistema universitário público (com o Reuni) e do sistema privado (com Prouni e Fies)? 

3. Considerando o recente processo de democratização do acesso ao Ensino 

Superior, qual seria a relevância dos programas Prouni, Fies e Reuni? Quais são os 

méritos e as limitações destes programas? Até que ponto eles são importantes para 

fomentar efetivo processo de democratização do acesso ao Ensino Superior? 

4. Em período recente, o Governo Federal criou universidades públicas orientadas 

para uma “internacionalização solidária”, a exemplo da Unila e Unilab. Em que medida 

instituições com uma espécie de missão civilizatória, como estas, contribuem para o 

acesso a um Ensino Superior qualificado e ao mesmo tempo para a 

internacionalização solidária?    

5. Até que ponto é possível afirmar que os organismos internacionais (Banco Mundial, 

OMC, OCDE, Unesco, entre outros) exercem influência sobre o processo de expansão 

e de internacionalização do Ensino Superior no Brasil? Em caso positivo, como essa 

influência é exercida – que tipo de expansão e que tipo de internacionalização?  

6. Considerando o processo de internacionalização da Educação Superior brasileira, 

qual seria a relevância do programa Ciência sem Fronteira? Quais são os méritos e 

as limitações deste Programa? Até que ponto ele colabora para o avanço do desejado 

processo de internacionalização da Educação Superior brasileira? 
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APÊNDICE 2 - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS  
 
Entrevistado: E1 

Entrevista efetuada através do Skype no dia 26/10/2015. 

André Luís Egreggio: Professor, vamos a primeira pergunta, levando em conta as 
especificidades da criação e desenvolvimento da Educação Superior no Brasil, a 
emergência de uma sociedade cada vez mais intensiva em conhecimento, e as 
necessidades do setor produtivo em termos de mão de obra qualificada, em que 
termos o Senhor expressa a importância social, econômica e política do acesso ao 
Ensino Superior? Em que medida isso justificaria a crescente associação entre a 
educação pública e privada? 

E1:  Bom primeiro eu diria que aqui eu não falaria associação entre educação pública 
e privada eu acrescentaria um termo que vai ser muito mais especifico e claro que é 
educação pública ou estatal e privada mercantil ou privado mercantil. 
Porque as comunidades também são privadas e o que está acontecendo ultimamente 
é uma explosão um acelerado crescimento das daquelas IES privadas com fins de 
lucros que mais propriamente ditas particulares pela legislação última e eu costumo 
denomina-las privadas mercantis, porque de fato se elas têm fim de lucro o ensino 
passa a ser uma espécie de mercadoria. 
Bom, mas o centro da questão é sobre a importância social econômica e política do 
acesso ao ensino superior, é uma questão quase obvia que no mundo moderno o 
acesso ao ensino superior deveria ser universalizado. Isso significa que da faixa etária 
de 18 a 24 anos nós tivéssemos no mínimo 50% desses jovens cursando alguma 
instituição do ensino superior, é isso que se considera na educação superior a 
universalização. 
O Brasil hoje mal está saindo daquilo que se denomina uma educação superior de 
elite, até 15% da faixa etária de 18 a 24 anos como taxa líquida, é uma educação de 
elite, de 15% a 50% é o que se chamam de educação de massa, o Brasil está hoje 
com um percentual de 18%, 19% no máximo desses jovens com acesso ao ensino 
superior. 
Portanto, enquanto o Brasil é apontado como sexta, sétima, oitava economia do 
mundo, embora em termos per capita esteja a meio no meio da escala de duzentos 
países, em termos de IDH está entre o número septuagésimo ou octogésimo dos 
países do mundo que fazem parte desse levantamento da Nações Unidas, portanto 
não é necessário muito esforço para se imaginar que na questão social econômica e 
política o país está muito atrasado e o acesso à educação superior é uma necessidade 
antes de tudo um direito fundamental e é pela Constituição Brasileira um direito 
fundamental 
Não é um direito subjetivo no sentido de que a educação no ensino fundamental é um 
direito subjetivo que significa qualquer autoridade que não garanta a universalização 
da educação básica pode ser acionado na justiça, no caso de ensino médio e do 
ensino superior, embora direitos fundamentais, eles tem um prestação mais frágil 
segundo juristas e que para a sua universalização depende fundamentalmente da 
reivindicação permanente dos interessados que são os trabalhadores, enfim o que 
estão hoje excluídos desse acesso do ensino superior 
Portanto, a resposta para mim resumindo que é inegável a necessidade desse acesso 
ao ensino superior, o direito e a necessidade que o país tem que se cumpra 
minimamente o que se está no plano nacional de educação, o último que é 2014 a 
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2024, que tem como meta 33% de taxa liquida ou seja ainda assim, 67% dos jovens 
fora da educação superior até o ano de 2024. 
Quanto a associação entre educação publicação pública e privada ou educação 
estatal pública e privada e mercantil, eu acho que o Brasil está em um caminho 
completamente equivocado quando se toma a média dos países avançados, mesmo 
os Estados Unidos que sempre serviu de modelo para o Brasil em muitos campos, do 
econômico ao educacional, pode se dizer que os Estados Unidos tem uma educação 
estatal e instituições estados que chegam a quase 80%, a diferença é que o ensino 
nas universidades estatais americanas públicas é pago e no Brasil nos temos 
exatamente o inverso, as instituições públicas que hoje é em termos de matriculas 
apenas 25% a 27% do honorário, enquanto as instituições privadas em geral tem 73% 
a 75% e as instituições privadas mercantis entre as instituições que aqui nós estamos 
denominando genericamente de privadas elas tem mais ou menos 60% a 68% das 
matriculadas das privadas. As mercantis estariam incluídas aquelas quatro maiores 
que tem capital e que estão atuando na Bolsa de Valores de São Paulo. 
E outras como a Laureate, portanto a associação, eu não falaria em  associação, e 
não diria que a educação pública deveria ser no norte e como nas maiorias dos países 
centrais, veja Alemanha, França, Itália, Holanda, Suécia, Finlândia e os próprios 
Estados Unidos  como acabo de citar, a predominância do ensino superior está em 
instituições administradas e mantidas em grande medida pelo estado, embora em 
alguns deles as mensalidades sejam pagas, a Inglaterra por exemplo tem uma 
proporção, não é todo mundo que paga, digamos que hoje está próximo  de 50%, mas 
durante trinta, quarenta anos a educação inglesa mesmo não sendo estatal, mas 
sendo fundamentalmente comunitária, era e garantida pelo fundo público estatal.  
O equívoco aonde é que está? O equívoco é que as instituições privadas mercantis 
na sociedade e no modelo capitalista que vivemos, elas visam antes de tudo o lucro e 
dificilmente elas atingem a qualidade da educação pública e basta ver os resultados 
das avaliações nacionais por mais que se possa considerar frágeis ou criticar o modo 
de avaliar a educação no país, a diferença entre as instituições públicas federais e 
estaduais nem falo das municipais que são poucas que se aproximam bastante das 
instituições privadas, a diferença dessas instituições em termos de qualidade 
consignada pelas avaliações é enorme e isso eu poderia eventualmente, e até dizer 
as razões disso tudo. 
Mas o que fundamental é o seguinte: na educação superior privada mercantil o lucro 
ou a valorização das ações dos acionistas é a questão fundamental, que tipo de 
formação por exemplo, 48% de 5,5 milhões de matriculas na educação superior 
privado mercantil são em cursos como Direito e Administração, mais de um milhão de 
alunos de cada para cada carreira dessas. Todas as outras sete ou oito grandes áreas 
do conhecimento tem os outros 50%, agora isso é uma evidencia de que na educação 
superior privado mercantil não há o interesse da nação ou do desenvolvimento do 
país, e o objetivo principal não é a pesquisa, aliás a pesquisa praticamente inexiste 
nessas 2.000 instituições de educação privada mercantil. 
 
André Luís Egreggio: vamos para a segunda questão, qual é a sua percepção acerca 
do recente processo de expansão do acesso ao Ensino Superior no Brasil, 
particularmente quando leva em conta o fortalecimento do sistema universitário 
público (com o Reuni) e do sistema privado (com Prouni e Fies)? 

E1:  pois é, então, primeiro eu diria que a educação superior sofreu um uma espécie 
de hiato, uma parada em termos de expansão e de valorização no contexto nacional 
durante os oito anos do Fernando Henrique Cardoso como ministro da educação 
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Paulo Renato de Souza, tempo em que não se criou nem uma instituição federal de 
ensino superior. As verbas para a educação superior federal perderam quarenta e 
pouco por cento do valor em relação ao produto interno bruto (PIB).  
Bom eu fiz um estudo, eu tenho dados assim atualizados até o ano de 2013, de tal 
forma que tenho os dados do PIB, quanto foi destinado a educação superior pública 
federal de 1994 a 2013, é em relação em termos globais absolutos, depois esse 
montante como índice do PIB, como índice dos impostos, como índice do fundo 
público federal, é uma tabela fantástica pra quem  queira entender, é como durante 
os oito anos de FHC houve um decréscimo profundo de 48% ou 47% de redução dos 
recursos para a educação superior pública, no mesmo período em que houve redução 
de 40% do número de funcionários, 5% do número dos professores e redução salarial 
de que chegou 27% do salário, bom, com o governo Lula houve gradativamente um 
aumento. 
Mas se pode dizer que até hoje ainda não se recuperou ou estamos apenas 
recuperando o índice em relação com PIB de 1994 e 1995, ou seja 0,91% que é o 
índice em 1994 e hoje nós devemos ter recuperado isso porque no último em 2002 ou 
2003 o índice tinha caído para 0,54% 
Bom, então o Reuni veio com boas intenções embora um pouco típicas ou 
exorbitantes, por exemplo, o Reuni pretende de 2007 a 2012 dobrar as matriculas ou 
vagas na educação superior federal e de alguma forma conseguiu no meu houve um 
momento que se atingiu. O grande problema do Reuni, é que embora tenha havido 
muita construção e aumento das instalações dos campus, embora tenha dobrado o 
número de vagas por tanto aos (poucos) de matricula não houve a correspondente 
implementação principalmente no numa quantidade muito grande de campus novos, 
foram criados no interior dos estados cerca de 38 novos campus, mas campus no 
interior, ainda não se conseguiu as condições estruturais de pessoal e principalmente 
estruturais de laboratórios, etc. para se desenvolver o ensino, a pesquisa a extensão, 
nos moldes que ocorre nos campus nas capitais, nos campus que são as sedes de 
reitoria dessas universidades e além do que com Reuni, não houve de forma 
proporcional o aumento do corpo docente, então ocorre a intensificação e a 
precarização do trabalho dos professores por aumento excessivo de vagas, embora 
nos últimos anos tenha havido um certo esforço para se recuperar e se estabelecer 
essa proporção.  
Quanto ao Prouni e o Fies, juntos hoje correspondem a 35% das matriculas da 
educação superior privada e privado mercantil, esses dois programas, um deles é 
concedido por bolsas (Prouni) outro por empréstimos (Fies), ao mesmo tempo que 
eles estão possibilitando uma democratização individual eu diria do acesso à 
educação superior, por outro eles estão conduzindo esses jovens para instituições 
que não tem a qualidade da educação superior pública, todos eles se dirigindo a 
instituições de baixa qualidade, que é o que é em geral predomina no sistema privado 
mercantil, e isso eles irão levar para toda vida. O acesso está sendo em alguns 
aspectos democratizado, mas a permanência, a escolha das carreiras e depois de 
formados, o pessoal benificiário do Prouni e do Fies terão proporcionalmente as 
mesmas dificuldades que na entrada. 
Outra coisa, o Prouni e o Fies, principalmente porque o Prouni desde que se iniciou 
até agora praticamente corresponde 90% das matrículas, ao passo que o Fies que 
começou com 1% lá em 20110, em 2013, já correspondia a 21% e agora talvez 
corresponda um pouco mais. Agora, temos duas ou três portarias elevando o nível de 
exigência para os candidatos poderem se candidatar e receber o Fies e isso possa ter 
sigilado uma redução de 20% a 30% em média das matriculas via Fies. 
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Outra coisa que está se evidenciando cada vez mais, é que com o Fies e o Prouni as 
essas grandes empresas educacionais do setor privado mercantil estão tendo um 
lucro muito acima das demais que não tem fins lucrativos e principalmente aquelas 
que tem capital aberto na bolsa na Bolsa de Valores.  
Os dirigentes, vários dirigentes dessas instituições têm declarado que 40% do lucro 
que eles estão obtendo atrevem da existência do Fies e do Prouni, portanto nós 
estamos aqui com problema que é a constituição, proibindo a utilização para 
instituição com fins de lucro, embora se diga que é um empréstimo para o aluno ou 
que seja uma bolsa para o aluno, o beneficiário de fato em termos de capital é o 
empresário, aquele que vende como mercadoria e o seu serviço educacional. Na 
educação superior, portanto, no meu ponto de vista o fundo público está garantindo a 
manutenção e a expansão da instituição superior privada com fins de lucro. 
 
André Luís Egreggio: Professor praticamente o senhor respondeu a terceira questão, 
considerando o recente processo de democratização do acesso ao Ensino Superior, 
qual seria a relevância dos programas Prouni, Fies e Reuni, quais são os méritos e as 
limitações destes programas e até que ponto eles são importantes para fomentar 
efetivo processo de democratização do acesso ao Ensino Superior, mas pode, se o 
senhor quiser, acrescentar mais alguma coisa 

E1:  Vou acrescentar mais algumas coisas, para o jovem candidato (pretendente) 
oriundo de até três salários mínimos, não há dúvidas, há estudos que comprovam o 
aumento significativo do acesso ao ensino superior para o pessoal oriundo de famílias 
de três a dez salários mínimos e praticamente ficou a mesma proporção quando você 
analisa as proporções socioeconômicas dos alunos na educação superior para os que 
ganham mais do que dez salários mínimos houve  uma diminuição bastante 
significativa da em termos proporcionais. 
 Na composição socioeconômicas das famílias até três salários até dez salários, o 
Prouni e o Fies significaram de fato um avanço acesso à educação superior, mas esse 
acesso, essa facilitação de acesso, que alguns tem visto como uma democratização, 
eu diria que é uma democratização limitada, porque primeiro as pessoas não vão 
escolher as melhores universidades e sim aquelas que tem fim de lucro, em geral 
porque as comunitárias do tipo da PUC em São Paulo e como são comunitárias elas 
não tem a mesma facilidade que tem a Kroton de trabalhar com Fies, a Kroton teria 
chegado a quase 60% do seu alunado com o beneficiando com o Fies e essa 
proporção não é a mesma das comunitárias. 
Depois é o problema das escolhas das carreiras, raramente, os mais pobres, esses 
que são de famílias de até três salários mínimos vão escolher medicina, raramente 
escolherão arquitetura, odontologia as áreas mais exigentes em termos de custos e 
livros e que também tem toda uma cultura, a pessoa pode estar até preparada, mas 
ao invés de escolher medicina ele vai na cultura de origem, ela vai escolher 
enfermagem, ao invés de escolher odontologia vai escolher história ou economia. 
Enfim esses novos incluídos sofrem de uma exclusão em termos de qualidade dos 
cursos e eles vão buscar carreiras pobres em relação as carreiras nobres, se sabe 
que se formaram ultimamente 2% de negros na medicina do país e então medicina é 
uma carreira de brancos, muito raro de se ver um médico negro quando na população 
sabemos que negros e pardos são maioria da população, bom essa é a questão, para 
fomentar a democratização eles são beneficiam individualmente as pessoas mas a 
limitação é que dessa falta de democratização de fato ,chamado a exclusão dos 
incluídos e também por em geral estar beneficiando os grandes grupos econômicos 
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que tem a maior facilidade de negociar e de pressionar o governo para que a 
legislação saia de acordo com os interesses deles. 
 
André Luís Egreggio: Vamos lá, a questões de internacionalização, em período 
recente, o Governo Federal criou universidades públicas orientadas para uma 
“internacionalização solidária”, a exemplo da Unila e Unilab Em que medida 
instituições com uma espécie de missão civilizatória, como estas, contribuem para o 
acesso a um Ensino Superior qualificado e ao mesmo tempo para a 
internacionalização solidária?    

E1:  Bom eu não sei como estão hoje essas instituições em termos financeiros, a crise 
está sendo pegando no contrapé da maioria das instituições. 
Acredito que a Unila e a Unilab, que eu conheço, bom, quando a esses projetos eu 
acho fantástico porque uma das formas da importância do Brasil, por exemplo, no 
caso da Unila se relacionarem com um número significativo de países da América 
Latina, em que metade, deve ser isso mais ou menos, metade das vagas devem ser 
ocupadas por oriundos desses países, os professores também e de especialistas, 
grandes especialistas desses países e todos os países envolvidos. 
Então como projeto eu acho fantástico, a questão é na pratica, como hoje eu não 
tenho condições e não ouvi nem uma avaliação ainda da Unila e de seu funcionamento 
está satisfatório e bom, infelizmente eu não tenho informações sobre o funcionamento 
da Unila e o mesmo eu posso dizer da Unilab, mas não tenho condições de avaliar e 
apenas dizer como vejo esse tipo de projeto. 
Esse tipo de inciativa sempre fundamental para o país que hoje tem destaque na 
América Latina que nos interessa mais de perto, então, acho fundamental essa 
preocupação da América Latina e não a preocupação de uma integração com países 
que são do capitalismo, que são os países da América do Norte, como Estados, 
principalmente. 
 
André Luís Egreggio: O que que o senhor pode comentar um pouco da quinta 
questão, que é até que ponto é possível afirmar que os organismos internacionais 
(Banco Mundial, OMC, OCDE, Unesco, entre outros) exercem influência sobre o 
processo de expansão e de internacionalização do Ensino Superior no Brasil? Em 
caso positivo, como essa influência é exercida – que tipo de expansão e que tipo de 
internacionalização?  

E1: André eu posso falar mais tarde sobre OMC e UNESCO, mas principalmente do 
BIRD, sobre isso e ultimamente da própria OMC e como os tratados que estão sendo 
articulados pelos Estados Unidos, tem três tradados, um é tratado Transpacífico que 
acaba de ser aprovado a uns quinze dias atrás, em Atlanta e o que pode se significar 
para os países do Bric e os países emergente, um baque grande no comercio 
internacional. 
Os Estados Unidos estão fazendo o máximo para recuperar uma certa hegemonia 
fragilizada nos últimos anos, principalmente quando em Cancun, os países 
emergentes e os Brics se opuseram as normas do atual Acordo Geral de Comércio e 
Serviços com isso desagradou os Estados Unidos, eles perderam é de alguma forma 
a hegemonia na OMC, hoje precedida por um brasileiro. Esse Transpacífico, um 
tratado do Atlântico Norte, contra o tratado há poucos dias houver manifestações 
bastante significativas em Berlin o povo contrário a este acordo que vai sempre 
favorecer os países ricos em detrimento dos países da periferia e o terceiro mundo. 
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O que atinge diretamente a educação superior que é o chamado Acordo sobre 
Comércio de Serviços (AGCS) esse tratado é: conduzido Austrália e principalmente 
países da Europa e ele seria aprovado e se for, na próxima conferência mundial da 
OMC no Quênia. Esse acordo se for aprovado será muito mais impositivo do que o 
atual AGCS e ele vai por todos os países que o assinarem normas que estabeleceriam 
o transcapitalismo ou o ultracapitalismo. 
Para a educação do superior, se ela estiver entre os serviços, terá muito mais 
facilidade para ser mercantilizado do que já tem hoje e no caso do Brasil como você 
já viu, nós temos um quadro talvez incomparável de mercantilização. Eu tenho 
comparações com alguns países como os Estados Unidos e posso afirmar isso, se 
não é o mais avançado é um dos mais avançados, com esse acordo o Brasil perderia 
todo o controle e toda a regulação sobre o oferecimento da educação superior, esse 
acordo imporia, por exemplo, tudo que o estado em termos de recursos garante para 
a educação superior pública e teria que em termos de passar também seus recursos 
para as instituições privadas mercantis e fora uma serie de outra imposições e 
qualquer tendência será resolvida e fóruns internacionais. 
E tem ainda o seguinte, qualquer governo, digamos que o governo atual de um país 
como Brasil, Argentina, Chile aprove esse acordo, os próximos governos não terão 
direito de suspender essa adesão, isso é uma espécie de governança mundial sobre 
controle das grandes potências no comércio e serviços. 
Bom então como o BIRD fica nessa? O Banco Mundial faz parte dessas negociações 
o tempo todo, você sabe, o Banco mundial desde pelo menos 1996, foi quanto nós 
começamos a analisar documentos deles, está propondo sempre que a educação 
superior não siga para países em desenvolvimento um ciclo modelo do ensino da 
pesquisa e da extensão, que isso seria valido apenas para algumas universidades. 
Nos países do terceiro mundo os governos deveriam abrir mão do controle sobre a 
educação superior e repassar inciativa privada. No Chile mesmo educação estatal, ela 
é apenas 30% ou 40%, o restante é mantido pelas anuidades e mensalidades dos 
alunos e com a venda de serviços de pesquisa. No caso do Brasil, nós temos, como 
já disse cerca de 73% das matriculas e mais de 80% das instituições privadas.  
O que o Banco Mundial tem feito além de pregar isso desde 1986, eles desenvolvem 
alguma tese, a tese de 1986 era de que os recursos aplicados na educação básica 
teriam um resultado e benefício social muito maior do que o da educação superior, 
portanto estados que tivessem com déficit crônico deveriam financiar o mínimo 
possível educação superior apenas preocupado com a educação básica. 
Depois em 1994, vai propor que se ouçam e se vejam os sinais do mercado, pede 
para que: haja o pagamento de anuidades na educação pública e que também se 
transfira para a iniciativa privada e que se desenvolvam muito mais universidades ou 
instituições da educação de ensino profissionalizante e menos essas chamadas 
universidades de pesquisa. 
O modelo de 1998, vai acrescentar ainda mais uma tese, que é de que segundo 
estudos que eles teriam feito, a educação superior não seria um bem público, eles na 
tese do Banco Mundial o estado não tem que ficar preocupado em garantir sua 
expansão e deixa a iniciativa privada com uma mercadoria que encontra em expansão 
e não só isso, o Banco Mundial agora descubro, está ajudando a grupos que atuam 
no mercado internacional a fazer sua reengenharia, a sua mudança na gestão, 
preparando-as para abrir o capital na bolsa de valores, é o que ele é a fez no ano 
retrasado com a Ser Educacional, emprestou 12 milhões de dólares para esse 
trabalho e depois que ela abriu o capital, comprou 45 milhões de ações da Ser 
Educacional. 
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Então além de tudo, além de fazer em décadas uma campanha para que os estados 
nacionais deixassem de financiar e cuidar da educação superior e apenas se dedicar 
a questão da regulação do controle da qualidade, enfim, além disso ele está se 
tornando sócio das desses grupos empresarias que eu diria que já são transnacionais 
como eu acabo de citar, é isso. 
 
André Luís Egreggio: Está ótimo professor, então vamos para a última pergunta, que 
é sobre o Ciência sem Fronteiras, considerando o processo de internacionalização da 
Educação Superior brasileira, qual seria a relevância do programa Ciência sem 
Fronteira? Quais são os méritos e as limitações deste Programa? Até que ponto ele 
colabora para o avanço do desejado processo de internacionalização da Educação 
Superior brasileira? 

E1: Bom a gente brinca, diz que todo problema ou toda realidade tem dois lados, é 
como é que eu diria, nesse programa há dois aspectos, um que eu diria positivo e 
outro o negativo. 
Qual é o positivo? O positivo é que é a internacionalização da educação superior, não 
só da educação superior, mas a internacionalização do país, da cultura brasileira, do 
comércio e de tudo que se possa imaginar, tem que ser incentivada. 
Quanto mais gente puder fazer a educação superior, quanto mais gente puder fazer a 
educação superior não só no Brasil, mas no exterior, não tenho dúvidas de que isso 
fará bem para o país a médio e longo prazo. Eu passei cinco anos no exterior, na 
França passei no meu mestrado e doutorado e sei do que estou falando, é isso é 
fantástico para o amadurecimento pessoal, para a perspectiva, a visão que a gente 
tem do mundo e da posição do país, o significado de uma nação como o Brasil no 
contexto global, tudo isso é muito mais fácil perceber e tomar consciência disso, 
quando a gente está no exterior, seja na França, na Alemanha, na Itália, nos Estados 
Unidos, no Japão ou na Argentina, isso é muito importante, então eu diria que desse 
ponto de vista eu não tenho objeção nenhuma a fazer ao programa. 
Qual é a minha objeção? A minha objeção pelo menos o lado negativo dessa questão 
é que esse programa Ciência sem fronteiras foi abraçado pelos países, principalmente 
pelos Estados Unidos, como um elemento a mais de salvação da economia das 
universidades americanas, quanto mais quanto mais estudantes estrangeiros estejam 
cursando o curso nas unidades americanas, mais se facilita a vida, principalmente 
depois da grande crise que estamos vivendo desde 2007 e 2008. 
Todas as universidades americanas têm passado por dificuldades financeiras 
significativas e programas tipo o Ciência sem Fronteiras é uma forma de eles 
receberem recursos do exterior, ou seja, o fundo público brasileiro está ajudando, 
onde estiver brasileiro estudando se paga a taxa máxima em geral e assim como no 
Fies e no Prouni não existe inadimplência, porque o governo tem sido pontual, agora 
com a crise deixe de ser mais, ou seja, todo mês chega o dinheiro do Prouni e do Fies. 
Para as instituições do Ciência sem Fronteiras a mesma coisa, para os Estados 
Unidos, e para a Inglaterra, veja universidade como a de Cambridge, 38% dos alunos 
são estrangeiros e olha que essa é umas das melhores que tem lá, bom, mas os 
estudantes da União Europeia não pagam a taxa integral, mas os estudantes da 
América Latina, Ásia e África tem que pagar integralmente o custo atual para o curso, 
que chega a 50 e 60 mil libras por ano, isso multiplica por cinco, são trezentos mil por 
bolsista ou por estudante, de tal forma que eu não tenho os dados exatos, mas seria 
bom procurar saber qual é de fato, o valor que está sendo pago na média por bolsista 
do Ciência sem Fronteira. 
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Nós estamos de alguma for ajudando a resolver a crise das universidades desses 
países que passaram por grandes crises como Estados Unidos e Inglaterra, e esse é 
o é o problema. 
Quanto ao intercambio eu não tenho dúvida que ele é sempre bem-vindo e a China 
está mostrando exatamente isso, a China tem muito, não vou falar em números porque 
não tenho exato, mas que o Brasil está muito atrás da China e da Índia, então é isso. 
 
Entrevistado: E2 

Entrevista efetuada através do Skype no dia 23/10/2015 

André Luís Egreggio: A primeira pergunta, levando em conta as especificidades da 
criação e desenvolvimento da Educação Superior no Brasil, a emergência de uma 
sociedade cada vez mais intensiva em conhecimento, e as necessidades do setor 
produtivo em termos de mão de obra qualificada, em que termos o Senhor expressa 
a importância social, econômica e política do acesso ao Ensino Superior? Em que 
medida isso justificaria a crescente associação entre a educação pública e privada? 

E2: É a primeira/ a primeira parte da resposta acho que envolve essa questão política 
que você mencionou na pergunta: as universidades, elas são uma instituição 
fundamental e para conceder autonomia e emancipação seja para os indivíduos ou 
seja para as nações. Todo país desenvolvido no ponto de vista não só produtivo, mas 
também da cidadania dos indivíduos na vida pública, são países que tem um histórico 
de universidade publicas consolidadas.  
Então a primeira parte da resposta em relação a essa primeira pergunta é uma 
questão política, nas universidades, sobretudo as públicas são o principal elemento 
para produzir cidadãos. Para produzir indivíduos conscientes das suas necessidades 
de inserção na vida pública, saber como se inserir da forma mais ativa possível na 
vida pública no sentido mais geral da palavra e também não menos importante.  
Essa questão é ligada a economia, as universidades são também um lugar para se 
formar indivíduos para as atividades produtivas como você mencionou a palavra é a 
profissionalização, então as universidades existem sobretudo as públicas, elas têm 
essa preocupação de criar, vamos dizer de formar cidadãos e de formar profissionais 
competentes. 
Talvez essa de formação do cidadão seja mais importante ainda do que a própria 
formação profissional das pessoas, mas ambas são importantes. 
É o que diferencia eu acho, em relação a essa questão das universidades públicas ou 
privadas ou das instituições de ensino superior públicas ou privadas, é a grande 
diferença, as universidades públicas, elas investem muito pra falar bem 
pragmaticamente elas investem muito em pesquisa o que não é tão comum nas 
instituições privadas e por um motivo relativamente simples, investir em pesquisa é 
muito caro e os resultados disso são no longo prazo, então s as instituições de ensino 
privadas se interessam menos por esse tema porque é tem um risco maior envolvido 
e o retorno não é o ritmo que elas até precisam né, enquanto instituições voltadas 
para se auto financiar. 
Então é fundamental que é existam um conjunto que a base da formação em nível 
terceiro grau em qualquer pais seja disponibilizada através do ensino público e gratuito 
e é necessário manter esse conjunto de instituições voltados para o interesse que são 
interesses efetivamente públicos, o que as universidades privadas nem podem ter 
esse interesse em função de terem preocupações mais em curto prazo e 
preocupações voltadas mais para sua própria sobrevida. 
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Então acho que essa é o primeiro raciocínio que que pode ser feito deve ser feito em 
relação a essa sua primeira pergunta. 
 
André Luís Egreggio: e a segunda pergunta professor, qual é a sua percepção 
acerca do recente processo de expansão do acesso ao Ensino Superior no Brasil, 
particularmente quando leva em conta o fortalecimento do sistema universitário 
público (com o Reuni) e do sistema privado (com Prouni e Fies)? 

E2: Olha, ainda que tem se iniciado a partir da nova (LDB) houve uma mudança 
significativa sem querer fazer apologia, mas comparado com os outros governos, tudo 
mudou depois do Lula, houve um aumento expressivo de investimentos, com Prouni 
e Fies e na condição de novas unidades de universidade federais, o Reuni também é 
um mecanismo fantástico para você reaparelhar e aumentar as universidades federais 
já existentes. 
Então houve de fato um divisor de águas a partir do ano de 2003, antes disso não era 
não era uma prioridade, não era um dado estratégico do governo federal tornar as 
universidades federais efetivamente acessíveis e tornar melhor a vida universitária 
sobretudo para os profissionais ligado as universidades, sejam funcionários ou sejam 
docentes e também tornar atrativas as carreiras porque a própria remuneração era 
pouco interessante. 
Então houve a partir de 2003, então um aumento no número de vagas disponíveis que 
é um dado importante. Do aumento da acessibilidade, o que é bastante interessante 
nesse movimento, é que nesse nesses governos mais recentes por terem uma 
preocupação digamos uma preocupação social mais destacada, houve um processo 
também bastante interessante de interiorização das vagas. 
 
André Luís Egreggio: Considerando o recente processo de democratização do 
acesso ao Ensino Superior, qual seria a relevância dos programas Prouni, Fies e 
Reuni? Quais são os méritos e as limitações destes programas? Até que ponto eles 
são importantes para fomentar efetivo processo de democratização do acesso ao 
Ensino Superior? 

E2: Perfeito, eu diria que é o equilíbrio possível, eles encontraram o equilíbrio possível, 
entre a oferta de vagas públicas e a incapacidade de absorver toda a população e 
idade etária para se idealizar estudos no nível de terceiro grau. 
Então o Fies e o Prouni, apesar deles serem mecanismos, digamos muito 
interessantes, eles também são importantes para as Instituições privadas porque eles 
garantem um fluxo de caixa continuo para essas instituições e mais, ao mesmo tempo 
não deixa de ser uma forma também de democratização do acesso, pois  facilita um 
pouco mais o acesso ao ensino superior por parte da população de mais baixa renda 
que não consegue por uma série de motivos, sobretudo motivos ligados a questão da 
renda e a questão da própria formação dos indivíduos e as instituições privadas são 
talvez a única forma dessa população ter o direito ao ensino superior como toda a 
população brasileira na idade pra tal. 
 O Fies e o Prouni, sobretudo o Prouni, tem esse caráter ainda mais social, e o que 
me dá a impressão de que é o equilíbrio que eles conseguiram chegar. 
Com o Reuni, eles priorizaram construir novas unidades federais e modernizar já 
existentes e interiorizar, e ao mesmo tempo como não seria possível absorver essa 
demanda estrangulada de pessoas em idade para idealizar o curso superior, a outra 
forma obviamente foi utilizar essa capacidade produtiva existente das instituições 
privadas, que é também uma das formas de se garantir o acesso ao ensino superior. 



144 
 

 
André Luís Egreggio: São três perguntas sobre o tema internacionalização, então 
vou fazer a primeira, em período recente, o Governo Federal criou universidades 
públicas orientadas para uma “internacionalização solidária”, a exemplo da Unila e 
Unilab. Em que medida instituições com uma espécie de missão civilizatória, como 
estas, contribuem para o acesso a um Ensino Superior qualificado e ao mesmo tempo 
para a internacionalização solidária?    

E2: Essas três instituições que você mencionou, a Unila é com certeza aquela que 
mais avançada no alcance dos objetivos, eu tenho segurança de que a proposta que 
está por trás dessas instituições de ensino superior é absolutamente renovadora e 
legitima pelo fato de elas terem por trás essa perspectiva de alinhamento do Brasil 
com países que tem problemas semelhantes e demandas semelhantes, portanto nada 
mais logico de que você criar uma instituição como é o caso da (Unila) sobretudo. 
Mas também é o caso da Unilab, o que aumenta a solidariedades entre países que 
tem passado colonial, países que são considerados países periféricos ou países em 
desenvolvimento. Esse tipo de solidariedade, é uma solidariedade que já no médio 
prazo, mas sobretudo no longo prazo, permite formatar políticas comuns de todos os 
outros níveis, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista das fronteiras 
ou seja do ponto de vista da integração efetiva. 
Se você cria, digamos um corpo de profissionais e cidadãos formados com essa 
perspectiva, que é da integração regional com países que tem passado semelhantes 
e tem problemas semelhantes, eu acho que é eu acho que é uma conquista da 
sociedade brasileira essas três universidades. 
E elas são uma forma de resposta a globalização, uma forma como você menciona 
na pergunta, uma forma solidaria de inserção a globalização e é uma forma bastante 
proativa no sentido de criar solidariedade entre países que tem problemas 
semelhantes e no mínimo eu vejo com muitos bons olhos, e principalmente insisto, a 
Unila que é ali em Foz do Iguaçu, ela já tem uma estrutura e vem colhendo resultados 
em relação a esse transito maior de pessoas entre países daqui da América do Sul o 
que é extremamente interessante. 
A Europa já faz isso a muito tempo, sobretudo com o projeto Erasmus e depois o 
Processo de Bolonha, que embora seja muito criticável, o Erasmus foi uma forma de 
criar uma, digamos uma elite europeia e não diminuindo o peso das formações 
nacionais então isso seria extremamente interessante de ser conseguido no caso da 
América Latina também e eu acho que é isso que a UNILA vem conseguindo fazer. 
 
André Luís Egreggio: Ótimo professor, uma penúltima pergunta, aqui, até que ponto 
é possível afirmar que os organismos internacionais (Banco Mundial, OMC, OCDE, 
Unesco, entre outros) exercem influência sobre o processo de expansão e de 
internacionalização do Ensino Superior no Brasil? Em caso positivo, como essa 
influência é exercida – que tipo de expansão e que tipo de internacionalização?  

E2: Então André eu não tenho muito estudo sobre a influência desses organismos 
multilaterais no Brasil então, talvez eu conseguisse fazer alguns comentários muitos 
gerais e eu preferiria não entrar nela. 
Tem muita coisa sobre o tema e eu não tenho nem uma revisão bibliográfica. 
 
André Luís Egreggio: Sem problemas professor, então eu vou fazer a última 
pergunta, considerando o processo de internacionalização da Educação Superior 
brasileira, qual seria a relevância do programa Ciência sem Fronteira? Quais são os 
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méritos e as limitações deste Programa? Até que ponto ele colabora para o avanço 
do desejado processo de internacionalização da Educação Superior brasileira? 

E2: Perfeito, eu também acho que da mesma forma que as criações dessas 
universidades de caráter multiregional, o CsF são um exemplo dessa maior pró-
atividade do Estado Brasileiro na internacionalização da Educação Superior, então 
esse é o primeiro aspecto positivo do CsF. 
É a primeira vez que se tem uma política para fomentar e principalmente financiar os 
alunos de universidade brasileiras para irem ao exterior e realizar o ensino superior, 
então o primeiro caráter positivo, é essa digamos, pró atividade, que a gente chamou 
de internacionalização mais ativa. 
Do ponto de vista dos indivíduos, também tem consequências positivas extremamente 
significativas, você viver em um ambiente acadêmico superior, você conviver com 
pessoas de outras culturas, desenvolver capacidades para trabalhar em grupo de 
pessoas que profetam outras religiões que tem outros costumes de cultura, outros 
costumes de consumo e de sociabilidade, então para os indivíduos que também 
realizam esse período de estudos no exterior é de uma riqueza também incalculável, 
esse é outro aspecto positivo. 
Do ponto de vista negativo, a principal crítica que se faz principalmente nas áreas das 
humanidades na qual a geografia que eu leciono, o programa CsF foi um programa 
totalmente voltado para o fomento disso que a gente chama das áreas de tecnologia, 
como você formado em engenharia. 
Essa perspectiva de atuação no mercado mais pragmática digamos, elas fazem um 
certo sentido de serem privilegiadas e as humanidades não tiveram um lugar no 
financiamento dessa internacionalização. 
Essa acho que é a principal crítica que se faz ao programa e também não se tem 
certeza de como vai ser a repercussão quando da volta desses alunos, como que eles 
irão trabalhar e que tipo de atividade eles vão servir, mas principalmente essa questão 
do privilégio das ciências digamos mais aplicadas, é a principal crítica que pode ser 
feita ao CsF. 
Mas no geral, o CsF é uma iniciativa bem-vinda, em função de ser também uma forma 
de inserção ativa das instituições universitárias brasileiras no processo de 
globalização. 
 

Entrevistado: E3 

Entrevista efetuada na Universidade de São Paulo - Agência USP de Cooperação 
Acadêmica Nacional e Internacional (CCINT) no dia 27/10/2015. 
 

André Luís Egreggio: A primeira questão aqui é, levando em conta as 
especificidades da criação e desenvolvimento da Educação Superior no Brasil, a 
emergência de uma sociedade cada vez mais intensiva em conhecimento, e as 
necessidades do setor produtivo em termos de mão de obra qualificada, em que 
termos o Senhor / a Senhora expressa a importância social, econômica e política do 
acesso ao Ensino Superior? Em que medida isso justificaria a crescente associação 
entre a educação pública e privada? 

E3: Bom, a importância do acesso do ensino superior é enorme e o Brasil é um país 
carente nisso, nós temos um problema sério de formação de mão de obra qualificada, 
o nosso ensino médio ele também perdeu qualidade nas nos últimas décadas, então, 
inclusive muito da importância do acesso ao ensino superior tem várias razões, desde 
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a formação profissional, formação e uma vocação e até sanar deficiências básicas de 
uma formação básica, muitos alunos nem tem uma intenção de fazer um curso 
superior, mas ele sente a necessidade de fazer para complementar a formação 
acadêmica que ele tem. 
Mas de qualquer maneira, o Brasil tem uma necessidade de profissionais com nível 
superior muito grande. O número de engenheiros necessários no Brasil e muito maior 
do que o número de engenheiros que se formam, isso, é uma das razões mais ou 
menos oficiais, mais ou menos em off da criação Ciência sem Fronteiras.  
Por volta de 2009 e 2010 o número de engenheiros de origem portuguesa e espanhola 
que estavam pedindo visto de trabalho no Brasil começou a crescer muito e isso 
chamou atenção do Governo Federal, porque desse fenômeno? Pela facilidade da 
língua é claro, havia a crise nesses países, mas a pergunta é: mas porque as 
empresas brasileiras contratam? É sempre mais complexo o processo de contratar 
um profissional com uma formação em outros país, porque as empresas brasileiras 
preferem contratar um: um engenheiro formado em outro país? Por conta da 
comparação da qualidade que muitos cursos deixam a desejar. 
Então essa é uma necessidade enorme, os números mostram que o Brasil, tem na 
faixa de 18 a 24 anos quando se fala na análise dos dados do ensino superior, o 
número de jovens nessa faixa etária no ensino superior no Brasil é menor do que todos 
nossos parceiros no Mercosul e na América latina, então nós temos que investir muito 
no ensino superior. 
A capacidade do governo federal e dos governos estaduais investirem em educação 
superior em universidades públicas é muito limitada, o quadro de São Paulo é muito 
atípico, temos as três universidades estaduais paulistas, no perfil de universidades 
públicas, nos outros estados esse número e muito menor, então o sistema depende 
muito do crescimento do sistema federal e o sistema federal também não consegue 
dar conta, então essa parceria entre poder público e universidades privadas que se 
dá através de Fies e Prouni é uma saída muito importante e necessária. 
 Como curiosidade, ela tomou uma dimensão muito grande no governo do Lula, sendo 
que havia uma tradição do Partido dos Trabalhadores (PT), como oposição, fazer 
demanda por aumento do sistema federal, com o formato muito clássico do professor 
com dedicação integral de ensino e pesquisa e quando o PT chega ao poder, uma 
das primeiras providencias é o Prouni para um outro perfil de renda e que foi o grande 
sucesso do Prouni, que teve um papel social importantíssimo. 
 
André Luís Egreggio: Com isso já adiantou a um pouco da 2ª questão que a sua 
percepção acerca do recente processo de expansão do acesso ao Ensino Superior 
no Brasil, particularmente quando leva em conta o fortalecimento do sistema 
universitário público (com o Reuni) e do sistema privado (com Prouni e Fies)? 

E3: Bom o Reuni, eu tenho muito contato com as federais e o Reuni mudou muito o 
aspecto das federais, as federais cresceram muito, abriram novas áreas do 
conhecimento, novos campus, o que não houve foi um planejamento que seria ideal, 
muitas universidades foram um pouco induzidas a fazerem um crescimento mais 
acelerado para atender as demandas. E isto mesmo ocorreu com as instalações. Mas 
apesar dessas dificuldades de instalação foi um processo que mudou o perfil das 
federais.  Se tornou foi um programa muito intenso.  
Certamente uma outra crítica que você deve ter ouvido é que na questão do Prouni 
principalmente, ele não veio associado com uma sistemática avaliação das faculdades 
parceiras e cobranças do ponto de vista de qualificação, de investimento no corpo 
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docente mais qualificado, ele funcionou como uma política emergencial de permitir 
que um segmento importante da sociedade e um número expressivo de jovens sem 
condições econômicas para isso tivesse acesso a formação superior. 
 
André Luís Egreggio: Então aí o senhor já envolveu um pouco na 3ª questão, 
considerando o recente processo de democratização do acesso ao Ensino Superior, 
qual seria a relevância dos programas Prouni, Fies e Reuni? Quais são os méritos e 
as limitações destes programas? Até que ponto eles são importantes para fomentar 
efetivo processo de democratização do acesso ao Ensino Superior? 

E3: Os programas são importantíssimos, eu tenho muitos amigos que dão aula em 
universidades privadas e os depoimentos que a gente ouve chegam a ser 
emocionantes, pessoas que jamais teriam acesso a um curso superior e que só estão 
tento por conta do Prouni e do Fies, um detalhe que muitas vezes pouco se lembra, 
em alguns cursos de universidade como a USP ou como a UNICAMP, nós temos 
vagas ociosas e fica a pergunta, porque elas não estão ocupadas? Por várias razões, 
uma delas é que o perfil do aluno que essas universidades querem não é o perfil do 
aluno que existe. E uma outra razão é a localização, uma cidade como São Paulo uma 
pessoa que trabalha, que está disposta a fazer o curso superior no período noturno, 
para ela se deslocar da onde ela mora, da onde ela trabalha e vir para o Butantã 
muitas vezes é completamente impossível.  
A mesma coisa o perfil é o mesmo, então muitas vezes, esses programas por detalhes 
que podem passar desapercebidos, detém a vaga que está em uma universidade 
pública e gratuita, mas, ela é inacessível para uma parcela da sociedade que precisam 
conciliar isso com as suas dificuldades normais de trabalho, então, esses programas 
tornaram o acesso ao curso superior absurdamente reais para pessoas que jamais 
teriam isso em outras condições. 
Onde eles falham, não tem uma avaliação paralela que poderia ter, não ter um 
planejamento tão adequado da distribuição de vagas, como eles vão funcionar, mas 
são programas extremamente importantes, uma importância inegável. 
 
André Luís Egreggio: Agora vamos falar de Internacionalização, em período recente, 
o Governo Federal criou universidades públicas orientadas para uma 
“internacionalização solidária”, a exemplo da Unila e Unilab. Em que medida 
instituições com uma espécie de missão civilizatória, como estas, contribuem para o 
acesso a um Ensino Superior qualificado e ao mesmo tempo para a 
internacionalização solidária? 

E3: Essa é uma pergunta extremamente profunda e polêmica. Há uma visão que diria 
o seguinte: a missão da universidade não é fazer integração regional, a missão da 
universidade não é fazer desenvolvimento social de uma região carente, a missão da 
universidade é sim pesquisa e extensão. A integração a mudança social vem como 
consequência da permanência da universidade naquele espaço físico naquele espaço 
geográfico fazendo com competência suas atividades de ensino e pesquisa de 
extensão.  
Se nós olharmos em torno da cidade universitária no Butantã que é antigo e vemos 
como a USP mudou esse entorno, mas não foi para isso que a USP veio aqui, ela veio 
para fazer pesquisa ensino e extensão. Se nós olharmos o campus da USP na zona 
leste ou o campus da federal no ABC/ABC, eles não foram instalados para melhorar 
o perfil social do bairro ou para fazer integração, eles foram instalados para fazer 
pesquisa, ensino e extensão, como o efeito colateral da presença dessas pessoas, , 
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as pessoas mudam para a cidade, os professores passam a morar naquele entorno, 
a necessidade de um comércio associado as atividades de extensão, começam a 
atuar naquele entorno as escolas do ensino fundamental e médio, começam a ser 
apoiadas por programas de extensão dos alunos. Há todo um contexto em que o 
entorno começa a ser mudado, mas, não é usual e isso no mundo inteiro se pensar 
que se monta uma universidade para fazer integração regional 
Essa é uma questão extremamente polemica que envolve essas universidades. Sem 
dúvidas que fazer integração regional é algo importante, é algo bom, é uma política 
do mundo estratégico que o governo tem que ter, o que se coloca como uma pergunta 
e se é ideal criar uma universidade para isso ou se o ideal é manter o tradicional e 
fazer uma universidade para pesquisa e extensão e a integração será um dos efeitos 
colaterais. Esse é um tema em aberto, não é um tema no qual não tem uma resposta 
fácil.   

André Luís Egreggio: outra questão, até que ponto é possível afirmar que os 
organismos internacionais (Banco Mundial, OMC, OCDE, Unesco, entre outros) 
exercem influência sobre o processo de expansão e de internacionalização do Ensino 
Superior no Brasil? Em caso positivo, como essa influência é exercida – que tipo de 
expansão e que tipo de internacionalização? 

E3: ela é exercida de uma forma mais ou menos indireta e são poucas ações diretas, 
mas tem sim influências, as vezes são programas de financiamento de expansão de 
uma universidade, a USP já teve isso, um grande projeto físico com construção de 
prédios e infraestrutura. 
A Organização dos Estados Americanos (OEA) tem um programa chamado (PAEC) 
que está oferecendo mais de 200 vagas no programa de mestrado e doutorado de 
universidades brasileiras, universidades associadas ao grupo Coimbra Vai do Chile a 
Canadá, qualquer país das américas podem mandar candidatos e os candidatos 
recebem bolsa para fazer, mais de duzentos que nós recebemos, isso é um programa 
que tem tido muito sucesso, ele tem um impacto sobre os nossos programas de pós 
graduação porque ele se internacionaliza, é uma forma de receber alunos 
internacionais e ele tem impacto sobre os nosso países vizinhos que muitos desses 
países a quantidade de candidatura é enorme, em uma das últimas edições do PAEC 
para 230 vagas mais ou menos nós tivemos mais de quatro mil inscritos e a maioria 
vindo dos países da América do Sul, o que mostra a importância desse programa, ele 
é um programa do grupo Coimbra com a OEA participando ativamente. 
 
André Luís Egreggio: Agora vou entrar no mérito do Ciência sem Fronteiras, 
considerando o processo de internacionalização da Educação Superior brasileira, qual 
seria a relevância do programa Ciência sem Fronteira? Quais são os méritos e as 
limitações deste Programa? Até que ponto ele colabora para o avanço do desejado 
processo de internacionalização da Educação Superior brasileira? 

E3: Ele mudou completamente o perfil da graduação no Brasil nesse aspecto, um 
número muito grande de alunos começou a se prepara para fazer intercambio ainda 
no ensino médio e isso era sensível ao contato com os alunos ingressantes, isso pelo 
menos sinto aqui na USP. Alunos que no ensino médio já decidiram qual é a língua 
do país que ele vai querer fazer intercâmbio, então nós temos de alunos que quando 
entram aqui já são fluentes em francês, alemão, inglês, italiano, porque já tinham um 
projeto que fariam um intercâmbio num país com aquela língua.   
Os números de alunos envolvidos foram enormes, nós chegamos ao caso de ter uma 
turma de engenharia do petróleo de Santos que quase a turma inteira estava fora ao 
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mesmo tempo, uma situação assim bastante inusitada, mais da metade da turma 
estava fora ao mesmo tempo, então é um impacto muito grande. Muitas universidades 
começaram a ter muito interesse em receber nossos alunos, porque, havia essa 
possibilidade. 
Então foi o programa que colocou o Brasil e a educação superior do Brasil na vitrine, 
conversando com pessoas da Holanda, disseram que quando a presidente Dilma 
esteve para assinar o convênio Ciência sem Fronteiras com a Holanda, todos os 
noticiários da noite nas tevês deram como destaque esta notícia e fizeram matérias 
sobre o Brasil extremamente positivas, sobre o fato do Governo Brasileiro estar 
investindo em educação tão pesadamente  
Eu conversei com uma diplomata holandesa, ela usou a seguinte frase: fez muito mais 
divulgação do Brasil do que qualquer feira internacional do que qualquer ação do 
Ministério do Turismo. Que a embaixada holandesa no dia seguinte recebeu dezenas 
de ligações e e-mails perguntando coisas sobre o Brasil, como necessidade de visto, 
regras para vir, possibilidade de turismo, de tudo. 
 O fato do governo pagar as taxas de forma muito inflexível, fez com que muitas 
universidades quererem participar do Ciência sem Fronteiras, não para serem 
parceiras das universidades brasileiras, mas para receber os alunos que pagavam 
taxas máximas. Quando o Ciência sem Fronteiras teve agora um período de refluxo a 
gente sente isso imediatamente, das várias universidades da Austrália há um grupo 
pequeno que de fato que está interessado em continuar trabalhando com o Brasil. 
Mas, tem outras universidades nos Estados Unidos, Canadá e Reuni Unido que 
através do Ciência sem Fronteiras se tornaram parceiras importantes, mas muitas 
destas universidades se o programa desaparecer, elas simplesmente saem de cena 
porque elas não estavam interessadas em serem parceiras estava interessada no 
nosso recurso. 
Outra deficiência do programa, pouca participação das universidades no processo de 
colocação dos alunos, na última rodada nós tivemos em alguns países universidades 
que não eram estratégicas, não eram interessantes e os alunos foram colocados lá 
porque era para cumprir uma meta. 
E uma terceira grande falha do programa é uma visão que eu considero equivocada 
de que as necessidades brasileiras estavam concentradas nas áreas de tecnologia e 
saúde, excluindo as humanidades, inclusive sobre isso a USP tem uma resposta muito 
inteligente e muito interessante, quando foi criado o Ciência sem Fronteiras, 
imediatamente a USP criou um programa de intercâmbio com verba própria chamado 
Bolsa Mérito USP, que inclui todas as áreas do conhecimento, uma resposta política 
ao Ciência sem Fronteiras, nós só mandamos alunos para universidades parceiras de 
verdade, que abram mão de taxas dos nossos alunos e incluam todas as áreas do 
conhecimento. Esse programa chegou a mandar mais de mil alunos por ano ao 
exterior. É claro que uma universidade com o porte da USP tem mais facilidades de 
organizar um programa nessas dimensões, universidades menores não conseguem 
ter essa noção, mas a USP fez uma ação que é uma resposta para o Ciência sem 
Fronteiras. 
 
Entrevistado: E4 

Entrevista respondida por escrito em 03/03/2016 

1. Levando em conta as especificidades da criação e desenvolvimento da Educação 
Superior no Brasil, a emergência de uma sociedade cada vez mais intensiva em 
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conhecimento, e as necessidades do setor produtivo em termos de mão de obra 
qualificada, em que termos o Senhor / a Senhora expressa a importância social, 
econômica e política do acesso ao Ensino Superior? Em que medida isso justificaria 
a crescente associação entre a educação pública e privada? 

E4: A importância social e política do acesso ao Ensino Superior seguiu, a meu ver 
uma lógica de intenção diferente da criação e, sobretudo do desenvolvimento daquele 
nível educacional no Brasil a partir dos anos 1960 ou 1970. Naquele primeiro aspecto, 
que é o da demanda, a força maior foi a aspiração à ascensão social acompanhando 
a transformação da sociedade agrária e oligarca para a sociedade urbana de 
ampliação das classes média. Já no segundo aspecto, o da oferta governamental - a 
expansão do ensino superior privado só vai começar no final dos anos 1970 – a 
política pública, inclusive ao incentivar a oferta privada naquele nível de ensino, a 
intenção foi realmente corresponder às necessidades do setor produtivo e realizar o 
projeto de desenvolvimento. 

2. Qual é a sua percepção acerca do recente processo de expansão do acesso ao 
Ensino Superior no Brasil, particularmente quando leva em conta o fortalecimento do 
sistema universitário público (com o Reuni) e do sistema privado (com Prouni e Fies)? 

E4: A expansão foi sobretudo e inicialmente planejada com prioridade para o sistema 
público por motivos ideológicos: o estado tinha que ser fortificado no setor face ao 
crescimento, nas duas décadas anteriores, do sistema privado. Em seguida veio o 
aumento do crédito estudantil (Prouni) para atendimento via setor privado dentro da 
política de ascensão das classes de menor renda que no caso passavam a ter além 
dos novos níveis de consumo o distintivo e aspiração social proporcionado por um 
diploma superior. O grau e a forma como as duas políticas foram executadas foi infeliz. 
Ensino superior não se improvisa, a formação de professores neste grau de ensino é 
mais lenta e setorializada que nos níveis inferiores de ensino. Vejo hoje uma 
massificação que trouxe queda do nível de qualidade do aluno e do professor, ou seja, 
do Ensino Superior, sobretudo nas faculdades privadas cujo processo seletivo é 
praticamente nulo.   

3. Considerando o recente processo de democratização do acesso ao Ensino 
Superior, qual seria a relevância dos programas Prouni, Fies e Reuni? Quais são os 
méritos e as limitações destes programas? Até que ponto eles são importantes para 
fomentar efetivo processo de democratização do acesso ao Ensino Superior? 

E4: A avaliação feita no final da resposta anterior pode valer também para esta, de 
nodo geral. Não acompanhei o detalhe dos três programas (Prouni, Fies e Reuni), 
seus êxitos e insucessos em termos programáticos e sociais. Se “democratização” for 
entendida como ampliação e acesso a quem se sentir em condições, os resultados 
quantitativos o demonstram. Se “democratização” for entendida como aumentar as 
condições reais das pessoas de uma participação maior na economia relevante e um 
futuro profissional mais garantido, tenho sérias dúvidas, pelo que vejo no mercado de 
trabalho. 

4. Em período recente, o Governo Federal criou universidades públicas orientadas 
para uma “internacionalização solidária”, a exemplo da Unila e Unilab. Em que medida 
instituições com uma espécie de missão civilizatória, como estas, contribuem para o 
acesso a um Ensino Superior qualificado e ao mesmo tempo para a 
internacionalização solidária? 
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E4: A “internacionalização solidária do Ensino Superior” é uma bela ideia que, como 
política precisa ser acompanhada de pesquisa cuidadosa sobre o que é melhor para 
os países para com os quais se demonstra solidariedade. É bom lembrar que os 
países que, de uma forma ou de outra, nos colonizaram nos últimos séculos, tiveram 
“missões civilizatórias” (relativas à civilização europeia). A universidade brasileira no 
Século XX recebeu várias missões científicas que trouxeram sua história teórica. 
Então essa internacionalização não pode ser algo superficial como oferecer 
conhecimento e técnica. Mas não sei avaliar, além disso, essa nascente iniciativa 
governamental.      

5. Até que ponto é possível afirmar que os organismos internacionais (Banco Mundial, 
OMC, OCDE, Unesco, entre outros) exercem influência sobre o processo de expansão 
e de internacionalização do Ensino Superior no Brasil? Em caso positivo, como essa 
influência é exercida – que tipo de expansão e que tipo de internacionalização? 

E4: Não tenho melhor informação sobre a ação daqueles organismos no Brasil de 
modo a poder formular um juízo.  

6. Considerando o processo de internacionalização da Educação Superior brasileira, 
qual seria a relevância do programa Ciência sem Fronteira? Quais são os méritos e 
as limitações deste Programa? Até que ponto ele colabora para o avanço do desejado 
processo de internacionalização da Educação Superior brasileira? 

E4: Tal como na resposta acima, não posso responder adequadamente. Tive apenas 
duas informações dispersas, uma de universidade alemã, outra de universidade 
inglesa, ambas no sentido de certa decepção porque os candidatos não tinham nível 
e hábitos de estudo para acompanhar os colegas locais. 

 

Entrevistado: E5 

Entrevista respondida por escrito em 04/03/2016 

1. Levando em conta as especificidades da criação e desenvolvimento da Educação 
Superior no Brasil, a emergência de uma sociedade cada vez mais intensiva em 
conhecimento, e as necessidades do setor produtivo em termos de mão de obra 
qualificada, em que termos o Senhor / a Senhora expressa a importância social, 
econômica e política do acesso ao Ensino Superior? Em que medida isso justificaria 
a crescente associação entre a educação pública e privada?  

E5: Primeiramente, em relação a importância social, econômica e política ao acesso 
ao ensino superior, per si, já suscita uma ampla discussão considerando sua 
amplitude. Vamos tentar abordá-la pontualmente. Assim, a importância social e 
econômica é indiscutível, evidenciando-se em muitos estudos clara associação entre 
o acesso ao ensino superior e a melhoria de trabalho e renda. Entretanto, existem 
questões de fundo, consolidadas em políticas ou na regulação específica a saber: (1) 
objetivos e metas superestimadas no Plano Nacional de Educação anterior e 
extremamente otimistas no Plano vigente; (2) o incremento das cotas nas IES 
públicas, por raça e para egressos de escolas públicas, torna o acesso mais 
competitivo e restringe a participação legítima e equitativa da sociedade; (3) a redução 
das bolsas de estudo e do financiamento da Educação Superior, em função das 
restrições econômicas que se abatem sobre o país; (4) a falta de capacidade de 
investimento do poder público na Educação Superior, dividindo com a iniciativa 
privada tal responsabilidade.  Considerando pontualmente os aspectos levantados, 
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evidencia-se a necessidade de maior associação entre educação pública e privada, 
sobretudo ao se perceber as limitações, cada vez mais evidentes e significativas da 
atuação do poder público no segmento.  De fato, o que se depreende é um repensar 
de toda a relação público e privada no ensino superior, a começar por uma nova leitura 
da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

2. Qual é a sua percepção acerca do recente processo de expansão do acesso ao 
Ensino Superior no Brasil, particularmente quando leva em conta o fortalecimento do 
sistema universitário público (com o Reuni) e do sistema privado (com Prouni e Fies)? 

E5: O crescimento das possibilidades de acesso ao ensino superior, em princípio 
revela-se com extremamente positivo.  Entretanto, como política de Governo, o que 
se verifica é que tanto REUNI quanto PROUNI vêm sofrendo restrições e cortes, que, 
em vez de ter continuidade seu incremento, o que se verifica de fato, são cortes em 
ambos. A importância é que tais programas não sofressem tanto com as 
sazonalidades políticas e econômicas, como de fato se verifica.  Assim sendo, nas 
condições regulares e normais de funcionamento, sem dúvida a ampliação do acesso 
é fundamental à melhoria das condições de oferta. 

3. Considerando o recente processo de democratização do acesso ao Ensino 
Superior, qual seria a relevância dos programas Prouni, Fies e Reuni? Quais são os 
méritos e as limitações destes programas? Até que ponto eles são importantes para 
fomentar efetivo processo de democratização do acesso ao Ensino Superior? 

E5: Os três programas são importantes, entretanto merecem considerações 
específicas.  Quanto ao PROUNI e ao FIES, esses programas representam a grande 
possibilidade de equilíbrio e de ampliação da perspectiva de acesso da sociedade ao 
ensino superior, sobretudo ao se considerar uma melhoria da condição de 
manutenção do estudante na IES privada tanto quanto na pública.  Já o REUNI, as 
melhorias e investimentos derivados são melhor constatados na melhoria da 
infraestrutura das IES. No específico, embora se amplie a possibilidade do acesso, a 
partir das melhorias promovidas em instalações de modo geral, bem como o 
crescimento de salas de aula, laboratórios e bibliotecas, a bem da verdade não se 
depreende uma relação direta do programa com um aumento direto das vagas dos 
cursos existentes, mas sim com a criação de novos. 

4. Em período recente, o Governo Federal criou universidades públicas orientadas 
para uma “internacionalização solidária”, a exemplo da Unila e Unilab. Em que medida 
instituições com uma espécie de missão civilizatória, como estas, contribuem para o 
acesso a um Ensino Superior qualificado e ao mesmo tempo para a 
internacionalização solidária?   

E5: A universidade pública criada com orientação para uma “internacionalização 
solidária” revela-se como uma política específica que ainda se encontra em 
construção, com viés muito positivo.  Sem dúvida seu propósito e forma de atuação 
apontam para uma contribuição efetiva para integração e consolidação do ensino 
superior entre realidades diversas e paradoxalmente similares.   

5. Até que ponto é possível afirmar que os organismos internacionais (Banco Mundial, 
OMC, OCDE, Unesco, entre outros) exercem influência sobre o processo de expansão 
e de internacionalização do Ensino Superior no Brasil? Em caso positivo, como essa 
influência é exercida – que tipo de expansão e que tipo de internacionalização?  

E5: Os organismos internacionais de fomento exercem, indubitavelmente, de modo 
geral e muitas vezes específica, influência na expansão do Ensino Superior no Brasil.  
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O Banco Mundial, com linhas de crédito estabelece ou exige padrões de qualidade e 
define resultados esperados.  O mesmo se verifica no caso da OCDE, ao propor 
padrões de qualidade em suas relações com sistemas educacionais brasileiros.  
Nestes casos, especificamente, os paradigmas destes órgãos, no mínimo, promovem 
uma aproximação dos padrões internacionais de qualidade educacional, suscitando a 
existência de certa influência.  Quanto a UNESCO, OMC e PNUD, de modo análogo, 
é possível que tal influência seja muito mais em torno de equiparação com padrões 
internacionais de educação do que necessariamente promover diretamente a 
expansão do ensino superior no Brasil.  Acredito que a ACREDITAÇÃO internacional 
por agências privadas e/ou sistemas públicos de acreditação (como o caso do 
ARCOSUL), exercem uma influência muito maior sobre a expansão da 
internacionalização das IES brasileiras do que os órgãos de fomento citados. 

6. Considerando o processo de internacionalização da Educação Superior brasileira, 
qual seria a relevância do programa Ciência sem Fronteira? Quais são os méritos e 
as limitações deste Programa? Até que ponto ele colabora para o avanço do desejado 
processo de internacionalização da Educação Superior brasileira? 

E5: Ao se tratar da Educação Superior em nível de graduação, sem dúvida o 
Programa Ciência Sem Fronteiras traduziu em muito as expectativas de 
internacionalização do ensino superior de graduação.  O Programa possibilita a 
aproximação dos estudantes de graduação a novas realidades educacionais e 
processos de ensino e aprendizagem, que certamente impactam na formação dos 
mesmos.  Considerando especificamente a graduação, é possível que este programa 
se revele como o grande divisor de águas na internacionalização, de modo amplo e 
democrático. Certamente o Programa colabora para o avanço da internacionalização. 
Lamentavelmente, o programa vem sofrendo com os cortes orçamentários 
governamentais. 
 
Entrevistado: E657 

Entrevista respondida por escrito em 04/03/2016 

1. Levando em conta as especificidades da criação e desenvolvimento da Educação 
Superior no Brasil, a emergência de uma sociedade cada vez mais intensiva em 
conhecimento, e as necessidades do setor produtivo em termos de mão de obra 
qualificada, em que termos o Senhor / a Senhora expressa a importância social, 
econômica e política do acesso ao Ensino Superior? Em que medida isso justificaria 
a crescente associação entre a educação pública e privada? 

E6: O ensino superior não pode ser visto apenas como um instrumento para formação 
de uma mão de obra qualificada. Isso é importante para atender às demandas de 
trabalho. Mas o ensino superior também faz parte da Bildung das pessoas, da 
formação de uma sociedade mais cidadã, de uma responsabilidade social e de um 
diálogo com a sociedade por meio da extensão. 
Instigar então uma outra cultura, “participativa”, eis o propósito do nosso modelo de 
universidade. Essa proposta passa por uma visão institucional, ou seja, pela defesa 
da universidade como um bem público-estatal, cujos externalidades não podem ser 

                                                 
57 O entrevistado (E6) não respondeu as questões 2 e 3 por segundo ele “realmente não tenho uma 
opinião formada sobre o assunto”. 
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subestimados. “Se você acha a educação cara, experimente a ignorância”, diz uma 
anedota58; “quando abrimos uma escola fechamos uma prisão”, completa outra.59 
Na verdade, o caráter institucional que defendemos tem por objetivo assumir uma 
“posição diretiva”. Com isso, queremos dizer o seguinte. É preciso uma universidade 
pública-estatal forte para influenciar uma “sociedade participativa”. A universidade, na 
nossa visão, assim como queria a multiversity, se mistura com a sociedade. 
O caráter público-estatal da universidade, nesse caso, é fundamental. Não se trata de 
uma universidade financiada exclusivamente pelo Estado, mas o apoio deste tem que 
ser forte o suficiente para que, em primeiro lugar, os interesses privados não se 
sobreponham aos interesses gerais e, em segundo lugar, para que haja uma 
verdadeira transformação. 

 
4. Em período recente, o Governo Federal criou universidades públicas orientadas 
para uma “internacionalização solidária”, a exemplo da Unila e Unilab. Em que medida 
instituições com uma espécie de missão civilizatória, como estas, contribuem para o 
acesso a um Ensino Superior qualificado e ao mesmo tempo para a 
internacionalização solidária?    

E6: Acredito que essas iniciativas se encaixam naquilo que Boaventura definiu como 
Estado Experimental: O papel do Estado, neste caso, seria o de um “Estado-
articulador” e de um “Estado-experimental”, que colocasse em prática as relações 
entre “sociedade civil”, instituições, mercado, movimentos sociais etc., não da forma 
como vem sendo feito (eminentemente regulatória), mas numa outra perspectiva 
(eminentemente emancipatória).  
Ou seja, são experiências necessárias, laboratórios, para pensarmos uma 
globalização contra hegemônica (para utilizar outro termo de Boaventura). 
 
5. Até que ponto é possível afirmar que os organismos internacionais (Banco Mundial, 
OMC, OCDE, Unesco, entre outros) exercem influência sobre o processo de expansão 
e de internacionalização do Ensino Superior no Brasil? Em caso positivo, como essa 
influência é exercida – que tipo de expansão e que tipo de internacionalização?  

E6: Sim, existe um fenômeno Michael Gibbons.60 Segundo ele, uma nova forma de 
produção do conhecimento estaria surgindo na sociedade. Essa nova forma (Modo 2) 
difere substancialmente da antiga (Modo 1). No modo clássico, que surgiu a partir da 
Revolução Científica, as universidades eram os centros hegemônicos da produção do 
conhecimento.  
O que mudou? Segundo Gibbons, a partir da segunda metade do século XX, teve 
início uma série de transformações, cada vez mais visíveis, que nos levam a acreditar 
no surgimento de uma nova forma de produção do conhecimento. A universidade 
perdeu a hegemonia na produção do conhecimento. Agora ela tem que compartilhá-
lo com institutos de pesquisa, agências governamentais, laboratórios industriais, think 
tanks etc.  

                                                 
58 Atribuída a Derek Bok. 
 
59 Atribuída a Victor Hugo. 
 
60 Gibson é um dos principais consultores do Banco Mundial para assuntos relativos ao ensino superior 
e um dos autores mais citados, com relação à universidade, nos índices de citação. 
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A “modernização da universidade”, então, passaria pela sua adaptação à essa 
realidade. Gibbons chega a falar da necessidade de uma “derrapagem para a direita” 
(com relação à política liberal), na organização da universidade.61 Nossa opção 
“participativa”, sem cair nos estereótipos, segue na direção contrária. Gibbons é 
principal exemplo dessa influência nos últimos anos. Eu acredito que isso influencia o 
Brasil por meio da ampla divulgação dos relatórios, livros etc. É preciso verificar o 
papel que os think tanks tem também nesse processo, no financiamento de pesquisas, 
na divulgação de conteúdo.  
 
6. Considerando o processo de internacionalização da Educação Superior brasileira, 
qual seria a relevância do programa Ciência sem Fronteira? Quais são os méritos e 
as limitações deste Programa? Até que ponto ele colabora para o avanço do desejado 
processo de internacionalização da Educação Superior brasileira? 

E6: Acho importante, mas não vejo nisso uma grande transformação institucional. É 
preciso que haja mais intercambio (ou seja, é preciso receber gente de fora também). 
Para mim o grande ponto nessa questão de internacionalização seria um alinhamento 
com os EUA e o processo de Bolonha, com uma flexibilização curricular, nos moldes 
do que foi proposto pela Universidade Nova.  

 

                                                 
61 Cf. GIBBONS, Michael. Choix et responsabilité: l’innovation dans un contexte nouveau. In: Politiques 
et gestion de l'enseignement supérieur, vol. 17, n. 1, 2005.  


