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Resumo 
 

Objetivo: a presente dissertação teve como objetivo analisar a expansão da 
educação superior privada brasileira a partir da ação do Fundo de Financiamento 
Estudantil (FIES) e Programa Universidade para Todos (PROUNI). 
Relevância/originalidade: é dever do Estado, contemplado na Constituição Federal, 
prover educação aos cidadãos brasileiros. Educação infantil, básica e superior são 
necessárias e direitos constituídos para o desenvolvimento de todas os brasileiros 
em cada fase de suas vidas. No tocante ao ensino superior, sua função é de suma 
importância para os cidadãos na perspectiva de qualificação para o desempenho do 
trabalho. Sempre foi um nível de ensino relegado aos mais abastados, deixando os 
com menor poder aquisitivo sem essa opção. Metodologia/abordagem: tratou-se 
de uma pesquisa bibliográfica e documental, à luz do método dialético, mais 
especificamente o materialismo histórico-dialético com abordagem qualitativa, 
baseada no estudo da legislação e bibliografia específicas para analisar a expansão 
da educação superior privada a partir da ação do FIES e do Prouni. Foram utilizadas 
periódicos científicos, sites, livros especializados, eventos científicos e documentos 
oficiais da legislação brasileira. Principais resultados: de acordo com a pesquisa 
realizada constatou-se que o FIES e Prouni representam marcos na expansão do 
ensino superior privado, possibilitando crescimento nesse setor a partir da 
transferência de renda e incentivos fiscais. Contribuições teórico-metodológicas: 
os métodos, conceitos e procedimentos apresentados nesta dissertação mostraram-
se adequados para comprovar que houve realmente a expansão do ensino superior 
privado com a implementação do FIES e Prouni. Contribuições sociais para a 
gestão: FIES e Prouni são políticas de vitais importância para que as pessoas com 
pouco poder aquisitivo tenham acesso à educação, dando-lhes oportunidades de 
melhoria econômica em suas condições de vida. Sugere-se que sejam reformuladas 
e melhoradas para potencializar o acesso de mais pessoas à educação superior. 
 
Palavras-chave:  Ensino Superior Privado. Expansão da Educação Superior. FIES. 
Prouni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 

Objective: the present dissertation aims to analyze the expansion of private Brazilian 
higher education from the actions of the Fies and Prouni. Relevance/originality: It is 
the duty of the State, contemplated in the Federal Constitution, to provide education 
to Brazilian citizens. Primary, secondary, and higher education are necessities and 
constituted rights for the development of all Brazilians at each stage of their lives. 
With regards to higher education, its function is of utmost importance for citizens in 
the perspective of qualification for work performance. It was always a level of 
education obtainable to the more affluent, leaving those with less purchasing power 
without this option. Methodology/approach: It was conducted in a bibliographical 
and documental research, by means of the dialectical method in particular the 
historical materialism – dialectical with qualitative approach, based on the study of 
legislation and a specific bibliography to analyze the expansion of private higher 
education from the actions of Student Financing Fund (Fies) and the University for All 
Program(Prouni). Research used included scientific magazines, scientific events, 
websites, specialized books, scientific events, and official documents of Brazilian 
legislation. Main results: According to the survey conducted, it was found that Fies 
and Prouni represents milestones in the expansion of private higher education, 
allowing a growth in this sector, through the transfer income and tax incentives. 
Contributions Methods/methodology: the methods, concepts and procedures   
submitted in this dissertation, has been shown to be appropriate to verify that there 
was an expansion of higher education private sector with the implementation of Fies 
and Prouni. Social contributions for management: Fies and Prouni are policies of 
vital importance, so that people with little purchasing power have access to higher 
education. Giving them opportunities for economic improvement in their living 
conditions. We suggest that they be reformulated and improved to enhance to 
provide opportunities for higher education to an even greater extent. 
 
Keywords:  Private Higher Education. Expansion of Higher Education. FIES. Prouni. 
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1 Introdução 

 

1.1 Contextualização 

 

A universidade no Brasil é recente. Pensar o cenário educacional acadêmico 

brasileiro demanda, antes de tudo, ter em mente a forma sob a qual o território 

brasileiro foi traçado. Isso determinou todo o seu processo de desenvolvimento, 

inicialmente como Colônia e, posteriormente, como República, trazendo aspectos 

coloniais para, daí, compreender o fato de a Universidade no Brasil ter aqui chegado 

tão tardiamente. 

 

Segundo Oliveira (2009, p. 11): 

  

O Brasil é um país “tardio”: capitalismo tardio, independência tardia, abolição 
tardia, industrialização tardia e... universidade tardia. Enquanto as 
universidades mais famosas do Ocidente (não sabemos as do Oriente) já são 
multisseculares – as lendárias Bolonha, Sorbonne e Oxford são do século XII, 
a primeira é do início do século XIII, as outras duas – e mesmo um país 
“jovem” como os Estados Unidos já possuía universidades no século XVIII, 
nossas universidades principais são dos anos 20 e 30 do século XX: a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, então URJ, 1920), a 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, 1927), a Universidade de São 
Paulo (USP, 1934) e a Universidade do Distrito Federal (UDF, 1935), que 
depois desapareceu para dar lugar à Universidade do Brasil/UFRJ. 

 

Não cabe, para fins deste trabalho, estabelecer análise sobre o porquê de o Brasil 

ser um país tardio, como mostra Oliveira (2009). Mas é possível, tendo em vista a 

história sob a qual se formou este país, inferir que só se tornou necessário ao Brasil, 

na óptica da Coroa e, posteriormente, dos governantes da República, o 

desenvolvimento do capitalismo, da independência, abolição, industrialização e 

implantação de cursos de nível superior, quando este país assumiu alguma 

relevância no cenário internacional. 

 

 

____________________ 
1 Este trabalho foi revisado de acordo com as novas regras ortográficas aprovadas pelo Acordo 
Ortográfico assinado entre os países que integram a Comunidade de Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), em vigor no Brasil desde 2009. E foi formatado de acordo com as Instruções para 
Formatação de Trabalhos Acadêmicos – Norma APA, 2019. 
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Isso significa que o Brasil foi se desenvolvendo à medida que surgiam as demandas 

por esse desenvolvimento. No cenário educacional, por exemplo, nos tempos da 

Colônia, a educação formal era privilégio de poucos - os poucos detentores de 

posses e poder - e só foi estendida às demais parcelas da população quando se 

tornou necessário instruir as massas. E isso se deu quando da chegada da Família 

Real ao Brasil. Foi a partir daí que se engendrou no país a necessidade de 

possibilitar educação formal a todos os cidadãos brasileiros e uma necessidade 

desenvolvimentista e não humanista.  

 

Entender que a educação brasileira reflete ainda o período colonial do Brasil 

possibilita compreender melhor todo o processo educacional, inclusive o 

financiamento da educação superior, foco deste trabalho.  

 

Por que essa afirmativa? Porque se entende a questão do financiamento público 

para a educação superior privada como também uma forma de reparação histórica a 

todos os cidadãos que, expropriados do direito de estudar por inúmeras razões, 

sobretudo as de ordem material, não puderam ter acesso ao ensino superior, pela 

inexistência e/ou pouca eficácia/abrangência de políticas públicas educacionais. 

 

É preciso compreender a educação como um direito e, nessa perspectiva, entender 

que os cidadãos devem ter acesso e permanência garantidos em todos os níveis de 

educação. E é dever do Estado, amplamente previsto em legislação, prover a 

educação aos cidadãos brasileiros. Educação infantil, educação básica e ensino 

médio e superior são necessários ao desenvolvimento de todas as pessoas em cada 

fase de suas vidas.  

 

No tocante ao ensino superior, sua função é de suma importância para o mundo do 

trabalho na ótica de qualificação técnica para o desempenho do trabalho numa 

sociedade altamente tecnologizada. Por muito tempo foi um nível de ensino relegado 

a poucas pessoas, o que acabou enraizada no imaginário popular a ideia de 

supremacia de quem detém o ensino superior em detrimento dos que não o têm. 

 

Essa ideia foi dando margem a uma significativa cisão social e econômica ao longo 

dos tempos, ao passo que a divisão do trabalho e sua especialização pelo próprio 
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movimento do capitalismo foram criando funções cada vez mais específicas e 

especializadas, que passaram a demandar cada vez mais progressão nos níveis de 

educação para domínio dessas funções e atuação no mundo do trabalho. 

 

O capitalismo passou a exigir cada vez mais que o indivíduo progredisse em seu 

processo educacional para sua inserção e permanência no mundo do trabalho. As 

graduações e pós-graduações assumiram acentuada relevância nesse cenário de 

intensificação do capitalismo, ao mesmo tempo em que foram se constituindo como 

uma realidade para poucas pessoas. O investimento público em educação superior 

pública não absorve toda a demanda, se se considerar a questão do direito de 

estudar, pois nem todos os indivíduos que têm interesse em cursar o nível superior 

têm essa possibilidade na esfera pública, por motivos diversos. Esses motivos vão 

desde a não existência de universidade pública na localidade onde residem até a 

falta de tempo para frequentar a universidade, devido ao trabalho. 

 

Além disso, não se pode deixar de mencionar os processos seletivos para ingresso 

em universidades públicas que, muitas das vezes, dada a concorrência, acabam 

privilegiando os concorrentes que dispõem de mais tempo para dedicação aos 

estudos. Muitos estudantes trabalhadores com intenção de ingresso no ensino 

superior enfrentam esse problema, pois têm a necessidade de trabalhar para se 

manter e/ou ajudar no sustento de sua família. Mas acabam não conseguindo 

ingresso numa universidade pública por não conseguirem aprovação nos processos 

seletivos por conta de mínimo ou nenhum tempo de estudo em relação aos 

concorrentes que apenas estudam. 

 

Tudo isso tem a ver com uma questão ainda maior, que é a ideia de superioridade 

do ensino superior público em detrimento da educação superior privada, o que, 

acredita-se, não passa de mito. Percebe-se substancial diferença entre uma e outra 

educação superior no tocante ao financiamento: a universidade pública é gratuita e 

acessível àqueles que não dispõem de condições financeiras para custear um curso 

superior (mas não necessariamente destina-se a esse público e há grande 

contingente de indivíduos que possuem condições financeiras para pagar seu nível 

superior, mas optam pela gratuidade da educação superior pública), ao passo que a 
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universidade particular é privada e os cursos, muitas das vezes, têm preços além da 

capacidade que os estudantes têm de pagar. 

 

Daí, volta-se ao que mencionado anteriormente acerca do financiamento como 

reparação social histórica, mas também como forma de possibilitar o acesso 

irrestrito dos indivíduos ao ensino superior, independentemente de sua classe social 

ou status econômico. E essa garantia é o que descreve e assegura tão bem a 

legislação brasileira, sobretudo na Constituição Federal (CF) de 1988, que garante 

educação como direito de todos e dever do Estado, da sociedade e da família. 

 

Tendo em vista os direitos civis, o contínuo progresso das tecnologias e o 

desenvolvimento de novas profissões, esse movimento que configura a 

recomposição do capitalismo - o acesso ao ensino superior - torna-se questão de 

primeira ordem para a formação de profissionais para atuação nesse novo mundo do 

trabalho, que está em constante transformação e evolução. 

 

O ensino superior não pode mais ser compreendido como um nível de educação 

voltado para a formação de minorias intelectuais, mas para a formação de 

profissionais qualificados e capacitados para uma atuação idônea, competente e 

acertada no mundo do trabalho, que demanda cada vez mais especialização para o 

desempenho das mais variadas tarefas. 

 

Para compreender o papel da universidade nesse processo de formação para o 

mundo do trabalho, é preciso destacar que a CF, em seu artigo 207 (Brasil, 1988), 

estabelece que “as universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Essa prerrogativa legal de 

autonomia constitui-se em condição imprescindível para a produção do 

conhecimento em uma sociedade capitalista. Desse modo: 

 

A universidade tornou-se, ao longo de um processo histórico tortuoso, o lugar 
da produção da ciência e hoje, também, da técnica. No início muito ligado à 
igreja, em seus vários credos e confissões, crescentemente laica – ainda que 
as confessionais continuem existindo e afirmem-se também como produtoras 
de conhecimento -, a universidade de vocação humanística, já nos fins do 
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século XIX, profissionalizou-se, num processo que Weber logo anotou com 
vigência, sobretudo nas universidades estadunidense (Oliveira, 2009, p. 12). 

 

Segundo o artigo 52 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº. 9.394/96, as 

universidades “são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do 

saber humano” (Brasil, 1996, s.p.). Além disso, o Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 

2006, estabeleceu em seu artigo 12 que “as instituições de educação superior, de 

acordo com sua organização e respectivas prerrogativas acadêmicas, serão 

credenciadas como: I - faculdades; II - centros universitários; e III – universidades”. 

 

Entretanto, em 12 de dezembro de 2007, por meio da Portaria Normativa nº 40, 

redefiniram-se esses níveis de organização acadêmica das instituições de educação 

superior, ficando da seguinte forma:  

 

1- Faculdade (categoria que inclui institutos e organizações equiparadas, nos termos 

do Decreto n° 5.773, de 2006);  

2- centro universitário (dotado de autonomia para a criação de cursos e vagas na 

sede, está obrigado a manter um terço de mestres ou doutores e um quinto do corpo 

docente em tempo integral);  

3- universidade (dotada de autonomia na sede, pode criar campus fora de sede no 

âmbito do Estado e está obrigada a manter um terço de mestres ou doutores e um 

terço do corpo docente em tempo integral);  

4- Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (para efeitos regulatórios, 

equipara-se à universidade tecnológica);   

5- e Centro Federal de Educação Tecnológica. 

 

Romano (2006, p. 18) acrescenta: 

 

Quem trabalha na universidade pública – professores, estudantes, 
funcionários – tem consciência de que a instituição pertence ao Estado 
democrático de direito e deve obedecer às normas de convívio estabelecidas 
na Constituição política. A universidade pública se define pelo seu âmbito 
estatal ou nada significa. No estado de direito, a vida das pessoas é regulada 
por leis e não pelo arbítrio desta ou daquele dirigente político, setor social ou 
partido. Seu alvo é o de buscar o bem, a verdade, a beleza, em todos os 
aspectos da vida humana. Com as ciências, as artes, os serviços sociais, ela 
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cumpre o papel de ajudar o povo brasileiro na busca de uma vida digna, ética, 
bonita. 

 

A universidade deve ser “autônoma”, apesar de estar dentro das estruturas política, 

administrativa e financeira do Estado. Essa concepção pressupõe um nível de 

autonomia diferente daquele dispensado pelo governo federal, por meio de suas 

políticas heterônomas de gerenciamento de metas, como, por exemplo, o Decreto nº 

6.096, de 24 de abril de 2007, que instituiu o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). 

 

Esses aspectos revelam a grande fragilidade da universidade diante das investidas 

tanto do Estado, como do capital propriamente dito. A universidade precisa de 

recursos do fundo público para sua manutenção e expansão, para cumprir a sua 

função histórica de formar os profissionais que a sociedade precisa e ao mesmo 

tempo produzir conhecimento científico.  

 

A contradição revela-se na origem desse recurso, que nem sempre provém do fundo 

público. E quando origina do Erário Público, quase sempre vem condicionado às 

metas estabelecidas por organismos exógenos, como, por exemplo, instâncias do 

governo federal. Essa condição se manifesta não apenas nas estratégias de gestão 

política da universidade, mas no ensino, na pesquisa e na extensão. 

 

A universidade forma indivíduos para as mais diversas áreas de pensamento. 
O universo humano é o seu horizonte. Ela serve às comunidades locais no 
mesmo impulso em que serve a comunidade nacional e internacional, e vice-
versa. Toda universidade digna deste nome não se limita ao tempo e ao 
espaço da imediatez. Ela realiza a passagem do singular ao universal e 
permite aos cidadãos de uma cidade perceberem seus problemas e 
esperanças em nível cósmico. Para isso, o requisito é a plena liberdade, a 
força crítica assegurada para mestre, pesquisadores, alunos. Instituição 
mantida pela vida civil, se a universidade permite que parte de seus quadros 
não chegue ao seu fim, a investigação e o ensino livres, ela trai a sua missão, 
para a qual impostos são recolhidos de toda a cidadania (Romano, 2006, p. 
20-1). 

 

A ideia de Romano (2006) enfatiza a defesa por uma concepção de universidade 

verdadeiramente plural, livre das amarras do “reino exclusivo das letras”, que pode 

ser entendida como os cursos de formação exclusivamente teórica. Essa concepção 
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reforça a necessidade de novas críticas sobre a inserção da universidade no campo 

de formação, que atenda às prerrogativas do mercado de trabalho.  

 

Aliás, exatamente a esse respeito tratou-se anteriormente neste texto quando se 

referiu à relevância do ensino superior para a formação para o mundo do trabalho e 

à necessidade de se compreender esse nível de educação não como voltado para a 

formação de elites intelectuais dedicadas somente ao ofício de pensar, mas para a 

formação de profissionais qualificados para ingresso no mundo e atuação de modo 

proativo, consciente e responsável.  

 

Assim, a necessidade de qualificar indivíduos para tal atuação é urgente e cabe ao 

Estado brasileiro solucionar a problemática que envolve a questão do acesso ao 

ensino superior via políticas públicas, a fim de possibilitar que todos os indivíduos 

que tenham interesse possam ter acesso ao nível superior. 

 

Para tanto, entende-se a questão do financiamento da educação superior como 

sendo de suma relevância quanto ao acesso dos indivíduos a esse nível 

educacional. É por meio de políticas públicas de financiamento que funcionam as 

universidades públicas e para cumprimento dos dispositivos legais. Isso porque a 

esfera pública acaba por não comportar toda a demanda por educação superior de 

nossa sociedade. Também a esfera privada de educação superior necessita de 

financiamento estatal para que possa cumprir sua parcela social de colaboração 

com a expansão do ensino superior. 

 

Passa-se a utilizar, a partir de agora, a primeira pessoa para referir-se a mim mesma 

e, assim, justificar a minha trajetória na educação e minhas finalidades de pesquisa. 

Meu lugar de fala é o de uma profissional do Direito que atua desde a formação 

acadêmica na educação. Formei-me como bacharel em Direito e inicialmente atuei 

como professora concursada do estado da Bahia, na cidade de Itororó. Venho de 

origem humilde e a educação foi a salvação para mim e meus irmãos. 

 

Migrei da Bahia para o Maranhão a fim de melhorias de vida, e neste Estado passei 

a trabalhar como consultora jurídica de prefeituras a serviço das secretarias 

municipais de educação. Essa experiência possibilitou-me perceber os aspectos 
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jurídicos da educação e obter infinitos conhecimentos que me possibilitaram, mais 

adiante, a realização de um sonho: empreender na educação superior privada como 

forma de possibilitar que pessoas como eu e meus irmãos, advindos de uma 

realidade pobre e de privações, tivéssemos acesso ao nível superior e, 

consequentemente, a melhores condições de emprego e renda. 

 

Diferentemente de muitas instituições de ensino superior privadas que atuam no 

país, dirijo uma instituição constituída por mim e um de meus irmãos, já falecido, 

cuja missão é realizar sonhos preparando para o mundo do trabalho. Trago a missão 

de veicular educação superior de qualidade a preços justos, com o intuito de 

possibilitar que as pessoas que tenham interesse em cursar o nível superior possam 

fazê-lo em nossa instituição e dela sair preparado para atuar ativa e 

conscientemente no mundo do trabalho. Essa mesma dedicação presto aos meus 

colaboradores, todos graduados e pós-graduados por seus próprios méritos 

mediados por nossa instituição. 

 

Essa nossa trajetória e experiência construída no trabalho na educação superior 

privada é que nos impulsiona à pesquisa acerca da expansão do ensino superior 

privado no Brasil, tendo em vista os dois principais programas de financiamento 

público para a iniciativa privada implantados no país a partir da década de 1990, o 

Programa Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e Programa Universidade para 

Todos (PROUNI). Esses programas alcançaram representatividade e possibilitaram 

a muitos indivíduos a realização do desejo de estudar e se qualificar para ingresso e 

permanência no mundo do trabalho por meio de bolsas de financiamento estudantil.  

 

O Prouni é uma das principais formas de renúncia fiscal em favor de entidades 

privadas de ensino superior realizada pelo Estado brasileiro. Trata-se de um 

programa do governo federal criado por meio da Medida Provisória (MP) nº 213 de 

2004, que foi convertida na Lei nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, por meio da qual 

as instituições que ofertem bolsas de estudo no âmbito do referido programa tenham 

isenção dos seguintes tributos: imposto de renda das pessoas jurídicas, contribuição 

social sobre o lucro líquido, contribuição social para o financiamento da seguridade 

social e contribuição para o Programa de Integração Social (PIS). 
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O FIES, de natureza contábil, foi instituído por meio da Medida Provisória 1.827 de 

27 de maio de 1999, reeditada pelas MPs 1865-2 de 29 de junho de 1999, 1972-8 de 

10 de dezembro de 1999 e 2094-22 de 27 de dezembro de 2000. As medidas 

provisórias de instituição do FIES foram convertidas na Lei nº 10.260 de 12 de julho 

de 2001. O FIES é destinado à concessão de financiamento a estudantes 

regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC).  

 

A gestão do FIES compete ao MEC na qualidade de formulador da política de oferta 

de financiamento e supervisor da execução das operações e ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE, 2011) na condição de agente operador e 

administrador dos ativos e passivos, conforme disposto no art. 3º, da Lei nº 

10.260/2001, alterada pela Lei 12.202, de 14 de janeiro de 2010 (Brasil, 2013). 

 

É no âmbito do financiamento da educação superior privada na perspectiva do FIES 

e do Prouni que se optou por desenvolver o presente trabalho, que apresenta o 

seguinte problema de pesquisa: como se deu a expansão do ensino superior privado 

no Brasil a partir da criação do Prouni e do FIES?  

 

1.2 Objetivos  

 

Corroborando o problema norteador desta pesquisa, estabeleceu-se o objetivo geral 

que se desdobra em três específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a expansão da educação superior privada brasileira a partir dos programas 

Prouni e FIES.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar a configuração histórica do ensino superior no Brasil.  

b) Relatar o movimento de expansão do ensino superior privado brasileiro.  
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c) Estabelecer a questão do financiamento estudantil sob a perspectiva do 

Prouni e do FIES. 

 

 

 

 

1.3 Justificativa 

 

Para o alcance desses objetivos desenvolveu-se o presente estudo sob a forma de 

pesquisa bibliográfica e documental, a fim de investigar e analisar a literatura 

específica, as produções acadêmicas e documentos oficiais relacionados ao Prouni 

e ao FIES e responder à pergunta que orienta este trabalho. 

 

Os textos de políticas são impregnados de elementos de disputa que são 

constituídos a partir da atuação da hegemonia discursiva de cada grupo 

representado nas esferas de poder. Constituem a tentativa de materialização dos 

interesses dos estratos dominantes, como também os de representantes das 

camadas populares da sociedade que disputam hegemonia dentro da política e a 

efetivação de seus ideais sob a forma de políticas educacionais.  

 

E não é o consenso que determina a política educacional, mas a criação de um 

movimento de adesão em que se consegue a manutenção de determinados 

interesses em detrimento de outros num movimento em que uma maioria se vê 

representada minimamente em seus interesses, apesar de outros interesses serem 

sobrepujados. E mesmo assim optam pelo consenso para aprovação da política em 

questão. 

 

É nesse campo de disputas entre agentes antagônicos que se desenvolve a política 

educacional expressa muitas vezes em documentos que estão passíveis de 

interpretações e ressignificações tendo em vista o contexto histórico, os indícios, 

bem como o referencial teórico e metodológico utilizado pelo pesquisador.  

 

O aparato teórico e metodológico adotado nesta pesquisa é o materialismo histórico-

dialético em decorrência de nossa visão de mundo, que percebe a exploração das 
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camadas sociais menos favorecidas dentro da estrutura capitalista. Acredita-se, 

porém, que dentro dessa engrenagem há a possibilidade de instruir as massas para 

que possam ir além da mera instrumentalização educacional para atendimento das 

demandas do mundo do trabalho. 

 

É sob essa ótica que se pensa o financiamento do ensino superior privado pela 

iniciativa pública, como forma de possibilitar às massas também o direito 

constitucional de acesso à educação em todos os seus níveis e modalidades. 

Conforme já pontuado aqui anteriormente, entende-se a questão do financiamento 

público para a iniciativa privada como uma questão também de reparação social 

baseado em que o nível superior no Brasil, desde a sua criação, assumiu o status de 

nível educacional destinado a poucas pessoas, as quais comporiam uma pretensa 

elite intelectual. 

 

Contrariamente percebe-se o ensino superior como nível de educação para a 

formação para o mundo do trabalho, haja vista as atuais demandas da sociedade 

que cada vez mais necessita de profissionais qualificados, especializados e em 

constante contato com a ciência e a tecnologia. 

 

Desse modo, esta pesquisa assume relação com: 

  

A dialética materialista histórica enquanto uma postura, ou concepção de 
mundo; enquanto um método que permite uma apreensão radical (que vai à 
raiz) da realidade e enquanto práxis, isto é, unidade de teoria e prática na 
busca da transformação e de novas sínteses no plano do conhecimento e no 
plano da realidade histórica (Frigotto, 1991, p. 73). 

 

Nesse viés, convergindo com os escritos do filósofo Karl Marx, dentro da linha do 

materialismo histórico-dialético que esboça a presente pesquisa, possibilita-se ao 

sujeito uma atitude de reflexão crítica. Marx, em sua conjuntura, conclui que é pelo 

modo de produção, da materialidade, que se estabelecem as relações históricas da 

sociedade. Dessa forma, a relação do homem com o trabalho gera no sujeito a 

capacidade de se realizar como ser ativo na história, nas relações sociais e 

consciente em sua atuação.  
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O autor apresenta esse método investigativo para entender a sociedade capitalista 

(o objeto), a história e o homem (o sujeito) a partir de suas relações de produção. 

Assim, o método traz contribuições na esfera educacional essenciais à produção do 

conhecimento, que são refletidas na prática concreta, pensada e compreendida na 

materialidade histórica da vida humana em sociedade.  

Sendo assim, partindo dessa concepção materialista, histórica e dialética, o homem 

aprende a se organizar, a refletir e mudar seu contexto social. Para o filósofo, o 

modo de produção da vida material condiciona a vida social do sujeito realmente 

ativo com a realidade. Em defesa dessa análise, na obra “Ideologia Alemã”, Marx e 

Engels concluem: 

 

A produção de ideias, de representações, da consciência, está, em princípio, 
imediatamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio 
material dos homens, com a linguagem da vida real. O representar, o pensar, 
o intercâmbio espiritual dos homens ainda aparecem aqui como emanação 
direta de seu comportamento material [...]. Os homens são os produtores de 
suas representações, de suas ideias etc., mas os homens reais e ativos, tal 
como acham condicionados por um determinado desenvolvimento de suas 
forças produtivas e pelo intercâmbio que a ele corresponde, até chegar às 
suas formações mais desenvolvidas (Marx & Engels, 2007, p. 93-94). 

 

Nesse sentido, assume-se o materialismo histórico-dialético como perspectiva 

teórica e metodológica de análise de nosso objeto de pesquisa, por entender o 

acesso à educação em todos os seus níveis e modalidades como um direito de 

todos os indivíduos, independentemente da classe social na qual se encontram 

divididos por força do capitalismo. A educação superior é vista como um nível 

educacional relevante para a formação para o mundo do trabalho e por também 

entender que o público e o privado não devem se constituir em instâncias opostas, 

mas complementares na construção de uma sociedade mais justa e menos desigual. 

 

Esta dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos. O primeiro deles constitui-

se nesta introdução, a qual apresenta o tema de investigação, a justificativa para seu 

desenvolvimento, o problema e os objetivos de pesquisa. O segundo capítulo traz o 

referencial teórico que sustenta esta pesquisa, a partir do qual se averiguou o 

contexto histórico da implantação do ensino superior no Brasil, como também as 

formas de financiamento e a expansão desse nível educacional no país.  O terceiro 

capítulo descreve o percurso teórico-metodológico desta pesquisa e o método 
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científico a partir do qual se pensou e estudou o objeto, bem como o tipo de 

pesquisa empreendida e a forma como os dados foram compostos e analisados. O 

quarto capítulo relata a análise empreendida à luz do referencial teórico estudado e 

dos documentos oficiais escolhidos para o desenvolvimento desta pesquisa. E no 

quinto e último capítulo traçam-se as considerações acerca dos resultados 

encontrados à luz das próprias convicções construídas a partir da experiência de 

vida desta autora e como profissional do Direito que desde o início da carreira 

sempre trabalhou na educação e também dos estudos empreendidos para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

Intentou-se, com esta pesquisa, incentivar o debate e a discussão acerca da 

expansão da educação superior privada no Brasil sob a perspectiva do Prouni e do 

FIES, como também estimular o desenvolvimento de pesquisas sobre esse objeto a 

partir de outros focos e entendimentos que possam traduzir o financiamento 

estudantil e a expansão do ensino superior privado no país.   
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2   O Desenvolvimento do Ensino Superior no Brasil 

 

Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico deste estudo construído a partir de 

pesquisa bibliográfica para a qual se fez necessária a busca em diversos loci de 

disseminação do saber. Foram acessadas publicações de periódicos especializados, 

teses, dissertações e revistas de programas de pós-graduação a fim de organizar 

um referencial teórico que possibilitassem entender a conjuntura histórica da 

implantação da educação superior no Brasil, o processo de expansão desse nível de 

ensino, as formas de financiamento, bem como a atuação dos dois principais 

programas de financiamento estudantil, o Prouni e o FIES, e sua relação com a 

expansão da educação superior privada no país. 

 

Inicia-se com breve panorama histórico acerca do desenvolvimento do ensino 

superior no Brasil desde o período colonial até a República, seguido da 

apresentação das principais reformas universitárias e da expansão da educação 

superior no país. 

 

O referencial teórico segue expondo o contexto histórico que possibilitou o processo 

de expansão do ensino superior privado no Brasil e a atuação do financiamento 

público na iniciativa privada sob a forma de programas de financiamento estudantil 

na expansão da educação superior privada no país. 

 

Este capítulo finaliza exibindo os dois principais programas de financiamento 

estudantil já criados e atuantes em território nacional, o Prouni e o FIES, informando 

dados divulgados em documentos oficiais da legislação brasileira e de produções de 

autores da pós-graduação brasileira. 

 

2.1 Criação e expansão: breve histórico 

 

A educação superior no Brasil desenvolveu-se tardiamente e isso pode ser explicado 

a partir da conjuntura histórica sob a qual foi se constituindo, inicialmente como 

colônia portuguesa e, depois, como República. Não se pode pensar o 

desenvolvimento da educação superior no país sem relevar o âmbito no qual surgiu 

o próprio Brasil. 
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Toda a análise a respeito do cenário educacional brasileiro não se deve dar sem se 

averiguar antes a conjuntura histórica na qual foi construído o Brasil, pois isso é 

determinante para o entendimento dos arranjos que se foram formando e 

possibilitando a consolidação do que hoje está estruturado em nossa educação 

nacional. 

 

Para compreender a atual estrutura desse nível de ensino no Brasil, é necessário 

compreender a história de nossa educação superior, o financiamento público na 

educação pública e o financiamento público na esfera privada. Isso porque o que se 

vê hoje sob a forma de políticas públicas e legislação educacional decorre de um 

panorama histórico, político, social e econômico que foi moldando, ao longo do 

tempo, as concepções de ensino superior, sua finalidade, a quem se destina e o seu 

financiamento no país.  

 

O Brasil se desenvolveu a partir do estigma de terra colonizada, logo, os interesses 

aqui empreendidos eram os de Portugal, o que fez com que as ações voltadas para 

a educação da população brasileira se desenvolvessem tendo em vista as 

necessidades desse país.  

 

Assim, os primeiros passos dados para a implantação do ensino superior no Brasil 

decorreram das demandas portuguesas; o ensino superior foi implantado neste país 

com a chegada da Família Real, o que demandou a necessidade de proporcionar o 

estabelecimento, em terras brasileiras, de uma cultura que se assemelhasse à 

portuguesa (Teixeira, 1989 como citado em Costa, 2010).  

 

A esse respeito, Costa (2010, p. 44) pontua que: 

 

No início do século XIX, os acontecimentos políticos na Europa culminaram 
com a transferência da sede do governo português para o Brasil. Nos navios 
que vieram para o Brasil, além de 15.000 pessoas, dentre elas várias 
personalidades da cultura portuguesa, foram trazidos também milhares de 
livros, que podem ser encontrados até hoje na Biblioteca Nacional na cidade 
do Rio de Janeiro. Com a chegada da Família Real, no ano de 1808, todas as 
escolas foram objetos de Cartas Régias, justificando suas criações e as 
instruções para o seu funcionamento. 
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Na visão dos colonizadores portugueses era preciso elevar o nível cultural do Brasil 

em todos os campos intelectuais (Costa, 2010). Era preciso estruturar 

intelectualmente o país para receber a Família Real e toda a sua corte; o interesse 

era compor um clima propício ao seu estabelecimento no Brasil. Se a implantação 

do ensino superior neste país decorreu do estabelecimento da Família Real em 

terras brasileiras, pode-se depreender que esse nível de ensino jamais seria 

implantado caso a Corte Portuguesa não tivesse sido obrigada a estabelecer-se 

aqui. 

 

No período monárquico consolidou-se uma estrutura de ensino superior no país que 

possibilitou o engendramento de cursos superiores de Direito, Farmácia, Medicina, 

Belas Artes e Engenharia. E, apesar de a República ter apresentado esforços para 

manter o nível de educação superior implantando aqui pela Corte Portuguesa, os 

professores não tinham condições de dedicar-se exclusivamente ao Magistério 

superior, por isso, poucas aulas por semana eram ofertadas aos estudantes (Costa, 

2010).  

 

Com isso, não havia um bom ensino; no Brasil não havia a ideia de criação de 

universidades em território nacional, em função do hábito de esse nível de ensino 

ser ofertado em Portugal (Costa, 2010). Isso demonstra o caráter elitista que a 

educação superior assumia na concepção da sociedade brasileira dessa época, uma 

vez que só poderia ter acesso a ele na metrópole aqueles que tivessem alto poder 

aquisitivo. Conforme Moacyr (1937 como citado em Fávero, 2006, p. 20): 

 

A história da criação de universidade no Brasil revela, inicialmente, 
considerável resistência, seja de Portugal, como reflexo de sua política de 
colonização, seja da parte de brasileiros, que não viam justificativa para a 
criação de uma instituição desse gênero na Colônia, considerando mais 
adequado que as elites da época procurassem a Europa para realizar seus 
estudos superiores. 

 

Foi somente a partir do início do século XX que, de fato, as universidades foram 

criadas no Brasil: a Universidade do Rio de Janeiro (1920), a Universidade de Minas 

Gerais (1927), a Universidade de São Paulo (1934) (Costa, 2010; Fávero, 2006) e a 

Universidade do Distrito Federal (1935-1939) (Costa, 2010; Fávero, 2006; Souza, 

Miranda & Souza, 2019). Em 1937 a Universidade de São Paulo (estadual) e a 
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Universidade do Rio de Janeiro (federal) foram então reestruturadas no modelo da 

Universidade de São Paulo, representando assim um esforço para se consolidar um 

padrão universitário (Costa, 2010, p. 45).  

 

A fim de melhor ilustrar evolução do Ensino Superior no Brasil, optou-se por 

reproduzir o quadro exposto abaixo. 

 

Tabela 1 

Evolução do ensino superior no Brasil 

GOVERNO ANO AÇÕES 

Dom João VI 
 
 

1808 Escolas foram objetos de Cartas Régias, justificando suas 
criações e as instruções para o seu funcionamento. 
Objetivou elevar o nível cultural do país em todos os 
campos intelectuais. 

Dom Pedro I 1827 Fundação dos Cursos Jurídicos 
 
 
 

Dom Pedro II 

1875 Escola de Minas de Ouro Preto. 
1880 Escola de Belas Artes da Bahia 
1887 Escola Politécnica da Bahia 

1889 Escola de Direito de São Paulo 
Escola de Direito de Olinda 
Escola de Medicina da Bahia 

  Escola de Medicina do Rio de Janeiro 
Escola de Farmácia de Ouro Preto 

República 1891-1937 31 estabelecimentos de ensino superior, dentre os quais 
Direito, Engenharia e Medicina representavam 2/3 do total. 

Epitácio Pessoa 
(Presidente) 

1920 Universidade do Rio de Janeiro. 

Antonio Carlos Ribeiro de 
Andrada (Presidente/MG) 

1927 Universidade de Minas Gerais. 

Armando de Sales Oliveira 
(governador – SP) 

1934 Universidade de São Paulo (estadual). 

Getúlio Vargas 
(Presidente) 

1935 Universidade do Distrito Federal (logo extinta). 
1937 Universidade de São Paulo (estadual) e Universidade do 

Rio de Janeiro (federal) são então reestruturadas no 
modelo da Universidade de São Paulo, representando um 
esforço para se consolidar um padrão universitário. 

Fonte: Costa, D. de M. (2010). Financiamento público e expansão da educação superior no Brasil. 
Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 
SC. Recuperado de: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/103286/288229.pdf? 
sequence=1&isAllowed=y.. 

 

Em 1960 foi criada a Universidade Federal do Rio de Janeiro (atual Universidade 

Federal Fluminense) e em 1961 a Universidade de Brasília (Sousa, Miranda & 

Souza, 2019). A criação das Escolas de Ensino Superior no Brasil constitui um 
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processo que teve início no período colonial, mas foi somente em meados do século 

XX que a maioria das universidades mais notórias do país foi criada.  

 

A inexistência ou existência de poucas universidades favoreceu o caráter elitista 

assumido pela educação superior nessa época histórica em que se disseminava a 

ideia de que o ensino superior era um nível educacional destinado a poucas 

pessoas, sobretudo àquelas com elevado poder aquisitivo.  

 

Dessa forma, definitivamente as universidades não eram compreendidas como 

espaços de estudo, formação e qualificação de profissionais para o mundo do 

trabalho ou para a pesquisa científica, mas como instâncias privilegiadas de 

disseminação de um conhecimento que estava acessível a poucas pessoas. 

 

De acordo com Brasileiro (2017), as primeiras reformas na educação superior no 

Brasil datam da época do Império, tendo continuidade na Primeira República, na Era 

Vargas, até o presente momento, acontecendo nos mais variados cenários políticos 

(liberais, autoritários e democráticos), de modo a atender às demandas educacionais 

de cada momento histórico. A autora destaca, inicialmente, duas importantes 

reformas no ensino superior brasileiro que ensejaram importantes acontecimentos: 

 

Uma das grandes reformas da educação brasileira foi a Reforma Francisco 
Campos, instituída pelo Decreto nº 19.851/31, que reorganizou o ensino 
secundário e superior, definindo o formato legal ao qual deveriam obedecer 
as universidades a serem organizadas. Essa reforma consagrou a 
regulamentação pelo governo central de todo o ensino superior, tanto público, 
quanto privado [...]. Outra reforma da educação que ocorreu no Brasil foi a 
Reforma Capanema (1942), realizada por Gustavo Capanema, Ministro da 
Educação e da Saúde Pública no governo de Getúlio Vargas. A Reforma 
Capanema consolidou a dualidade do sistema de ensino brasileiro quanto à 
formação profissionalizante e à função preparatória ao ensino superior 
(Brasileiro, 2017, p. 35-36).  

 

Ambas as reformas tiveram relevância no cenário do ensino superior no Brasil; a 

Reforma Francisco Campos consagrou o formato legal das universidades brasileiras, 

enquanto a Reforma Capanema consolidou a dualidade do sistema de ensino do 

país. A primeira reforma aqui citada, ao admitir a existência de instituições de ensino 

superior isoladas, não consagrou um modelo de universidade pública brasileira; a 
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segunda estabeleceu profundo abismo entre os estudantes das camadas populares 

da sociedade e aqueles advindos dos estratos sociais mais abastados 

economicamente. Com isso, o ensino superior permanecia como um direito quase 

que exclusivo dos indivíduos com mais poder aquisitivo, isto é, uma parcela mínima 

da população brasileira à época. 

 

Os anos 1960 ensejaram um momento histórico pelo qual se tornaram frequentes as 

reivindicações pela universalização do direito à educação no Brasil ao mesmo tempo 

em que os diferentes segmentos progressistas da sociedade se movimentavam em 

prol de um projeto de reforma universitária. Esta só veio a ocorrer no período 

ditatorial, em 1968, estabelecida pela Lei nº 5.540 durante o governo de Costa e 

Silva, fixando as normas de organização e funcionamento do ensino superior no 

Brasil de acordo com o regime militar que estava em vigor no país. 

 

Já nos anos 1970 um importante fenômeno na educação superior brasileira se 

destacou: a expansão do ensino superior público e privado (Brasileiro, 2017). Estudo 

realizado por Martins (2000) fez uma análise da educação superior brasileira nos 

anos 1990 e apurou que, entre o final da década de 1980 e o da década de 1990, 

houve expansão de universidades privadas e estaduais, bem maior do que o 

verificado em relação às universidades federais.  

 

Ao longo desse período o setor privado passou de 20 para 76 universidades, 

totalizando o aumento de 280%; as universidades estaduais passaram de nove para 

30 instituições, triplicando os números iniciais. E o ensino superior federal passou de 

65 para 153 instituições - 135% de crescimento (Martins, 2000).  

 

É considerável a expansão do ensino superior nesse período e indicativo de 

democratização desse nível educacional à medida que se torna acessível maior 

número de pessoas que, invariavelmente, advêm de um quadro histórico de 

negação do direito aos estudos.  

 

Nesse momento histórico, dadas as influências neoliberais que resultaram do 

movimento de reestruturação após a crise do capital, a educação superior brasileira 

passou por um grande processo de expansão, influenciado também pela intenção de 
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democratização do acesso e permanência dos estudantes nas universidades, a 

partir do qual o ensino superior privado ganhou escopo no cenário educacional 

nacional. 

 

Na próxima seção será tratado mais detidamente desse processo de expansão da 

educação superior que levou ao vertiginoso crescimento dos investimentos da 

iniciativa privada nesse nível de ensino e também do financiamento da educação 

superior brasileira. 

 

2.2 Processo de financiamento público do ensino superior a partir de 1970 

 

A expansão e o financiamento da educação superior no Brasil são fenômenos que 

não podem ser considerados isoladamente, pois estão diretamente relacionados à 

conjuntura mundial. É mister entender que: 

 

O conjunto de reformas políticas e econômicas ocorridas em esfera global a 
partir da década de 1970 culminou na inserção dos países periféricos, entre 
eles o Brasil, numa economia capitalista dependente, processo acirrado a 
partir da década de 1990 em diante. Tais reformas impulsionaram mudanças 
na divisão internacional do trabalho e na esfera produtiva, exigindo-se a 
reformulação do papel do Estado e das instituições a ele relacionadas, 
especialmente a universidade, estabelecendo novas formas de 
relacionamento e parcerias, inclusive com o capital privado (Miranda & 
Azevedo, 2020, p. 2-3). 

 

Essa reforma pela qual passou o Estado brasileiro implantou os elementos de uma 

nova gestão pública, “um tipo de gestão que busca estabelecer novas formas de 

relacionamento entre governo e setor privado” (Pieranti; Rodrigues & Peci, 2007 

como citado em Miranda & Azevedo, 2020, p. 3). Por elas foram adotadas novas 

formas de financiamento para impulsionar a expansão do ensino superior, pela 

utilização de recursos públicos e renúncia fiscal. Isso provocou significativas 

alterações no perfil e na gestão do ensino superior no país, sobretudo com as 

reformulações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que 

determinaram novos marcos para o financiamento da educação superior pública e 

privada no país.  
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei 9.394/96) regulamenta 

a oferta da educação superior pela iniciativa privada, conforme aduz o 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, p. 11). 

 

Pelo seu Inciso III, a oferta da educação superior pela iniciativa privada deve ter 

capacidade de autofinanciamento: o ensino deve ser pago por quem desejar cursá-

lo em instituições particulares de ensino. Sozinho esse parágrafo da Carta Magna 

não representaria destinação de recursos públicos para instituições privadas de 

Ensino Superior, não fosse a LDB (Lei 9.394-96) regulamentar o ensino superior à 

iniciativa privada. Com isso, a partir da aprovação da referida lei e em consonância 

com o texto constitucional, instituições privadas não apenas podem atuar no 

segmento de educação superior, mas também podem receber recursos públicos 

para o desenvolvimento de determinadas atividades. 

 

Isso determinou o início de um grande movimento de expansão do ensino superior 

privado brasileiro. Importa observar que houve toda uma circunstância político-

econômica como pano de fundo desse processo de liberalização da educação 

superior à iniciativa privada com a possibilidade de investimentos públicos. Chaves, 

Santos e Kato (2020, p. 6) afirmam: 

 

Até a década de 1990 o setor educacional era pouco atrativo para os 
investidores nacionais e internacionais, sobretudo porque apresentava forte 
regulação por parte do Ministério da Educação (MEC), além de rígido modelo 
administrativo que prescrevia a expansão pela via do modelo universitário 
(indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão) [...]. Com a 
aprovação da CF/1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB 9394/96), que liberam a atividade de ensino à iniciativa privada, é que 
se abriu a possibilidade da aferição de lucro por meio da exploração da oferta 
de educação superior. 

 

No final do século XX criou-se um terreno propício para a entrada da iniciativa 

privada na educação superior; esse momento histórico comporta importantes 
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transformações político-econômicas que favoreceram todo o processo de 

liberalização da oferta do ensino superior às instituições privadas.  

 

Santos Filho (2016) pontua acerca do financiamento da educação superior que 

desde o final do referido século o modo de produção capitalista passa por uma crise 

estrutural que, diferentemente de outros momentos históricos, segue acontecendo: 

 

Trata-se de uma crise inédita na história do capitalismo, visto que, 
diferentemente das “turbulências” anteriores, com natureza cíclica (após 
processos depressivos, seguiam-se anos de recuperação e crescimento 
econômico), vivencia-se, nos dias atuais, um processo de depressão 
contínua, permanente e em todos os âmbitos da sociedade (Mészáros, 2009 
como citado por Santos Filho, 2016, p. 54). 

 

E é possível dizer que Mészáros (2009 como citado em Santos Filho, 2016, p. 54) 

continua correto em sua constatação, uma vez que ainda hoje se sentem reflexos da 

crise estrutural do capital, pois os esforços para sua reestruturação no plano mundial 

são incessantes e contínuos. Isso é notório quando se percebe que os Estados 

capitalistas, cada vez mais, trabalham em função de minimizar a participação estatal 

na vida social como forma de buscar equilibrar os efeitos da crise para os 

capitalistas. 

 

A crise estrutural do capitalismo e sua consequente tentativa de reestruturação 

resultaram na adoção mundial de uma política econômica que reduz a participação 

estatal na vida social como forma de garantir liberdade de consumo, de mercado e, 

é claro, geração de lucro e rentabilidade aos capitalistas.  

 

Mészáros (2009 como citado em Santos Filho, 2016, p. 54) preleciona: 

 

O centro da crise estrutural [...] manifesta-se no colapso econômico 
decorrente de aumento da produção, com esgotamento dos mercados. A 
saída da depressão econômica está, segundo o discurso hegemônico, na 
adoção de medidas que ampliem o espaço mercantil, garantindo o 
“autoequilíbrio” do mercado, como mecanismo de harmonia social. Dessa 
forma, a crise estrutural do capital tem implicado o alargamento das relações 
privado-mercantis, fundamentadas nos princípios ditados pelo neoliberalismo. 
Enfim, como decorrência da crise estrutural do capital, passa-se por 
processos de expansão do espaço privado-mercantil, na educação superior, 
em escala mundial.  
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A crise estrutural do capital e sua tentativa de reorganização via estabelecimento de 

políticas neoliberais foi o cenário no qual se teceu a expansão do espaço privado-

mercantil no ensino superior. Sob a égide de possibilitar harmonia social frente à 

crise estrutural do capital, as ideias neoliberais deram escopo à adoção de medidas 

que viabilizaram a expansão do espaço privado-mercantil, numa perspectiva em que 

os direitos sociais – incluindo a educação – são serviços que devem ser controlados 

pelo mercado, ou seja, pela iniciativa privada (Mészáros, 2009 como citado em 

Santos Filho, 2016). 

 

A partir dessa crise estrutural do capitalismo e de disseminação das ideias 

neoliberais, a iniciativa privada ganhou espaço no cenário educacional num 

movimento de expansão do ensino superior privado no Brasil. Cabe registrar que: 

 

A expansão e o financiamento do ensino superior privado, no Brasil, não é um 
fenômeno isolado, atemporal e desprovido de intervenção de organismos 
internacionais. Ao contrário, as orientações dos organismos internacionais 
acerca desse nível de ensino vêm exercendo forte influência, sobretudo no 
processo de expansão do ensino superior privado (Santos Filho, 2016, p. 65). 

 

As recomendações de organismos internacionais como o Banco Mundial (BM) e a 

Organização Mundial do Comércio (OMC) assumiram relevante papel na expansão 

do ensino superior privado, defendendo “a concepção neoliberal de que os 

investimentos em educação superior devem ser voltados para a iniciativa privada” 

(Santos Filho, 2016, p. 66).  

 

O Banco Mundial criticou o que chamou de elevada destinação de recursos 
financeiros oriundos da arrecadação de impostos para o ensino superior, 
defendendo a cobrança de mensalidade nas instituições públicas, bem como 
a aplicação de recursos públicos nas instituições privadas, por serem essas 
instituições, na visão de seus economistas, mais eficientes (Chaves & Amaral, 
2016, p. 45). 

 

O Brasil aderiu às recomendações de caráter neoliberal dos organismos 

internacionais e possibilitou a expansão do ensino superior privado a partir da LDB 

(Lei 9.394/96), pautado no Inciso II do § 2º do Art. 213 Texto Constitucional, que 
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permite a destinação de recursos públicos para determinadas atividades da iniciativa 

privada. Segundo Chaves e Amaral (2016, p. 46): 

 

A política de expansão do ensino superior no Brasil é fundamentada numa 
concepção economicista de racionalização de recursos do setor público e no 
estabelecimento da parceria público-privada para o financiamento desse nível 
de ensino no país, adequando-se às diretrizes defendidas pelos organismos 
multilaterais de financiamento, em especial o Banco Mundial. 

 

A expansão do ensino superior privado no Brasil, desse modo, está diretamente 

relacionada à crise estrutural do capitalismo, que levou à adoção de políticas 

neoliberais em todo o mundo, a fim de conter a crise e assegurar o crescimento 

econômico mundial na concepção do capital. Chaves e Amaral (2016, p. 51) 

preceituam: 

 

O projeto de educação dos organismos multilaterais, como o Banco Mundial 
(BM), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), para os países 
periféricos do capital é caracterizado pelo aprofundamento da privatização, 
pela desnacionalização da educação, pela consolidação de um novo mercado 
educativo global, o que o caracteriza como sendo de cunho neoliberal. 

 

Esse projeto de educação foi respaldado pelos organismos internacionais pautados 

em ideias neoliberais o responsável pelo processo de expansão do ensino superior 

brasileiro a partir da iniciativa privada. De acordo com Vale, Carvalho e Chaves 

(2014 como citado em Chaves et al., 2020, p. 6): 

  

A expansão da educação superior, a partir dos anos 1990, pode ser dividida 
em dois grandes períodos: num primeiro momento, após a aprovação da LDB 
9394/96 em que, pela via legislativa, a expansão do setor privado lucrativo é 
favorecida pelo incremento no número de cursos, IES e matrículas. Tal 
estímulo à expansão do setor privado foi sendo efetivado pelo governo federal 
por meio da adoção de uma série de mecanismos legais, tais como: a 
liberalização dos serviços educacionais; isenção do pagamento do salário-
educação; programa do crédito educativo hoje transformado em FIES; 
empréstimos financeiros a juros subsidiados por instituições bancárias oficiais 
como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); o 
Programa Universidade Para Todos (PROUNI). Já o segundo período 
corresponde às novas configurações que a educação superior assume a partir 
de 2007 com o aparecimento, no mercado educacional, de grandes fundos de 
investimentos e a formação de grandes conglomerados de ensino superior. 
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Interessante notar que, num primeiro momento, com a liberalização da oferta do 

ensino superior por instituições privadas, formou-se uma estrutura que possibilitou 

que esse nível educacional fosse ofertado pela iniciativa privada com financiamento 

público. Contudo, esse processo acabou por favorecer, num segundo momento, a 

formação de grandes conglomerados de educação superior em função da 

lucratividade que a oferta desse nível de ensino possibilitou à iniciativa privada. 

 

Chaves et al. (2020, p. 7) ressaltam que: 

 

A partir de 2007, portanto, ocorre o aprofundamento da mercantilização da 
educação superior, concretizada pela opção política de expansão privada da 
oferta desse nível de ensino e pela entrada de Instituições de educação 
superior (IES) nas bolsas de valores. Com a oferta das ações das empresas 
educacionais na bolsa de valores, pode-se afirmar que a educação superior 
passa a ser financeirizada, uma vez que segue as regras do mercado 
financeiro. 

 

Nesse momento, passa-se a observar no Brasil uma expansão do ensino superior 

privado a partir de uma lógica mercantil para a qual a educação deixa de ser 

entendida como um direito constitucional para ser compreendida como uma 

mercadoria, geradora de lucro.  

 

Ocorre que esse processo de expansão se deu via destinação de recursos públicos 

para a iniciativa privada em detrimento de ampliação de investimentos no setor 

público de educação. Esse cenário possibilitou que a educação superior se 

expandisse via iniciativa privada e esse processo de mercantilização da educação, 

por sua vez, possibilitou a entrada de instituições de ensino superior (IES) na bolsa 

de valores, financeirizando a educação superior – a partir da ascensão do capital 

financeiro que marca uma nova etapa do capitalismo mundial –, uma vez que essa 

passa a basear-se pelas regras do mercado financeiro (Chaves et al., 2020; Chaves 

& Amaral, 2016). 

 

Esse processo de financeirização da educação superior ocorre à medida que as 

empresas educacionais - as instituições de ensino superior (IES) privadas - passam 

a ter seus negócios orientados pela especulação: “essa nova lógica financeira das 

IES mercantis, acompanhada de estratégias organizacionais como a governança 
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corporativa, favorece a oligopolização do setor e é incompatível aos princípios que 

devem nortear o processo educativo entendido como direito e não como uma 

mercadoria” (Chaves et al., 2020, p. 7). 

 

Nessa lógica mercantilista de ensino superior a educação torna-se mercadoria à 

medida que passa a ser entendida como um produto à venda por empresas 

educacionais que, para atuar nesse mercado e desenvolver suas atividades 

educacionais, recebem financiamento estatal.  

 

Cria-se espaço para a formação de grandes grupos educacionais no lugar de 

instituições de menor porte e, consequentemente, de concentração de capital nos 

conglomerados educacionais a partir da mercantilização da educação superior. 

Apesar de o momento político-econômico ter favorecido sobremaneira a expansão 

do ensino superior privado no Brasil e de a crise estrutural do capital ter impelido a 

diminuição da participação estatal na vida social e, com isso, instigado o avanço da 

educação superior privada, esse negócio só se tornou realmente lucrativo e atraente 

à iniciativa privada a partir de meados da década de 1990.  

 

Paulani (2010 como citado em Chaves et al., 2020, p. 5) alerta:  

 

No caso da educação superior, mesmo que em décadas anteriores, 
notadamente nas décadas de 1960 e 1970, tenhamos experimentado 
reformas e incentivos à expansão  [...] somente a partir de 1995, com o 
ingresso definitivo do Brasil no circuito de valorização financeira, é que a 
iniciativa privada se viu verdadeiramente atraída ao investimento no ensino 
superior brasileiro.  

 

E é partindo daí que a educação vai se tornando mais e mais um produto 

comercializável antes de se constituir em um processo de formação humana. 

 

De acordo com Chaves et al. (2020, p. 8): 

A inserção do capital especulativo no ensino superior brasileiro se deu de 
duas maneiras: 1) pela inclusão de grupos educacionais no mercado de 
ações em bolsas de valores; 2) pela presença de grandes fundos de 
investimentos no controle das IES e pelo ingresso de grupos educacionais 
estrangeiros, de capitais fechado e aberto, no sistema educacional brasileiro. 
No primeiro caso, a abertura do capital das empresas no mercado de ações e 
a grande valorização das ações, assegurada em grande medida pelo fundo 
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público, possibilitaram o aumento do capital das empresas, dando início a um 
amplo movimento de concentração de capital, com a formação de grandes 
oligopólios, decorrentes da compra e venda de instituições pelos grupos 
financeirizados. Desse modo, Universidades e Centros Universitários privados 
passam a formar grandes conglomerados ou holdings, estabelecendo uma 
concorrência predatória e dificuldades para a manutenção de 
estabelecimentos de menor porte, gerando crise financeira nesses, o que 
contribui para que os mesmos possam ser adquiridos pelo capital mercantil 
dos grandes grupos. 

 

Aqui se tem um importante ponto a observar: esse movimento de expansão do 

ensino superior privado acabou gerando um processo de financeirização da 

educação superior. E isso, por sua vez, levou à formação de grandes 

conglomerados educacionais que passaram a dominar o mercado em vez de uma 

participação mais equânime do setor privado na oferta do ensino superior.  

 

As pequenas instituições privadas de ensino superior acabaram sucumbindo e 

encerrando suas atividades ou sendo anexadas aos grandes grupos educacionais, 

que cada vez mais conseguem altos lucros nesse processo de mercantilização da 

educação superior (Chaves et al., 2020; Chaves & Amaral, 2016). 

 

Um dos incentivos públicos com pioneirismo no financiamento da educação superior 

privada é o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), criado no ano de 1999 a 

partir de uma Medida Provisória, implementado pela Lei nº 10.260/2001 (Brasil, 

2001) e alterado pela Lei nº 12.202/2010. Esta previa o financiamento público de 50 

a 100% do valor de mensalidades de estudantes em instituições privadas de ensino 

superior (Brasil, 2014). 

 

2.3 Expansão do ensino superior privado 

 

A relação público-privada perpassa o contexto histórico do Brasil, marcando a 

estruturação e organização da educação brasileira. Historicamente, o Estado 

brasileiro subsidiou o setor educacional privado a partir de isenção fiscal e 

concessão de bolsas de estudos a estudantes de baixa renda para estudarem em 

instituições de ensino particulares. Entre outros, essa medida foi inserida em 

distintos instrumentos normativos, tais como a Constituição Federal (Brasil, 1988) e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/96), além de 
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constarem também em diferentes textos legais federais (Chaves et al., 2020; Santos 

Filho, 2016). 

 

O processo de concessão de subsídios e de incentivo públicos a instituições 
particulares de ensino superior não é uma prática tão recente no Brasil. Esse 
processo foi marcado por presença em vários dispositivos da legislação, 
permitindo incentivos públicos ao setor privado, na educação superior 
brasileira. Além disso, o vasto conjunto de leis, decretos, resoluções do 
Conselho Federal de Educação e portarias ministeriais permitiu descumprir 
determinações legais que regulamentam o funcionamento das instituições, 
bem como reverter decisões desfavoráveis aos seus interesses junto ao 
Poder Judiciário (Santos Filho, 2016, p. 96-97). 

 

O antecedente legislativo à concessão de subsídios ao setor privado data da 

Constituição de 1934: 

 

Em seu artigo 154, já previa a isenção do pagamento de tributos para os 
estabelecimentos educacionais particulares que oferecessem ensino primário 
e profissional gratuitos.  Com a Constituição Federal de 1946 a imunidade ao 
lançamento de cobrança de qualquer imposto federal, estadual ou municipal 
foi estendida a todas as instituições educacionais, desde que as rendas 
obtidas fossem aplicadas integralmente no Brasil e para fins educacionais 
(Santos Filho, 2016, p. 98). 

 

Em 1950, a Lei 1.254 definiu o sistema federal de ensino superior como sendo de 

caráter supletivo aos sistemas estaduais, agregado por dois tipos de instituições de 

ensino superior: as instituições mantidas pela União e pelos poderes públicos locais 

ou por entidades privadas dotadas de economia própria e subsidiadas pelo governo 

federal (Santos Filho, 2016). 

 

Disso se depreende que a questão do financiamento público do ensino superior 

privado perpassa a história da educação brasileira desde o início do século XX. E o 

que é possível perceber averiguando essa historicidade é que todo o cenário que 

hoje se apresenta em nível nacional do financiamento da educação superior privada 

- o processo de mercantilização da educação, em especial -, desse nível de ensino e 

a consequente financeirização do ensino superior privado foi muito bem tramado 

historicamente no Brasil, à medida que cada vez mais a legislação brasileira foi 

sendo modificada em função de, entre outros fatores, favorecer a iniciativa privada, e 

não de implantar melhorias significativas no setor público de educação.  
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A Lei 1.254/50 teve fundamental relevância nesse processo de financiamento 

público do ensino superior privado ao determinar que as instituições subsidiadas 

poderiam tornar-se estabelecimentos mantidos pela União desde que fosse 

demonstrada eficácia de funcionamento por uma intervalo de tempo não inferior a 20 

anos, que tivesse significativa quantidade de estudantes e fossem instituições de 

projeção nos meios culturais. Teve então início o processo de federalização de 

instituições de nível superior do setor privado de educação. 

 

Foi a Reforma do Ensino Superior ocorrida em 1968 que possibilitou o início do 

processo de expansão da educação superior privada, a partir da qual instituições 

foram organizadas partindo de estabelecimentos isolados que estavam voltados 

para a transmissão de conteúdos para a formação profissional em desvantagem da 

formação intelectual (Santos Filho, 2016). 

 

O mesmo autor comenta: 

 

A expansão do sistema de educação decorre da emergência de uma nova 
feição para o setor privado que, inicialmente, era fortemente marcado pela 
presença de entidades filantrópicas, comunitárias e confessionais e que, nos 
anos 1960 a 1980, é redefinido com a presença do setor empresarial (Santos 
Filho, 2016, p. 95). 

 

O processo de expansão do ensino superior via rede privada de educação durante o 

período ditatorial relacionou-se diretamente a questões de cunho político-ideológico, 

quais sejam: a necessidade de ampliação da oferta da educação superior sem que 

isso onerasse os cofres públicos (Vale, 2013 como citado em Santos Filho, 2016); o 

exercício do controle das instituições públicas de ensino no período da repressão 

ditatorial (Chaves et al., 2020; Santos Filho, 2016); além de “uma concepção 

ideológica privatista que se fortaleceu com o encaminhamento do golpe militar, em 

que a composição do Conselho Federal de Educação foi delineada com uma 

hegemonia do setor privado” (Fonseca, 1992 como citado em Santos Filho, 2016, p. 

96). 
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Desse modo, percebe-se que, internamente, o cenário político econômico-brasileiro 

passa por processos que são refletidos externamente nas políticas desenvolvidas. 

Na educação não é diferente, sobretudo pelo poder de formação e de disseminação 

de ideias de que os processos educacionais têm de prover transformações nos 

sujeitos.  

 

No regime ditatorial a expansão do ensino superior para a rede privada foi um 

processo altamente rentável, pois, acima de tudo, garantia menos divulgação de 

ideias entendidas como revolucionárias por se posicionarem de modo oposto às 

ideias disseminadas pela ditadura militar que se instalou no país. 

 

Para além de qualquer questão internacional diretamente relacionada à questão do 

capital, a expansão da rede privada de educação superior representou uma forma 

de assegurar e manter o poder do regime ditatorial. Os maiores opositores do estado 

ditatorial eram estudantes, professores universitários, intelectuais e artistas que, em 

sua grande maioria, estavam, de alguma forma, vinculados às instituições públicas 

de ensino superior, possibilitando o avanço da rede privada de educação superior.  

 

O governo ditatorial deixava claro que estava investindo na expansão desse nível de 

ensino no país, só que sem onerar os cofres públicos e, é claro, de forma a 

disseminar um ensino superior voltado para a formação profissional para atender à a 

demanda do processo de industrialização e desenvolvimento nacional no lugar de 

uma formação omnilateral que considerasse o sujeito em seu caráter ontológico e 

lhe possibilitasse formação acadêmica sem descuidar da formação humana. 

 

Se o Estado brasileiro subsidiava o ensino superior privado é de se imaginar que 

questões de cunho político-ideológico contrárias às do regime ditatorial não estavam 

entre as discussões acadêmicas. Era justamente essa a ideia do Estado brasileiro 

ao possibilitar o avanço do setor privado na educação superior sob a justificativa da 

necessidade de aumento da formação de mão de obra especializada com formação 

superior. 

 

Após o período ditatorial, o aparato legal mais significativo à questão do ensino 

superior privado brasileiro foi a Constituição Federal de 1988, que possibilitou livre 
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acesso à iniciativa privada na oferta educacional, apenas restringindo os subsídios 

públicos às instituições escolares com finalidades não lucrativas, tais como escolas 

comunitárias, filantrópicas, confessionais ou públicas (Souza & Chaves, 2021). 

 

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 

9394/96), conforme pontuado em outro momento do texto, representa um marco da 

política pública de expansão do ensino superior privado, regulamentando “a livre 

oferta do ensino superior por instituições privadas com fins lucrativos, permitindo que 

lucrem com a venda de serviços educacionais e recebam estímulos financeiros do 

Estado e da sociedade civil” (Souza & Chaves, 2021, p. 3). 

 

Esse processo de expansão do ensino superior privado no Brasil foi intensificado 

com a instituição do Decreto nº 2.306/1997, que normatizou as atribuições das 

instituições de ensino superior e a diversificação das tipologias em universidades, 

centros universitários, faculdades e escolas superiores (Brasil, 1997). E também a 

partir da Lei nº 10.260/2001, que instituiu o FIES, programa que se constituiu em 

relevante política de financiamento do setor privado no Brasil (Brasil, 2001). 

 

Importantes aparatos legais foram criados no decorrer na primeira década dos anos 

2000 a fim de incentivar a expansão da educação superior no país via iniciativa 

privada, como o Decreto nº 4.914/2003, que conferiu autonomia aos centros 

universitários; o Decreto nº 5.622/2005, que regulamentou a educação a distância 

no Brasil; e a Lei nº 11.096/2005, que criou o Programa Universidade para Todos. 

 

Todos esses arranjos legais favoreceram a expansão da iniciativa privada na oferta 

da educação superior no Brasil no final do século XX e inicio do século XXI, 

conforme é demonstrado na Figura 1.  
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Figura 1 
Evolução do número de instituições de ensino superior por categoria administrativa: 1980-2019. 
Fonte: Souza, S. C. V., & Chaves, V. L. J. (2021). Financiamento estudantil público e a expansão do 
ensino superior privado no Brasil: o caso da Rede Wyden Educacional. FINEDUCA – Revista de 
Financiamento da Educação, 11(22). 4. Recuperado de: https://seer.ufrgs.br/index.php/ 
fineduca/article/view/111935/64895. 

 

Uma informação primeira passível de se perceber na Figura 1 é que a expansão da 

iniciativa privada no ensino superior acentuou-se a partir do ano de 2000, conforme 

aduzido em anteriormente neste texto. A partir dos dados apresentados nessa 

Figura, as autoras demonstram que na década de 1980 havia 882 IES, passando 

para 2.608 em 2019, o que corresponde ao crescimento de 195,7% dessas 

instituições no Brasil.  

 

Estabelecendo comparação entre o setor público e a iniciativa privada, infere-se que 

em 1980 o número de IES privadas (682) representava 77,34% do total de IES no 

país, ao passo que as IES públicas (200) perfaziam 22,67% desse total.  

 

Os dados expostos na Figura 1 demonstram que entre 1980 e 2019 houve mais 

crescimento da iniciativa privada do que do setor público no Brasil; em 2019 o 

número de IES privadas chegou a 2.306, correspondendo ao crescimento de 

238,1%, enquanto as IES públicas somavam 302, representando aumento de 51%. 

Comparando o setor público e a iniciativa privada, abstrai-se que no ano de 2019 as 

IES privadas representavam 88,34% do total de IES do país, enquanto as públicas 

respondiam por apenas 11,57%. 
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A pesquisa elaborada por Souza e Chaves (2021) demonstra claramente o avanço 

da expansão do ensino superior privado no Brasil ao longo de quase 40 anos e, 

dentro desse período, o Brasil viveu duas vertentes políticas aparentemente 

contraditórias por completo, mas que na realidade, se analisadas a fundo, é possível 

perceber pontos sutis de convergência.  

 

O crescimento exponencial do número de IES no Brasil entre as décadas de 1980 e 

2019 deu-se no neoliberalismo econômico ancorado em concepções políticas 

contrárias entre a esquerda e a direita. De 1995 a 2002 o Brasil esteve sob a 

Presidência de Fernando Henrique Cardoso, representante político do centro-direita, 

e de 2003 a 2010 foi governado por Luís Inácio Lula da Silva, representante da 

centro-esquerda. 

 

Ocorre que, se se pensar em questões políticas ideológicas, admite-se que direita e 

esquerda não se fundem numa ideia comum, justamente porque representam 

concepções sociais, políticas e econômicas divergentes, ou seja, pelo fato de 

representarem visões de mundo e de homem diferentes entre si. Logo, pode-se 

pensar que num governo de esquerda não há espaço para o crescimento vertiginoso 

da iniciativa privada de educação superior, como se pode observar na Figura 1. 

 

Contudo, é preciso buscar entender esse panorama para além de ideologismos 

vazios e insignificantes diante de outras tantas realidades que se pode perceber ao 

se permitir uma análise mais acurada das coisas postas. Ambos os Presidentes da 

República citados foram fiéis, em muitas medidas, às concepções de mundo de suas 

vertentes político-ideológicas: Fernando Henrique Cardoso porque buscou facilitar a 

expansão da rede privada de ensino superior como forma de responder à 

necessidade social e econômica brasileira, que demandava a formação de mão de 

obra qualificada sem, com isso, onerar os cofres públicos, numa perspectiva de 

Estado mínimo para as demandas sociais e Estado máximo para o capital, o que 

denota a adoção de medidas neoliberais. O Presidente Luís Inácio Lula da Silva 

manteve-se fiel ao seu pensamento ideológico de esquerda quando possibilitou a 

expansão da iniciativa privada no ensino superior como forma de buscar uma 

espécie de equilíbrio nesse jogo político capitalista que não permite que se faça 

política verdadeiramente de esquerda nos limites do capital.  
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É preciso lembrar que o referido ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva somente 

conseguiu se eleger quando modificou o seu discurso, relativizando todo o texto 

revolucionário porque, de certo, deu-se conta de que é melhor, de certa forma, aliar-

se ao capital em benefício de toda uma população que, historicamente, teve negado 

seu direito à educação, sobretudo ao ensino superior.  

 

Com isso, foi possível observar, no âmbito educacional, destinação de recursos 

públicos para as esferas pública e privada do ensino superior num movimento cuja 

intenção foi possibilitar que as pessoas menos favorecidas tivessem acesso à 

formação superior e, assim, pudessem dispor de melhores condições de ingresso e 

permanência no mundo do trabalho e, consequentemente, melhores condições de 

vida.  

 

Claro que esse movimento beneficiou não somente as camadas populares, mas, 

também, os grandes capitalistas, que puderam captar recursos públicos para o 

financiamento de educação superior privada. Contudo, na condição capitalista não é 

possível prover os menos favorecidos menosprezando as demandas do capital, o 

que implica admitir que muitas pessoas advindas dos estratos populares de nossa 

sociedade só puderam ter acesso ao nível superior quando a iniciativa privada 

passou a receber incentivos públicos sob a forma de programas de financiamento 

estudantil. Isso se explica, pois o Estado brasileiro não daria conta de absorver toda 

a demanda pelo ensino superior na esfera pública de educação. 

 

Aprofundando um pouco mais as contribuições para expansão do Ensino Superior 

faz-se relevante citar a Lei de Cotas, Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que 

assegura a reserva de 50% das matrículas para ingresso nos cursos de graduação, 

por curso e turno nas Universidades e Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia a estudantes oriundos do Ensino Médio público, sendo metade dessa 

reserva destinada à população com renda familiar de até 1,5 salário mínimo per 

capita (BRASIL, 2012). 

 

No que diz respeito às cotas raciais e às destinadas às pessoas com deficiência 

(PCDs), a distribuição é também feita dentro desses 50% reservadas aos estudantes 

advindos de escolas públicas, conforme a proporção de negros, indígenas e PCDs 



47 

 

na instância federativa na qual situa-se a instituição de Ensino Federal. A quantidade 

reservada leva em consideração os dados disponibilizados pelo último censo 

demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Para ter acesso à política de cotas raciais os estudantes pretos, pardos e indígenas 

necessitam apresentar uma autodeclaração e, em algumas instituições, passar por 

comissão de avaliação para aferição/constatação da veracidade das informações 

prestadas. Já no que se refere às pessoas com deficiência (PCDs) o acesso à lei de 

cotas é possibilitado mediante apresentação de autodeclaração e laudo médico. 

 

Essa política também se constitui de grande relevância na expansão do Ensino 

Superior no Brasil, uma vez que possibilitou o ingresso dessas parcelas da 

população que historicamente têm seus direitos educativos negados pela, até então, 

inexistência de ações afirmativas que assegurassem equidade de acesso à 

educação para todos os indivíduos indistintamente. 

 

No capítulo seguinte descreve-se o percurso metodológico adotado para o 

desenvolvimento deste estudo, que se configura como uma pesquisa bibliográfica e 

documental cujo propósito é examinar os dois principais programas de expansão do 

ensino superior, o Prouni e FIES. Esses programas beneficiam a iniciativa privada e 

corroboram a expansão desse segmento e, em contrapartida, o setor privado 

concede bolsas e financiamentos a indivíduos que se enquadrem nos parâmetros 

estabelecidos para se tornarem elegíveis ao acesso a um desses programas. 
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3 Percurso Metodológico da Pesquisa 

 

Nesta seção discorre-se acerca do percurso teórico-metodológico adotado para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Indica-se, inicialmente, o método científico 

adotado, que reflete, antes do rigor científico, uma concepção de vida desta autora 

carregada de experiências construídas na trajetória de vida e na profissão do Direito 

dedicada à educação. 

 

Em seguida, apresenta-se o tipo de pesquisa a partir do qual este estudo se 

desenvolve, justificando teórica e metodologicamente as escolhas por nós 

empreendidas. Segue-se dissertando sobre os procedimentos para produção e 

análise dos dados, expondo os meios a partir do quais empreendeu-se esta 

pesquisa. 

 

3.1 Caminho teórico-metodológico 

 

Esta pesquisa desenvolveu-se à luz do método dialético, mais especificamente do 

materialismo histórico-dialético. Poder-se-ia começar a descrever o percurso teórico-

metodológico deste estudo a partir do materialismo histórico-dialético, mas importa 

mostrar as raízes de nossa visão de mundo que não estão ancoradas nesse método 

científico somente como manifestação política de um sujeito que percebe a 

desigualdade e a exploração, mas decorrem de toda uma reflexão filosófica que 

pautou nossas vivências basicamente firmadas pela dialética como arte do diálogo. 

 

Não se pode deixar de expor o lado filosófico que também traçou a nossa visão de 

mundo – a dialética como a arte da argumentação – e de relacioná-lo ao método 

adotado que decorre da dialética – o materialismo histórico-dialético. Foi desse 

modo que se foi construindo o objeto, a partir das experiências de diálogo, de 

argumentação que reverberam aprendizagem, de tomada de consciência e 

percepção do mundo tal como ele se apresenta sob a égide do capitalismo. 

 

Inicialmente, a dialética era entendida como a arte da argumentação e do diálogo 

(Gadotti, 1990; Lakatos & Marconi, 2001): “na Grécia Antiga, o conceito de dialética 

era equivalente ao de diálogo, passando depois a referir-se, ainda dentro do diálogo, 
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a uma argumentação que fazia clara distinção dos conceitos envolvidos na 

discussão” (Lakatos & Marconi, 2001, p. 72). 

 

Na gênese da dialética têm-se filósofos como Heráclito de Éfeso, para quem a 

dialética assume a situação de mudança, chegando a negar, em suas 

argumentações, a existência de estabilidade entre os seres. Seu opositor ideário, 

Parmênides, afirmava a essência profunda do ser como imutável, intangível à 

mudança; nesse embate, Parmênides opunha a metafísica à dialética como forma 

de explicação das coisas; a metafísica alcançou maia aceitação e a dialética ficou 

sem tratamento por mais de 100 anos até Aristóteles reintroduzir, nas explicações 

da época, os princípios dialéticos (Gadotti, 1990; Lakatos & Marconi, 2001). Assim: 

  

Se, de um lado, se opõe à visão do ser como equilíbrio de contrários, 
afirmando que, ao mesmo tempo e no mesmo objeto, não podem existir dois 
atributos contrários (a não ser que o afetem de forma diferente ou que se 
encontrem nele acidentalmente), de outro, suprimido o conceito de tempo, 
nada impede a algo que é de transformar-se no que não é, desde que o ser e 
o não ser não estejam presentes num mesmo tempo. Portanto, se 
analisarmos um ser, reportando-nos às suas origens, pode-se admitir o ser e 
o não ser; o movimento não é uma ilusão, um aspecto superficial da 
realidade, mas um fluxo eterno e contínuo, uma vez que tudo se origina de 
princípios contrários. Mais ainda, sob o rótulo de “movimento” analisam-se 
coisas diferentes, quando há a necessidade de verificar a natureza: todas as 
coisas possuem potencialidades ou possibilidades, transformando-se em 
realidades efetivas. Portanto Aristóteles defende três noções capitais: uma 
colocação contra as ideias de Platão, afirmando a concepção do universal, 
imanente e não transcendente ao indivíduo; a noção das relações entre a 
razão e a experiência, cuja necessidade interna deve ser revelada pelo 
pensamento; finalmente, a concepção do movimento, do vir-a-ser, como 
passagem da potencialidade para o ato ou a realidade (Lakatos & Marconi, 
2001, p. 73). 

 

Salienta-se que, para Platão, diferentemente de Aristóteles: 

 

A dialética era um método de ascensão ao inteligível, método de dedução 
racional das ideias. Esse duplo movimento do método dialético permitia, 
primeiro, passar da multiplicidade para a unidade e, segundo, discriminar as 
ideias entre si, não confundi-las. Para ele, a dialética era uma técnica de 
pesquisa que se aplicava mediante a colaboração de duas ou mais pessoas, 
procedendo por perguntas e respostas. O conhecimento deveria nascer desse 
encontro, da reflexão coletiva, da disputa e não do isolamento (Gadotti, 1990, 
p. 16). 
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O discurso da metafísica mais uma vez prevaleceu e a dialética ficou adormecida 

desde os tempos de Aristóteles até o Renascimento. Somente a partir de Hegel a 

dialética voltou a se constituir como tema central da Filosofia e como filosofia.  

 

A dialética, segundo ele, é o momento negativo de toda realidade, aquilo que 
tem a possibilidade de não ser, de negar-se a si mesma. Entretanto, para 
Hegel, a razão não é apenas o entendimento da realidade como queria Kant, 
mas a própria realidade [...]. A ideia, a razão, é o próprio mundo que evolui, 
muda, progride, é a história. Portanto, a história universal é ao mesmo tempo 
domínio do mutável e manifestação da razão (Gadotti, 1997, p. 17-18). 

 

A razão para Hegel é a própria realidade e para ele se chega ao real partindo do 

abstrato, entendendo o mundo como sendo dominado pela razão que tem por 

função unificar, conciliar, manter a ordem do todo. Hegel conceitua o processo 

racional como dialético, em que a contradição não é entendida como um paradoxo, 

mas como um motor do pensamento e da história. Segundo Lakatos & Marconi 

(2001, p. 73): 

 

Hegel fundamenta-se nas contradições e, procurando as relações das partes 
formadoras de um todo orgânico, busca a plenitude; ora a contradição está 
presente em toda a realidade: tudo tem relação com um todo, que encerra em 
si próprio contradições [...]. Os contrários são verso e anverso de uma mesma 
realidade; portanto, ao mesmo tempo em que se antagonizam, também se 
identificam. A dialética é a lógica do conflito, do movimento, da vida. 

 

Hegel atribuía suma relevância ao espírito ao qual a dialética estava subordinada. 

Para ele, as mudanças da matéria são provocadas por mudanças do espírito, já que 

em sua concepção primeiro existe o espírito que descobre o universo, pois o 

universo é a ideia materializada (Lakatos & Marconi, 2001). Com os estudos de Marx 

e Engels a dialética adquiriu status filosófico (o materialismo dialético) e científico (o 

materialismo histórico); surgiu a dialética materialista, na qual o idealismo de Hegel 

foi substituído pelo realismo materialista (Gadotti, 1990).  

 

Na dialética materialista, diferentemente de Hegel - que atribuía primazia ao espírito 

-, a primeira importância é a matéria, sob o entendimento de que não são as 

mudanças das ideias que determinam as mudanças das coisas, mas as mudanças 

da matéria, das coisas, que determinam que as ideias se modifiquem (Lakatos & 

Marconi, 2001). 
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Apesar das variações de concepções atribuídas por estudiosos e teóricos ao longo 

dos tempos, fato é que “a dialética trata da  `coisa em si`. Mas a `coisa em si` não se 

manifesta imediatamente ao homem”. Isso é próprio do pesquisador antes de sua 

imersão no campo de pesquisa, uma vez que, por mais que tenha hipóteses 

formuladas a respeito do objeto ou até mesmo conceitos predefinidos com base em 

outras pesquisas, os conhecimentos a respeito do objeto só se manifestarão em sua 

imersão na pesquisa do objeto em análise (Kosik, 1976, p. 13, como citado em 

Frigotto, 1991).  

 

Cada objeto de pesquisa tem características próprias que se manifestam a partir de 

determinadas realidades e que vêm à tona a partir da interferência do pesquisador 

que tem a finalidade de compreender as dimensões do objeto para buscar formas de 

transformá-lo quando necessário. De acordo com Kosik (1976, p. 13-14 como citado 

em Frigotto, 1991): 

 

[...] a realidade não se apresenta aos homens, à primeira vista, sob o aspecto 
de um objeto que cumpre intuir, analisar e compreender teoricamente, cujo 
polo oposto e complementar seja justamente o abstrato sujeito cognoscente, 
que existe fora do mundo e apartado do mundo; apresenta-se como campo 
em que exercita a sua atividade prático-sensível, sobre cujo fundamento 
surgirá a imediata intuição prática da realidade.  

 

Para Kosik (1976, p. 20, como citado em Frigotto, 1991), “a dialética é o pensamento 

crítico que se propõe a compreender a `coisa em si` e sistematicamente se pergunta 

como é possível chegar à compreensão da realidade”. O autor, ao que se nota, faz 

uma provocação àqueles que se aventuram no mundo da pesquisa com a intenção 

da formulação do pensamento crítico, pois a partir da compreensão da realidade em 

contato com o objeto de pesquisa é possível reformular noções antes definidas.  

 

3.2 A questão do método científico 

 

O percurso teórico-metodológico adotado nesta pesquisa funda-se no método do 

materialismo histórico-dialético. Fez-se essa opção devido à filiacão ao pensamento 

materialista histórico-dialético em virtude de nossa visão de mundo, que percebe a 

exploração das camadas sociais menos favorecidas dentro da estrutura do sistema 

capitalista. Mas também se acredita na possibilidade de educar as massas para que 
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possam ir além da mera instrumentalização educacional para atendimento das 

demandas do mundo do trabalho. 

 

O materialismo histórico-dialético assume, em sua unidade, três dimensões que 

abrangem a sua essência. Assim, ele é postura ou concepção, ao mesmo tempo é 

um método e, também, uma práxis (Frigotto, 1991). Logo, para além de se constituir 

um método de pesquisa, o materialismo histórico-dialético representa uma das duas 

grandes construções filosóficas na história do pensamento humano, o que implica 

reconhecê-lo também como uma concepção de mundo. 

 

A primeira construção filosófica da história do pensamento humana é uma 

concepção metafísica que “parte de uma compreensão organicista e fisicalista da 

realidade social, das ideias e do pensamento” e “orienta os métodos de investigação 

de forma linear, a-histórica, lógica e harmônica”, não atingindo “as leis de 

organização, desenvolvimento e transformação dos fatos sociais” (Frigotto, 1991, p. 

74). Em oposição a essa forma de conceber a realidade está a segunda perspectiva 

filosófica, que é dialética materialista histórica que: 

 

Funda-se na concepção de que o pensamento, as ideias são "o reflexo", no 
plano da organização nervosa superior, das realidades e leis dos processos 
que se passam no mundo exterior, os quais não dependem do pensamento, 
têm suas leis específicas, as únicas reais, de modo que só compete à 
reflexão racional apoderar-se das determinações existentes entre as próprias 
coisas e dar-lhes expressão abstrata, universalizada [...] (Frigotto, 1991, p. 
75). 

 

Nessa linha de pensamento, a realidade é anterior às ideias que se constituem como 

o reflexo da realidade. Dizer que as ideias são o reflexo da realidade que ocorre no 

mundo exterior implica compreender o conceito de reflexo em: 

  

Sua dimensão genética, sociológica ou gnosiológica. Em qualquer destas 
acepções está implícita a admissão da existência da realidade objetiva, isto é, 
uma realidade que existe independentemente das ideias e do pensamento. É 
importante compreender, porém, que o reflexo não é toda a realidade, mas 
constitui-se na apreensão subjetiva da realidade objetiva. Ou seja, o reflexo 
implica a subjetividade (Frigotto, 1991, p. 75). 

 

Assim, o materialismo histórico-dialético estrutura-se sob a premissa de que as 
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ideias refletem parte da realidade e não a sua totalidade. Logo, esse reflexo que 

estabelece as ideias constitui-se em um processo subjetivo, de apropriação subjetiva 

da realidade objetiva.  

 

Nesse aspecto materialista-histórico: “a dialética situa-se, então, no plano de 

realidade, no plano histórico, sob a forma da trama de relações contraditórias, 

conflitantes, de leis de construção, desenvolvimento e transformação dos fatos” 

(Frigotto, 1991, p. 75). E é essa compreensão da dialética do real que diferencia a 

dialética materialista de Marx da dialética idealista de Hegel. Importa salientar a 

impossibilidade de se compreender o pensamento marxiano sem a contribuição do 

pensamento hegeliano, que constituiu matéria primeira de estudos para Marx que, 

mais tarde, viria a se tornar crítico do idealismo de Hegel. 

 

Hegel define a dialética como: 

  

O momento negativo de toda realidade, aquilo que tem a possibilidade de não 
ser, de negar-se a si mesma e a realidade é a própria razão, isto é, [...] "o 
racional é real e o real é racional". A ideia, a razão, é o próprio mundo que 
evolui, muda, progride, é a história. Portanto, a história universal é ao mesmo 
tempo domínio do mutável e manifestação da razão (Gadotti, 1997, p. 18, 
destaques do autor).  

 

Colocando a razão como sendo a própria realidade, Hegel determina que o real 

resulta da abstração, que partindo do abstrato se chega ao concreto, isto é, à 

realidade. E complementa que “a razão domina o mundo e tem por função a 

unificação, a conciliação, a manutenção da ordem do todo. Essa razão é dialética, 

isto é, procede por unidade e oposição de contrários” (Gadotti, 1997, p. 18).  

 

Hegel entende: 

 

O processo racional como um processo dialético no qual a contradição não é 
considerada como "ilógica", paradoxal, mas como o verdadeiro motor do 
pensamento, ao mesmo tempo em que é o motor da história, já que a história 
não é senão o pensamento que se realiza. O pensamento não é mais 
estático, mas procede por contradições superadas, da tese (afirmação) à 
antítese (negação) e daí à síntese (conciliação). Uma proposição (tese) não 
existe sem oposição a outra proposição (antítese). A primeira proposição será 
modificada nesse processo de oposição e surgirá uma nova. A antítese está 
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contida na própria tese que é, por isso, contraditória. A conciliação existente 
na síntese é provisória na medida em que ela própria se transforma numa 
nova tese (Gadotti, 1997, p. 18, destaque do autor). 

 

Diferentemente da visão hegeliana, Marx pensa a dialética para além da visão 

hegeliana como um método que possibilita a chegada à realidade, mas uma 

concepção de ser humano, de sociedade e da relação entre o ser humano e o 

mundo (Gadotti, 1997).  

 

Enquanto para Hegel a dialética consiste numa espécie de fórmula para alcançar o 

real, Marx a entende como visão de mundo, como postura, uma vez que, em sua 

compreensão, a dialética é um modo de conceber o homem e sua atuação como 

sociedade e relação com o mundo. De acordo com Gadotti (1997, p. 19): 

 
A dialética de Hegel fechava-se no mundo do espírito, e Marx a inverte, 
colocando-a na terra, na matéria. Para ele, a dialética explica a evolução da 
matéria, da natureza e do próprio homem; é a ciência das leis gerais do 
movimento, tanto do mundo exterior como do pensamento humano. 

 

Em oposição ao idealismo hegeliano, então, Marx formula um realismo materialista, 

explicando que: 

 

Na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações 
necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que 
correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das suas forças 
produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a 
estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a 
superestrutura jurídica e política e à qual correspondem determinadas formas 
de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o 
processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do 
homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que 
determina a sua consciência (Marx, 1977 como citado em Gadotti, 1997, p. 
19). 

 

Para Marx, não é a abstração, a razão, a consciência que produzem a realidade, 

mas elas são produzidas pela produção social da existência humana. São os 

homens, na consideração marxiana, que produzem a consciência a partir da própria 

produção de sua vida social.  

 

Essa é uma visão completamente oposta ao que propunha a dialética hegeliana em 
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sua ideia de produção do real a partir da abstração, da racionalização. De acordo 

com Gadotti (1997, p. 20), Marx não considerava a existência de: 

 

Fatos em si, como quer fazer crer o empiricismo, que se deixariam examinar 
de maneira neutra, desligados do processo histórico-econômico, psicológico e 
político do homem. Não é a consciência humana, como sustenta o idealismo, 
nem a pura realidade, como sustenta o empiricismo, mas é o próprio homem 
que figura como ser produzindo-se a si mesmo, pela sua própria atividade, 
"pelo modo de produção da vida material". A condição para que o homem se 
torne homem (porque ele não é, ele se torna) é o trabalho, a construção da 
sua história. A mediação entre ele e o mundo é a atividade material (destaque 
do autor). 

 

Interessante observar que, no pensamento marxiano, o homem é um devir, pois se 

torna homem não pela consciência do ser, mas pela produção social de sua 

existência, a partir do trabalho. Daí a afirmação de Marx de que o homem produz a 

si mesmo no processo de produção da vida material, de onde produz, assim, a 

própria história. Assim, para Marx: 

 

A produção de ideias, de representações da consciência está, de início, 
diretamente entrelaçada à atividade material e com o intercâmbio material. [...] 
Os homens são os produtores de suas representações, de suas ideias, etc., 
mas os homens reais e ativos, tal corno se acham condicionados por um 
determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio 
que a ele corresponde até chegar às suas formações mais amplas. A 
consciência jamais pôde ser outra do que o ser consciente, e o ser dos 
homens é o seu processo de vida real (Marx & Engels, 1986 como citado em 
Frigotto, 1991, p. 76). 

 

Gadotti (1997, p. 20) opina que Marx e Hegel se diferenciam no que respeita à 

explicação do movimento:  

 

Ambos sustentam a tese de que o movimento se dá pela oposição dos 
contrários, isto é, pela contradição. Mas, enquanto Hegel localiza o 
movimento contraditório na lógica, Marx o localiza no seio da própria coisa, de 
todas as coisas, e em íntima interação com elas. É a dialética materialista e 
histórica o ponto fundamental que produz a ruptura radical da filosofia da 
práxis, em relação ao pensamento filosófico anterior, é exatamente que a 
preocupação fundamental é refletir, pensar, analisar a realidade com o 
objetivo de transformá-la (Frigotto, 1991, p. 82). 

 

A esse respeito, Mao Tse Tung (como citado em Gadotti, 1997, p. 20) esclarece que: 
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A concepção materialista-dialética entende que, no estudo do 
desenvolvimento dum fenómeno deve partir-se do seu conteúdo interno, das 
suas relações com os outros fenómenos, quer dizer, deve-se considerar o 
desenvolvimento dos fenómenos como sendo o seu movimento próprio, 
necessário, interno, encontrando-se, aliás, cada fenómeno no seu movimento, 
em ligação e interação com outros fenómenos que o rodeiam. A causa 
fundamental do desenvolvimento dos fenómenos não é externa, mas interna; 
ela reside no contraditório do interior dos próprios fenómenos. No interior de 
todo fenómeno há contradições, daí o seu movimento e desenvolvimento. 

 

Pontuou-se, até aqui, a primeira dimensão que abrange a essência da dialética 

materialista histórica como postura ou concepção. Daqui em diante será tratada a 

segunda dimensão, que corresponde ao materialismo histórico-dialético como 

método de análise que é reverberado pela primeira à medida que: 

 

O método está vinculado a uma concepção de realidade, de mundo e de vida 
no seu conjunto. A questão da postura, neste sentido, antecede ao método. 
Este se constitui numa espécie de mediação no processo de apreender, 
revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e transformação dos 
fenômenos sociais (Frigotto, 1991, p. 77). 

 

Assim, a dialética materialista histórica como método de análise demanda a 

existência de uma postura investigativa e analítica que considere a realidade a partir 

da mesma lógica que ele. Isso porque “antes, pois, de responder-se à questão 

fundamental que sinaliza a natureza do processo dialético de conhecimento - como 

se produz a realidade social -, é necessário responder qual a concepção que temos 

da realidade social” (Frigotto, 1991, p. 77). E não se pode conceber uma realidade 

social na perspectiva da dialética materialista histórica desconsiderando que a 

realidade social produz a consciência dos homens, ignorando a dialética histórica e 

materialista. 

 

Desse modo, para Marx: 

 

É a estrutura e a dinâmica do objeto que comandam os procedimentos do 
pesquisador. O método implica, pois, para Marx, uma determinada posição 
(perspectiva) do sujeito que pesquisa: aquela em que se põe o pesquisador 
para, na sua relação com o objeto, extrair dele as suas múltiplas 
determinações (Paulo Netto, 2011, p. 53). 

 

Logo, uma concepção de mundo alheia ao entendimento da dialética materialista 
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histórica não pode dar conta de deixar o objeto em si falar sobre si a partir de sua 

estrutura e dinâmica. Por isso é que, antes de assumir a dialética materialista 

histórica como método de análise, é preciso que este seja considerado como visão 

de mundo.  

 

E, além disso, faz-se necessário compreender a dialética como característica da 

realidade e não do pensamento (Frigotto, 1991), logo, como uma dialética que está 

em constante movimento na tessitura do social, nas relações sociais de produção 

dos homens.  

 

Nesse escopo, a dimensão da dialética materialista histórica como método de 

análise: 

  

Implica necessariamente ter como ponto de partida os fatos empíricos que 
nos são dados pela realidade. Implica, em segundo lugar, superar as 
impressões primeiras, as representações fenomênicas destes fatos empíricos 
e ascender ao seu âmago, às suas leis fundamentais. O ponto de chegada 
será não mais as representações primeiras do empírico ponto de partida, mas 
o concreto pensado. Essa trajetória demanda do homem, enquanto ser 
cognoscente, um esforço e um trabalho de apropriação, organização e 
exposição dos fatos (Frigotto, 1991, p. 79-80). 

 

A dialética materialista histórica demanda, como método de análise, um processo de 

apropriação teórica da realidade histórica para o conhecimento objetivo dos fatos, 

para ascender ao estado do concreto pensado. Segundo Kosik (1976 como citado 

em Frigotto, 1991, p. 80): 

 

O método de ascensão do abstrato ao concreto é o método do pensamento, 
no elemento da abstração. A ascensão do abstrato ao concreto não é uma 
passagem do plano (sensível) para outro plano (racional): é um movimento no 
pensamento e do pensamento. Para que o pensamento possa mover-se do 
abstrato ao concreto, tem de mover-se no seu próprio elemento, isto é, no 
plano abstrato, que é a negação da imediaticidade, da evidência e da 
concreticidade sensível. A ascensão do abstrato ao concreto é um movimento 
para o qual todo o início é abstrato e cuja dialética consiste na superação 
desta abstratividade. O progresso da abstratividade à concreticidade é, por 
conseguinte, em geral movimento da parte para o todo e do todo para a parte; 
do fenômeno para a essência e da essência para o fenômeno; da totalidade 
para a contradição e da contradição para a totalidade; do objeto para o sujeito 
e do sujeito para o objeto. 
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A passagem das representações primeiras ao concreto pensado é produzida, então, 

no movimento da dialética histórica e materialista, na superação da abstração para a 

emergência da concreticidade cujo progresso dá-se na constante interação entre 

partes e todo. Além de poder ser compreendida em sua dimensão como método de 

análise, a dialética materialista histórica também revela uma terceira dimensão 

constituinte de sua essência, que é a práxis. Segundo Frigotto (1991, p. 81): 

 

No processo dialético de conhecimento da realidade, o que importa 
fundamentalmente não é a crítica pela crítica, o conhecimento pelo 
conhecimento, mas a crítica e o conhecimento crítico para uma prática que 
altere e transforme a realidade anterior no plano do conhecimento e no plano 
histórico-social. A teoria materialista histórica sustenta que o conhecimento 
efetivamente se dá na e pela práxis. A práxis expressa, justamente, a unidade 
indissolúvel de duas dimensões distintas, diversas no processo de 
conhecimento: a teoria e a ação. A reflexão teórica sobre a realidade não é 
uma reflexão diletante, mas uma reflexão em função da ação para transformar 
(destaques do autor). 

 

A dialética histórica e materialista incorpora a dimensão de práxis porque demanda 

reflexão e ação simultaneamente, intentando estabelecer a crítica a serviço da 

transformação da realidade analisada. É fundamentalmente práxis porque se inicia e 

se encerra no movimento entre teoria e ação, não é estática porque está em 

constante construção e reconstrução na produção social da vida humana, pois “a 

dialética admite o repouso e a separação entre os diversos aspectos do real como 

relativos. Só o movimento é absoluto, pois é constante em todo processo” (Gadotti, 

1997, p. 23). 

 

Gadotti (1997, p. 23) enfatiza: “como concepção dialética, o marxismo não separa 

em nenhum momento a teoria (conhecimento) da prática (ação) [...]. A prática é o 

critério de verdade da teoria, pois o conhecimento parte da prática e a ela volta 

dialeticamente”. A práxis é inerente ao processo de pensamento dialético histórico e 

materialista, pois “[...] É na práxis que o homem deve demonstrar a verdade, isto é, a 

realidade e o poder, o caráter terreno de seu pensamento” (Marx & Engels, 1977 

como citado em Gadotti, 1997, p. 23). 

 

Observar a dialética materialista e histórica sob essas três dimensões (postura ou 

concepção, método de análise e práxis) possibilita compreender que não há cisão 
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ou rupturas entre elas e muito menos descaracterização do que de fato se constitui o 

materialismo histórico-dialético. Significa compreender que Marx não pensou um 

método científico isolado – embora seja um método – e sem conformidade à 

concepção de realidade social, a qual considera que a produção social da vida 

determina a consciência do homem (Frigotto, 1991; Gadotti, 1997). 

 

O materialismo histórico-dialético fundamentalmente se ocupa da reflexão e da 

análise da realidade com o intuito de modificá-la. Não se trata de pensar a realidade, 

refletir sobre ela e analisá-la para deixá-la tal como antes de pesquisá-la e voltar-se 

para a realização do mesmo processo sob outra realidade. Mas de fazer essa 

movimentação em busca de como se produz a realidade social a fim de criar 

possibilidades de transformá-la a partir da reflexão e da análise (Frigotto, 1991). 

Nesse sentido: 

  

Para a teoria materialista, o ponto de partida do conhecimento, enquanto 
esforço reflexivo de analisar criticamente a realidade e a categoria básica do 
processo de conscientização, é a atividade prática social dos sujeitos 
históricos concretos. A atividade prática dos homens concretos constitui-se 
em fundamento e limite do processo de conhecimento (Frigotto, 1991, p. 82). 

 

Quando Marx coloca a produção social da vida do homem como produtora de sua 

realidade, construtora de sua história e, portanto, geradora da consciência do ser, 

ele não necessariamente nega a relevância da subjetividade na produção do 

conhecimento. Conforme pontua Gadotti (1997, p. 21): 

 

O mundo é sempre uma "visão" do mundo para o homem, o mundo refletido. 
Mas ele não tem uma existência apenas na ideia. Sua existência é real, 
material, independente do conhecimento deste ou daquele homem. A dialética 
não é um movimento espiritual que se opera no interior do entendimento 
humano. [...] A dialética considera cada objeto com suas características 
próprias, o seu devir, as suas contradições. 

 

Assim, fica claro que, para o materialismo histórico-dialético, matéria e pensamento 

coexistem e representam aspectos de uma mesma natureza indivisível que se 

apresenta sob duas formas: uma material e a outra ideal, ambas consideradas 

concretas, uma vez que são elementos constituintes dessa mesma natureza. 
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3.3 Tipo de pesquisa 

 

A fim de analisar a expansão da educação superior privada brasileira com base na 

ação do Prouni e do FIES, optou-se por desenvolver esta pesquisa sob a 

perspectiva qualitativa que, de acordo com Chizzotti (1991, p. 79): 

 

Parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma 
teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de 
conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O 
objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e 
relações que sujeitos concretos criam em suas ações. 

 

Pode-se pesquisar quantitativamente a questão da expansão do ensino superior 

privado a partir da atuação do FIES e do Prouni, mas não foram os dados 

quantitativos que instigaram à pesquisa, mas a questão social subjacente, conforme 

se tem delineado no decorrer deste texto.  

 

Não se pretendeu, com isso, definir que o trabalho quantitativo sob essa mesma 

problemática aqui citada não seja interessante, acadêmica e cientificamente 

justificável e necessário. Mas explicar que se optou por desenvolver o presente 

estudo sob a óptica qualitativa, porque interessa transcender a quantificação, 

analisar à luz da legislação e da bibliografia específica o crescimento do ensino 

superior privado por meio da ação dos referidos programas numa ótica social de 

análise. 

 

Minayo (2002, p. 21-22) realça que a pesquisa qualitativa: 

 

[...] se preocupa [...] com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela 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. 

 

Como se intentou analisar a questão social inerente ao processo de expansão da 

educação superior privada com base na ação do Prouni e do FIES, não é a 
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quantificação que interessa para fins desta pesquisa, por isso se optou por 

desenvolvê-la como qualitativa. 

 

Por conta do objetivo, esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, pois se pauta 

nos referenciais teóricos produzidos acadêmica e cientificamente para a construção 

e compreensão dos processos históricos que possibilitaram a criação do ensino 

superior no Brasil e seu financiamento, conhecimentos de suma importância para o 

desenvolvimento deste estudo. 

 

A pesquisa bibliográfica consiste numa fonte de coleta de dados secundária advinda 

de contribuições científicas publicadas que, segundo Lakatos e Marconi (2001, p. 

183): 

  

Abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, 
desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, materiais cartográficos, etc. [...] e sua finalidade é colocar 
o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 
sobre determinado assunto. 

 

É importante esclarecer que a pesquisa bibliográfica se caracteriza como um tipo de 

estudo e também como um procedimento. Isso porque toda investigação, 

independentemente de qual tipo seja, demanda pesquisa bibliográfica para 

composição de seu referencial teórico, justamente pela necessidade técnica de 

justificar cientificamente o objeto sobre o qual se dedica a estudar. No entanto, como 

tipo, a pesquisa bibliográfica representa a justificativa científica sobre o tratamento 

dispensado ao objeto e uma das fontes de coleta de dados para análise. 

 

Assim, pesquisaram-se revistas científicas de programas de pós-graduação, sites, 

livros especializados e eventos científicos de relevância nacional para compor o 

referencial teórico e a fonte de produção de dados. O intuito foi investigar a 

configuração histórica do ensino superior no Brasil; compreender o movimento de 

expansão do ensino superior privado brasileiro; e também averiguar a questão do 

financiamento estudantil sob a perspectiva do Prouni e do FIES, para chegar ao 

objetivo geral respondendo ao problema do presente estudo. 
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Fez-se necessária também a pesquisa documental, pois os objetivos demandaram a 

análise de documentos oficiais da legislação brasileira, a exemplo da Constituição 

Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as legislações 

que regulamentam o Prouni e o FIES.  

 

Faz-se necessário diferenciar pesquisa documental de pesquisa bibliográfica, uma 

vez que há certo equívoco quanto ao que de fato são. Conforme dito anteriormente, 

a pesquisa bibliográfica consiste numa coleta de dados secundária, pois deriva de 

investigação sobre os intérpretes do fenômeno estudado, isto é, buscou-se conhecer 

o fenômeno na visão de quem o estudou e publicou, no caso, o autor.  

 

As informações de que se dispõe numa pesquisa bibliográfica são de segunda mão, 

já que resultam da análise de outros indivíduos que se dedicaram ao fenômeno, 

submetendo-o ao rigor científico para dele obter os resultados publicados sob a 

forma de livros, artigos e demais publicações. 

 

Diferentemente, embora pareça um processo semelhante, a pesquisa documental 

vale-se de documentos de fontes primárias pertencentes a arquivos públicos, 

particulares e fontes estatísticas (Lakatos & Marconi, 2001). Trata-se de um 

procedimento de pesquisa que coloca o pesquisador como analisador do 

documento, como aquele que produzirá a sua compreensão.  

 

É, pois, um movimento de descoberta entre o pesquisador e o objeto pesquisado, 

uma vez que posiciona o pesquisador na condição não somente de observador para 

analisar o fenômeno, mas como produtor dos dados que incidirão sobre a própria 

pesquisa a partir da análise de primeira mão dos documentos. 

 

Para fins deste estudo, conforme se afirmou anteriormente, analisaram-se 

documentos oficiais, a exemplo da Carta Magna de 1988, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, como também das legislações que regulamentam o 

Prouni e o FIES. Empreender análise sobre tais documentos possibilitou 

compreender o financiamento da educação superior no Brasil, mais marcadamente a 

expansão da educação superior privada no país a partir da atuação dos programas 

citados. 
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3.4 Procedimentos de coleta e análise de dados 

 

Conforme se tem discutido, os dados foram coletados por meio de pesquisa 

bibliográfica e documental. Inicialmente, fez-se o levantamento para o referencial 

teórico por meio de pesquisas à internet, buscando publicações com base nas 

seguintes palavras-chave: financiamento do ensino superior no Brasil, Expansão do 

ensino superior, Prouni, FIES.  

 

Como o objetivo não era realizar um estudo da arte para o qual se faria necessária 

ampla pesquisa em bancos de teses e dissertações determinados a fim de conhecer 

o modo como o objeto tem sido tratado no âmbito acadêmico-científico, 

empreendeu-se pesquisa simples, porém rigorosa. Essa procura atentou para as 

fontes, descartando aquelas inexpressivas no meio científico e considerando 

aquelas advindas de revistas de programas de pós-graduação, dissertações e teses 

e artigos publicados em periódicos especializados e confiáveis. 

 

Feito esse levantamento, passou-se à fase de leitura atenta dos resumos de cada 

material selecionado, a fim de perceber quais publicações poderiam subsidiar o 

referencial teórico da presente investigação. Após a leitura dos resumos e descarte 

de algumas publicações que se julgou não alinhadas ao objetivo, embora versassem 

sobre o mesmo objeto, partiu-se para a leitura integral de cada publicação. 

 

Efetuam-se, em média, três leituras, em momentos distintos, de cada publicação que 

prevaleceu ao descarte feito após a leitura dos resumos com o fito de compreender 

os objetos de leitura e sobre eles inferir análise. A leitura do material selecionado 

possibilitou a compreensão do processo histórico de implantação do ensino superior 

no Brasil, o financiamento desse nível educacional e a influência do Prouni e do 

FIES para a expansão do ensino superior privado no país.  

 

Passou-se à fase da escrita do referencial teórico, então, de posse dos 

conhecimentos e informações obtidos no estudo das publicações selecionadas para 

essa etapa. O referencial teórico também demandou a análise de documentos 

oficiais da legislação brasileira, a exemplo da Constituição Federal de 1988, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, entre outras, como forma de traçar o 
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histórico da implantação da universidade no Brasil e de compreender a questão do 

financiamento do ensino superior.  

 

Passado esse momento, deu-se seguimento à pesquisa documental iniciada ainda 

na fase anterior, quando se priorizaram documentos oficiais como a CF e a LDB, 

mas agora sondando-se as legislações que regulamentam o Prouni e o FIES, 

almejando compreender os mecanismos de financiamento público para a iniciativa 

privada. 

 

Após essa etapa, empreendeu-se a escrita da análise de dados na qual se 

sobressaiu de que modo o Prouni e o FIES influenciam na expansão da educação 

superior privada no Brasil, para responder à pergunta que orientou o presente 

estudo. 
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4 Crescimento do  Ensino Superior Privado: uma Análise Crítica 

 

Neste capítulo relata-se a análise dos dados realizada à luz do referencial teórico-

metodológico adotado. Os referenciais e documentos consultados passaram por 

leitura atenta a fim de obter as informações necessárias para o tratamento da 

temática que impulsiona esta pesquisa. 

 

Após a leitura atenta e, por vezes, exaustiva dos referenciais teóricos e documentos 

adotados para este estudo, foram eleitas três categorias de análise, tendo em vista 

os objetivos estabelecidos, a saber: 

 

 Expansão da educação superior privada no Brasil via financiamento 

estudantil; 

 contribuição do Prouni e do FIES no financiamento estudantil brasileiro; 

 impactos da atuação do Prouni e do FIES no financiamento estudantil e na 

expansão da educação superior privada. 

 

4.1 A expansão via financiamento estudantil 

 

De acordo com o Censo da Educação Superior, em 2020 havia 2.457 instituições de 

ensino superior no Brasil, das quais 2.153 eram instituições privadas de ensino 

(Brasil, 2022). Consequentemente, do total de 8.680.354 matrículas, 6.724.002 

ocorreram em instituições privadas de educação superior em 2020. Nesse mesmo 

ano, ingressaram na educação superior 3.765.475 estudantes, dos quais 3.238.469 

matricularam-se na rede privada de ensino superior. Na Tabela 2 é possível verificar 

esses dados em relação aos números incidentes sobre a educação superior pública. 
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Tabela 2  

Relação IES, matrículas e ingressos com base no censo da educação superior em 

2020 

 Quantidade de 
IES 

Matrículas Ingressos 

Federal 118 1.254.080 342.526 
Estadual 129 623.729 163.295 
Municipal 57 78.543  21.185 
Privada 2.153 6.724.002 3.238.469 

Total 2.457 8.680.354 3.765.475 

Dados elaborados pela autora com base no censo da educação superior em 2020.  

 

É incontestável a significativa participação da iniciativa privada na prestação de 

serviços educacionais em nível superior no país. Isso decorre do processo de 

expansão do ensino superior via financiamento estudantil, por meio do FIES, que 

possibilitou que a iniciativa privada ganhasse cada vez mais espaço no cenário do 

ensino superior brasileiro. 

 

Se, por um lado, a diferença entre os números referentes às instituições privadas e 

públicas de educação superior é vertiginosa, por outro há que se perceber que não 

houve contrapartida do Estado brasileiro eficiente no que respeita à expansão do 

ensino superior público. A criação de universidades públicas sempre foi aquém da 

demanda por educação superior, e se não fossem os programas de financiamento 

estudantil, milhões de brasileiros não teriam alcançado o sonho de cursar o nível 

superior e, consequentemente, de estarem mais bem preparados para atuação no 

mundo do trabalho. 

 

O Censo da Educação Superior revelou que a rede privada teve 77,5% de 

participação na matrícula em 2020, contando com mais de 6,7 milhões de 

estudantes matriculados somente em instituições privadas de ensino superior de um 

total de pouco mais 8,6 milhões de matriculados nas duas esferas administrativas, 

como representado na Figura 2. 
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Figura 2  
Números de matrículas em cursos de graduação por categoria administrativa: Brasil 1980-2020. 
Fonte: Brasil. (2022). Ministério da Educação. Censo da Educação Superior: divulgação dos 
resultados no Conselho Nacional de Educação. Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira. Brasília. Recuperado de: https://anup.org.br/site/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-14-
ANUP-Censo-Superior-2020-Apresentacao-CNE.pdf. 

 

Entre os anos de 2019 e 2020 houve crescimento de 3% no número de matrículas 

nas instituições privadas de ensino superior, porém, houve redução de 6% nesse 

mesmo período no número de matrículas na esfera pública (Brasil, 2022). 

 

A educação superior privada vem se expandindo a passos largos no Brasil desde a 

década de 1990, conforme exposto ao longo do referencial teórico deste estudo, 

sobretudo a partir da atuação de programas de financiamento estudantil, a exemplo 

do Prouni e do FIES. 

 

A transferência de verbas públicas para a iniciativa privada impulsionou o 

crescimento e a expansão do mercado universitário privado brasileiro. Por um lado, 

isso reflete a perversa lógica do capitalismo de acúmulo de capital, de 

enriquecimento de poucos indivíduos à custa do Erário Público. Por outro lado, a 

expansão da educação superior privada frente ao não crescimento da oferta por 

ensino superior na esfera pública diante de uma demanda não absorvida por esse 

setor representa possibilitar o acesso ao nível superior a pessoas que de forma 

alguma seriam atendidas pelo Estado brasileiro não fossem os financiamentos 

estudantis destinados a estudantes de baixa renda. 
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4.2 A contribuição do Prouni e do FIES 

 

4.2.1 Programa Universidade para Todos (Prouni) 

 

O Programa Universidade para Todos (Prouni) foi criado pela Medida Provisória nº 

213 em 10 de setembro de 2004, convertida na Lei nº 11.096 em 2005; é gerido 

desde sua criação pelo Ministério da Educação, contemplando alunos com bolsas 

integrais (100%) e parciais (50 e 25%) em instituições de ensino superior da rede 

privada (Brasil, 2005).  

 

Entre as exigências, para quem queira concorrer a uma bolsa é indispensável 

participar do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), obtendo nota acima de 450 

pontos sem ter zerado a redação. As bolsas são destinadas a brasileiros que não 

concluíram curso superior e que tenham cursado o ensino médio em escola da rede 

pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral (Brasil, 2005).  

 

A renda bruta per capita não pode ultrapassar um salário mínimo e meio para bolsas 

integrais e três salários mínimos para bolsas parciais. E terão prioridade portadores 

de deficiência e professores da rede pública de ensino sem formação para os cursos 

de Licenciatura, Normal Superior e Pedagogia, independentemente da renda (Brasil, 

2005).  

 

As instituições privadas de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos 

não beneficentes poderão aderir ao programa desde que sejam credenciadas e 

regulamentadas pelo Ministério de Educação. O termo de adesão tem vigência de 

10 anos e as instituições que aderirem ao programa devem oferecer no mínimo uma 

bolsa integral para 10,7 alunos pagantes, sendo isentas dos seguintes impostos 

federais: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 

Contribuição para o Programa de Interação Social/ Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL)  e Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) (Brasil, 2005).  

 

Em 2005 a Lei nº 11.180, de 23 de setembro, concedeu bolsa-permanência a 

estudantes beneficiários de bolsa integral do PROUNI matriculados em cursos de 
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turno integral como forma de apoio. No primeiro semestre de 2008 o programa 

instituiu, por intermédio da Portaria Normativa nº 1 de 31 de março, bolsa 

complementar concedida a critério da instituição cujo percentual foi de 25% (Brasil, 

2005). 

 

Entre os anos de 2010 e 2017 houve significativo aumento no quantitativo de bolsas 

concedidas pelo PROUNI, segundo a Tabela 3: 

Tabela 3  

Bolsas Prouni 2010-2017  

 
Ano 

Nº de bolsas 

Integral Parcial Total 

2010 125.090 115.351 240.441 
2011 129.672 124.926 254.598 
2012 150.870 133.752 284.622 
2013 164.379 87.995 252.374 
2014 205.237 101.489 306.726 
2015 204.587 124.530 329.117 
2016 166.603 162.577 329.180 
2017 171.641 190.284 361.925 

Fonte: Brasil. (2018b). Ministério da Educação. Prestação de Contas Ordinárias Anual. Relatório de 
Gestão do Exercício de 2017.  Ministério da Educação. Secretaria da Educação Superior. Fundo de 
Financiamento Estudantil – FIES. Brasília. Recuperado de: https://www.gov.br/mec/pt-
br/media/auditorias/processos_fies/rg-fies-2017.pdf.. 

 

Pouco mais de 240 mil bolsas foram concedidas em 2010, saltando para mais de 

329 mil em 2017, equivalendo ao aumento de cerca de 150% nesse período. Os 

incentivos governamentais são, é claro, a causa desse aumento no quantitativo do 

número de bolsas do Prouni. 

 

4.2.2 Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 

 

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) foi criado pela Medida Provisória nº 

1.827, de 1999, posteriormente substituída pela Lei nº 10.260 de 12 de julho de 

2001, que alterou o Programa de Crédito Educativo (CREDUC) para permitir o 

ingresso e permanência de muitos estudantes em instituições de ensino superior da 

rede privada, com dificuldades em cumprir com o pagamento das mensalidades 

(Brasil, 2001), pois até 2015 concedia financiamento de até 100% dos valores 

durante todo o curso. 
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Para manter o financiamento os contratantes devem cumprir com alguns requisitos 

legais, entre eles: idoneidade cadastral, requisito este alterado pela Lei nº 12.801, 

promulgada em 24 de abril de 2013, que dispensa o estudante de comprovar a sua 

idoneidade cadastral na assinatura dos contratos e termos aditivos; aproveitamento 

de 75% nas disciplinas cursadas; pagamento de juros trimestrais e confirmação de 

aditamentos de renovação (Brasil, 2013). 

 

Nas Portarias nº 10 de 30 de abril, nº 18 de 28 de julho e nº 01 de 22 de outubro de 

2010 surgiram algumas novidades, entre elas: fiança solidária, em que um grupo de 

até cinco pessoas se reúne para contratação do financiamento e são solidários uns 

com os outros; a desobrigação de fiador para os cursos de Licenciatura, no qual a 

renda per capita do aluno não ultrapasse um salário mínimo e meio; a possibilidade 

para solicitar o financiamento em qualquer época do semestre; o programa passa a 

ser operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) (Brasil 2010a; Brasil 2010b; Brasil 2010c).  

 

Visando zelar pela qualidade do ensino, as instituições devem ter conceito positivo: 

nota 03, no mínimo, no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES). Já em 2011 a Portaria Normativa nº 01, de 14 de janeiro, instituiu que, 

para a contratação do financiamento o estudante ingressante tenha participado do 

ENEM na edição de 2009 ou posterior (Brasil, 2011). 

 

No primeiro semestre se 2015 o programa impôs para as mantenedoras o 

percentual de reajuste nas mensalidades a 6,41%. No segundo semestre, a Portaria 

Normativa nº 8, de 02 de julho alterou a forma de adesão, ou seja, as instituições 

não limitaram mais os valores e passaram a solicitar números de vagas de acordo 

com o conceito dos cursos, devendo ser levado em consideração o número de 

vagas autorizadas no cadastro e-MEC; os novos contratantes do financiamento 

ganharam desconto de 5% nos valores das mensalidades, observados todos os 

descontos regulares e de caráter coletivo; foram criados dois novos sítios, um para 

adesão da mantenedora e outro para inscrição dos candidatos; para concorrer a 

uma vaga o candidato não precisaria mais estar regulamente matriculado na IES 

(Brasil, 2015a); e a partir da Portaria nº 314 de, 31 de julho de 2015, o valor dos 

juros trimestrais foi alterado de R$ 50,00 para R$ 150,00 (Brasil, 2015b). 
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Segundo o Relatório de Gestão do Exercício do ano de 2017, o FIES passou por 

reformulações, a fim de ajustar a distribuição desse Fundo ao contexto orçamentário 

do país, recorrendo à adoção de novos critérios para a distribuição de vagas para 

financiamento estudantil. 

 

Dentre tais critérios, destaca-se a priorização de cursos com melhores 
indicadores pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES), distribuição por localização geográfica, identificando-se a demanda 
por financiamento estudantil e as condições socioeconômicas de cada 
microrregião onde há oferta, bem como áreas prioritárias (Engenharias e 
Ciência da Computação, Licenciaturas e Área da Saúde). Até o primeiro 
semestre de 2015, 60% (sessenta por cento) dos contratos de financiamento 
se encontravam nas regiões Sul, Sudeste e no Distrito Federal (Brasil, 2018b, 
p. 2). 

 

Posteriormente, a Medida Provisória nº 785, de 6 de julho de 2017, convertida na Lei 

nº 13.530, de 7 de dezembro de 2017, reestruturou novamente o FIES de modo a 

adequá-lo à realidade orçamentária do país, “criando nova sistemática de oferta e de 

amortização do financiamento, possibilitando pagamento atrelado à renda, e 

inserção de nova modalidade denominada Programa de Financiamento Estudantil, 

colaborando para o incremento da oferta de oportunidades de financiamento” (Brasil, 

2018b). 

 

A Lei nº 13.530 aduziu como primeira modalidade de financiamento estudantil os 

estudantes com renda familiar bruta de até três salários mínimos por pessoa. Além 

disso, ofereceu melhores condições de financiamento e uma série de outras 

melhorias na gestão e transparência do programa (Brasil, 2018a). 

 

No primeiro semestre de 2018, pela Portaria nº 209 de 07 de março, o programa foi 

novamente reformulado, ficando assim definido o atual marco normativo do FIES 

(Brasil, 2018a): 

 

a) Lei 10.260, de 12 de julho de 2001, e respectivas atualizações, que tratam de 

regras gerais a serem observadas na operacionalização do programa;  

b) Decreto sem número, de 19 de setembro de 2017, que instituiu o Comitê 

Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-FIES) e estabeleceu 
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algumas competências ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE);  

c) Portaria MEC nº 209, de 7 março de 2018, que dispôs de forma mais 

minudente responsabilidades e operacionalização do FIES para contratos 

formalizados a partir do primeiro semestre de 2018 (Novo FIES); 

d) Resoluções do CG-FIES15 acerca de deliberações de competência desse 

comitê; 

e) Portarias MEC16, com disposições específicas sobre cada processo seletivo 

semestral;  

f) Editais Secretaria de Educação Superior/ Ministério da Educação 

(SESu/MEC), que tornaram públicos cronograma e demais procedimentos 

relativos ao processo seletivo de cada semestre.  

 

Em suma, o programa é dividido em duas modalidades: a) FIES que será gerido 

pelo MEC, por meio da SESu-MEC e operacionalizado pela Caixa Econômica 

Federal, para quem possui renda per capita de até três salários mínimos; b) e o P-

FIES que, diferentemente do FIES, terá como agentes financeiros fontes distintas 

para financiar estudantes que tenham renda bruta familiar per capita de três a cinco 

salários mínimos (Brasil, 2018b).  

 

Ambos exigem que o estudante contrate seguro prestamista; determinam que o 

reajuste nos valores das mensalidades sejam calculados pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA); o estudante deixa de ter os 5% de descontos nas 

mensalidades; o percentual de coparticipação do estudante na modalidade FIES 

passa a ser cobrado pelo agente financeiro e este, por sua fez, efetiva o repasse 

para a instituição; altera ainda o prazo de carência que o estudante possuía após 

formado, ou seja, o estudante não terá mais prazo de carência (Brasil, 2018b). 

 

De acordo com o Relatório de Gestão do Exercício do ano de 2017, o maior número 

de estudantes beneficiados pelo FIES possui renda bruta e per capita entre um e 

dois salários mínimos, conforme demonstra a Tabela 4. 
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Tabela 4 

Quantidade de estudantes contemplados pelo FIES em relação às rendas bruta e 
per capita 

 

Fonte: Brasil. (2018b). Ministério da Educação. Prestação de Contas Ordinárias Anual. Relatório de 
Gestão do Exercício de 2017.  Ministério da Educação. Secretaria da Educação Superior. Fundo de 
Financiamento Estudantil – FIES. Brasília. Recuperado de: https://www.gov.br/mec/pt-br/media/ 
auditorias/processos_fies/rg-fies-2017.pdf. 

 

Conforme é possível observar na Tabela 4, quanto maior a renda dos candidatos, 

menores são os quantitativos dos estudantes beneficiados pelo FIES. Além disso, à 

medida em que ocorre a expansão do financiamento, o perfil dos estudantes 

beneficiados pelo FIES é definido, dando a entender que se trata de um público 

formado por alunos advindos de estratos sociais economicamente desfavorecidos.  

 

O FIES teve seu auge no quantitativo de financiamento estudantil no ano de 2014, 

somando 732.686 financiamentos concedidos. Esse quantitativo foi decaindo até o 

ano de 2017, devido aos novos critérios estabelecidos pelas reformulações 

executadas no programa como forma de ajustá-lo ao orçamento do país (Figura 3): 
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Figura 3  
Quantitativo de financiamentos concedidos pelo Fies entre 2010 e 2017 
Fonte: Brasil. (2018b). Ministério da Educação. Prestação de Contas Ordinárias Anual. Relatório de 
Gestão do Exercício de 2017.  Ministério da Educação. Secretaria da Educação Superior. Fundo de 
Financiamento Estudantil – FIES. Brasília. Recuperado de: https://www.gov.br/mec/pt-
br/media/auditorias/processos_fies/rg-fies-2017.pdf..  

 

Percebe-se que houve um período de ampla concessão de financiamento via FIES 

entre 2012, com a oferta de pouco mais de 377 mil financiamentos concedidos, e 

2014, com a concessão de mais de 730 mil financiamentos, quase que dobrando a 

quantidade num espaço de dois anos. 

 

Essa queda no quantitativo de financiamentos concedidos sob a forma do FIES a 

partir do ano de 2015 pode ser explicada pelas reformulações sofridas por esse 

Fundo com as Portarias Normativas nº 8, de 2015; nº 314, de 2015, a Lei nº 13.530, 

de 2017; e a Portaria Normativa nº 209, de 2018. Estas modificaram os critérios de 

concessão do financiamento com vistas a adequar os investimentos demandados 

para a execução do programa aos índices orçamentários da União. 

 

Os incentivos governamentais sob a forma de financiamento estudantil possibilitam o 

acesso ao Ensino Superior de considerável parcela de indivíduos que, muito 

provavelmente, não teriam acesso a esse nível educacional não fossem tais 

incentivos. Contudo, é preciso ponderar que atuam também de modo a garantir que 

a iniciativa privada se expanda em território nacional.  

 

4.3 Os impactos do Prouni e do FIES na expansão do ensino superior privado 

 

Os Programas Prouni e FIES representam um marco na expansão do ensino 

superior brasileiro, pois possibilitam, desde suas criações, o acesso ao nível superior 
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a milhões de indivíduos que desejam cursar essa etapa da educação formal, mas 

não conseguem vagas em universidades públicas ou não podem custear as 

mensalidades de um curso universitário privado. 

 

Segundo Miranda e Azevedo (2020), até o ano de 2014 mais de 660 mil estudantes 

foram beneficiados com o financiamento via FIES. De acordo com o Relatório de 

Gestão do Fies do ano de 2014, por conta das modificações no FIES - entre elas a 

criação do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC), a 

dispensa da apresentação de fiador e a possibilidade de pagamento do 

financiamento com trabalho -, foi contabilizada em agosto de 2013 a marca de 1 

milhão de contratos de financiamento estudantil, dos quais 96% eram estudantes 

advindos das classes C, D e E, com renda familiar mensal bruta de até 10 salários 

mínimos. Em agosto de 2014, a marca já ultrapassava 1,9 milhão de novos 

estudantes beneficiados pelo FIES (Brasil, 2014). 

 

O número de contratos de financiamento estudantil via FIES tendeu a se elevar 

dadas as políticas de governo adotadas pelo ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva 

e, posteriormente, pela ex- Presidente Dilma Rousseff. De acordo com o Relatório 

de Gestão do FIES de 2016, em 2015 foram celebrados 297.026 contratos que, 

somados aos já existentes, ultrapassaram 2,1 milhões contratos de financiamento 

estudantil (Brasil, 2016).  

 

É inegável o alcance desse programa e sua relevância social em possibilitar que 

estudantes advindos das camadas populares tenham acesso à educação superior 

privada. Não se está ponderando, para fins desta análise, o Erário Público 

dispensado para o custeio desse programa, pois a visão de mundo e de educação 

que nos trouxe a esta pesquisa se sustenta no direito à educação como 

fundamental, não importando se pela iniciativa pública ou privada.  

 

No tocante ao Prouni, a redução fiscal oferecida pela esfera pública ao setor privado 

foi um incentivo à aderência às instituições privadas de ensino superior ao 

programa. Segundo Cerqueira (2019, p. 41): 
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Em 2005, no primeiro ano do programa, o valor da renúncia fiscal estimado 
pela Receita Federal foi de 353,8 milhões de reais em valores atuais 
(corrigido pelo IPCA). Ao longo dos anos, com a expansão do programa e o 
aumento no número de bolsistas, a renúncia fiscal estimada chegou a 1.454 
milhões de reais em 2014. 

 

O alcance do Prouni já ultrapassa, como assevera Cerqueira (2019) em sua 

pesquisa, mais de 2 milhões de estudantes, sendo desse total cerca de 70% de 

fornecimento de bolsas integrais. A Figura 4 descreve a ampliação da oferta do 

Prouni desde a sua criação até o ano de 2014: 

 

 

Figura 4  
Oferta de bolsas do Prouni 2005-2014 
Fonte: Cerqueira, H. C. (2019). Uma análise acerca dos impactos do Prouni sobre a desigualdade de 
renda e o crescimento econômico. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento) - 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Brasília. Recuperado de: http://www. 
mestradoprofissional.gov.br/sites/images/mestrado/turma3/henrique-coutinho-cerqueira.pdf. 

 

Verifica-se que no primeiro ano de vigência do Prouni a oferta de bolsas foi de cerca 

de 112 mil, chegando a atingir aproximadamente 307 mil bolsas em 2014. Isso 

representa aumento anual médio de 21 mil bolsas por ano e incremento de cerca de 

173% no número de bolsas ofertadas em nove anos do programa, período 

compreendido pela pesquisa de Cerqueira (2019).  

 

De modo concomitante ao aumento na oferta de bolsas, o número de bolsas que de 

fato foram concedidas entre 2005 e 2014 também exibiu crescimento, saltando de 

95.629 bolsas em 2005 para 241.117 em 2018 (Cerqueira, 2019). Dados mais atuais 

http://www/
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obtidos por Souza e Chaves (2021) revelam a evolução dos recursos destinados ao 

FIES e dos gastos tributários com o Prouni entre os anos de 2003 e 2019.  

 

Vê-se que durante esse período a renúncia fiscal das IES privadas que aderiram ao 

Prouni foi da ordem de cerca de R$ 21 bilhões, apresentando movimento 

ascendente anualmente, totalizando crescimento de 1.028,6%, entre o primeiro ano 

de vigência do Programa e 2019, conforme consta na Tabela 5: 

 

Tabela 5 

Recursos destinados ao FIES e gastos tributários como Prouni no período de 2003 a 
2019: valores (R$) a preços de janeiro de 2020 (IPCA) 

 
Fonte: Brasil (2022). Censo da Educação Superior: divulgação dos resultados no Conselho Nacional 
de Educação. 
 

 

Os Programas FIES e Prouni representam marcos na expansão do ensino superior 

brasileiro, pois, juntos, significam a materialização do direito de estudar preconizado 

pela legislação brasileira a todos os cidadãos indistintamente.  
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Milhões de cidadãos brasileiros só tiveram acesso ao ensino superior por meio 

desses programas, e isso traduz a expansão do nível superior no país, significa que 

o Estado brasileiro vem buscando cumprir com os dispositivos legais que asseguram 

o direito à educação em todos os níveis e modalidades a todos os indivíduos. 

 

Comunga-se do mesmo pensamento de Gatti (2011, p. 61), para quem o Prouni 

constitui-se em: 

 

Política social, na medida em que amplia a possibilidade para jovens adultos 
de camadas sociais menos favorecidas economicamente de frequentarem 
cursos de graduação em nível superior [...]. Política educacional, na medida 
em que pode aumentar o número de anos de escolarização da população, 
seu nível escolar e de aprendizagem para estudantes que, sendo concluintes 
do ensino médio, teriam poucas condições econômicas de prosseguir em sua 
formação em nível superior. 

 

Concomitantemente a essa análise, é mister ponderar que também a iniciativa 

privada sofreu expansão a partir da atuação desses programas, haja vista que 

houve e há transferência de recursos estatais para o setor privado, o que lhe 

possibilita expressivo crescimento no cenário nacional.  

 

Se se analisar essa questão à luz do capital, há de se pensar somente na lógica do 

próprio capital, no acúmulo, na exploração. Contudo, pensa-se dialeticamente a 

questão ponderando uma realidade que é materialista-histórica, mas não 

determinada historicamente a apenas representar a exploração, a divisão social, o 

estado de classes.  

 

Pensa-se a educação como a mola mestra para desencadear mudanças 

significativas nas engrenagens do capitalismo numa perspectiva em que as 

camadas populares assumam protagonismo dentro desse sistema que necessita de 

seu trabalho para funcionar.  

 

E nessa lógica do trabalho a educação se insere fortemente como formadora para a 

sua execução. Nessa linha, a educação superior se insere como instância de 

formação também para o trabalho e não como um locus privilegiado para poucos, 

uma elite pensante. O que o mundo atual demanda é de pessoas ativas, 
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conscientes, autônomas, capazes de decidir, qualificadas para desenvolver e 

implementar ações diretivas. 

 

Não há mais espaço para baixas qualificações e as especializações não podem 

mais serem pensadas sob a óptica do status e da diferenciação de trabalho e de 

salários como forma de justificar o nível superior. A universidade deve servir à 

formação para o trabalho e para a vida e não pode ser restrita a poucas pessoas, 

como historicamente ocorreu neste país. 
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5 Considerações Finais 

 

O acesso à educação superior no Brasil foi historicamente negado a grande parcela 

da população. Tardiamente esse nível educacional foi implantado no Brasil e 

tardiamente democratizado aos mais diversos estratos sociais. Conforme 

demonstrado no início de nossas argumentações para fins desta pesquisa, o Brasil 

ficou por muito tempo à mercê dos desígnios portugueses e, mesmo depois de ter 

se tornado nação independente da Coroa Portuguesa, carregou – ousa-se inferir que 

ainda carrega – um legado negativo dos tempos coloniais.  

 

A educação carrega esse legado; as camadas menos favorecidas da sociedade 

historicamente tiveram direitos educacionais negligenciados. O acesso à educação 

superior consta entre eles. Desde a sua implantação no país as universidades nunca 

se constituíram em espaços para as camadas populares da sociedade. 

 

Isso é percebido ao analisar-se o panorama histórico sob o qual se desenvolveu o 

ensino superior no Brasil, que desde o seu início privilegiou as classes sociais mais 

abastadas. A gratuidade da esfera pública supõe-se dever chegar às pessoas 

menos favorecidas, mas essa jamais foi a realidade das universidades brasileiras 

que, por muito tempo, constitui-se em um locus privilegiado para as elites pensantes. 

 

Isso se tornou uma espécie de mito no imaginário popular, que manteve as 

populações desfavorecidas economicamente majoritariamente fora das 

universidades por muito tempo no Brasil. A própria estrutura acadêmica da 

universidade no Brasil privilegiou historicamente aqueles que dispunham de mais 

tempo para dedicação aos estudos, de certa forma em detrimento daqueles que 

necessitam trabalhar e dispõem de pouco tempo para estudar. 

 

Diante de toda a conjuntura mundial de recomposição do capitalismo, no Brasil 

significativas mudanças foram introduzidas na gestão e no financiamento do ensino 

superior, como foi pontuado no decorrer deste texto. Essas mudanças possibilitaram 

a expansão da educação superior via financiamento estudantil, política 

marcadamente representada pelos Programas Prouni e FIES que, recebendo 
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incentivos fiscais do governo brasileiro, ofertam bolsas de estudos e financiamento 

estudantil para estudantes de baixa renda. 

 

A criação desses programas elevou o patamar do ensino superior no Brasil e 

possibilitou que milhões de estudantes tivessem acesso ele e, por consequência, a 

melhores condições de trabalho e de vida. Isso representa possibilitar dignidade e 

prover o direito constitucional de estudar a todos os cidadãos, indistintamente. 

 

O próprio movimento do capital, sempre se arruinando e se recompondo, impõe um 

mundo do trabalho altamente tecnologizado, atualizado cientificamente, prática e 

teoricamente qualificado. As universidades e faculdades são locus de viabilização 

desses conhecimentos aos indivíduos.  

 

Nesse movimento de expansão do ensino superior no Brasil via FIES e Prouni 

constata-se também a expansão do ensino superior privado por meio desses 

programas que transferiram renda e emitiram incentivos fiscais à iniciativa privada. 

FIES e Prouni têm grande participação no processo de expansão do ensino superior 

privado no Brasil, pois possibilitou crescimento econômico à iniciativa privada, 

exponencialmente a conglomerados privados que verdadeiramente enriqueceram 

vertiginosamente a partir da atuação desses programas.  

 

Contudo, esta análise não se constitui no foco do presente estudo, e não fazê-la não 

significa que não reconheçamos essa realidade, que não a tenhamos até mesmo 

estudado de certa forma, mas ela não é objetivo desta pesquisa. Não inviabilizamos, 

com isso, essa questão, mas buscamos, para além dela, perceber a questão social 

subjacente e de grande relevância para os indivíduos advindos dos estratos sociais 

economicamente menos abastados e que historicamente tiveram seus direitos 

educacionais negados neste país. 

 

Nessa óptica sobre a qual nos dedicamos em estudo, detectou-se que milhões de 

cidadãos brasileiros tiveram acesso à educação superior a partir da criação do 

Prouni e do FIES, direito por tanto tempo negligenciado pelo Estado brasileiro. E que 

o acesso a esse direito transformou a vida dessas pessoas, que puderam gozar de 
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mais dignidade, mais qualificação para ingresso e permanência no mundo do 

trabalho e mais desenvolvimento para o Brasil. 

 

É inegável que a iniciativa privada tenha se aproveitado dos incentivos públicos 

destinados ao financiamento estudantil e que isso tenha refletido tanto na expansão 

do setor privado no mercado acadêmico brasileiro quanto na formação de grandes 

conglomerados educacionais que passaram a dominar a educação superior privada 

no país, em favor de instituições de pequeno porte. E estas, mesmo podendo 

concorrer a incentivos para financiamento estudantil, não conseguem competir com 

os conglomerados e, muitas das vezes, acabam sucumbindo ou sendo absorvidas 

por grandes grupos educacionais. 

 

Paralelamente a isso, e sem deixar de registrar a importância de se efetuar essa 

análise, fala-se de concessão de direito fundamental a milhões de pessoas que 

jamais teriam acesso à educação superior não fosse por meio de financiamento 

estudantil. Pessoas que, via financiamento estudantil, puderam ter acesso ao ensino 

superior, a melhores condições de formação para atuação no mundo do trabalho e, 

consequentemente, mais chances de alcançar empregos que lhes rendam qualidade 

e dignidade de vida. 

 

O FIES e o Prouni, resguardadas as suas diferenças, representam um importante 

alcance nas políticas públicas de educação superior no Brasil. Não são políticas 

perfeitas, e sua atuação, acredita-se, ainda está aquém do que poderia para 

possibilitar aos estudantes menos favorecidos o acesso ao nível superior sem, com 

isso, possibilitar a formação/atuação de grandes conglomerados educacionais a 

serviço do capital e não necessariamente da educação. 

 

No entendimento desta investigação, FIES e Prouni são políticas de vital importância 

para a equidade social e profissional no Brasil, que devem ser melhoradas, 

reformuladas a fim de que a aplicação de recursos públicos na educação superior 

privada represente investimento no direito à educação dos cidadãos brasileiros e 

não uma forma legal para instituições privadas acumularem capital e 

mercantilizarem a educação superior no país. 
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