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RESUMO 
 
Este texto examina as mudanças recentes no campo do ensino 
superior privado no Brasil, especialmente com as alterações 
produzidas a partir da entrada dos fundos de investimentos e, 
portanto, do capital financeiro, no setor, destacando mudanças 
estruturais na natureza do processo de mercantilização em 
curso, especialmente através das incorporações e, 
posteriormente, das fusões que redefinem a configuração deste 
setor. 
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Investimentos. 

 
ABSTRACT 
 
This paper examines the recent changes in the private higher 
education field in Brazil, especially with the changes produced 
from the investment funds of entry and therefore the financial 
capital in the sector, highlighting structural changes in the 
nature of the commercialization process underway especially 
through mergers and later mergers that redefine the 
configuration of this sector. 
 
Keywords: Higher Education. Commercialization. Investment 
Funds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). E-mail: 

pedrohstavares@yahoo.com.br 
2
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 

3
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal do Pará (UFPA). 

4
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 



 

 

2 

 

                  

 

I INTRODUÇÃO - CAPITALISMO DEPENDENTE, OS ANOS 1990 E O ENSINO 

SUPERIOR NO BRASIL. 

 

Não podemos problematizar as dinâmicas presentes no setor privado de ensino 

superior na agenda da política educacional brasileira, sua lógica e suas transformações, 

sem estabelecer nexos com a forma particular de desenvolvimento do capitalismo brasileiro. 

Trata-se de um esforço referenciado na perspectiva do materialismo histórico-dialético e do 

seu componente de totalidade para refletir sobre a natureza das políticas educacionais sem 

separá-las das dinâmicas da economia e do padrão de acumulação do capital. 

Acreditamos que seja importante resgatar e abordar rapidamente o processo de 

constituição do capitalismo no Brasil. Encontramos em Florestan Fernandes (1975) uma 

grande contribuição, com as suas discussões sobre o caráter dependente do capitalismo 

brasileiro, ao apontar, numa análise histórica que problematiza o colonialismo e, em 

seguida, o imperialismo, um papel dependente no sistema capitalista internacional, que 

dificultou a possibilidade de ocorrência de revoluções burguesas “clássicas”, de tipo 

jacobino, que, a exemplo da Revolução Francesa e da Revolução Estadunidense, 

pudessem ampliar direitos sociais, na perspectiva da universalização. Assim, distintamente, 

no Brasil as frações de classe da grande burguesia tomaram o caminho de aliar-se às 

frações burguesas dominantes em nível mundial, notadamente no setor agro-mineral, 

operando de modo articulado com velhas classes dominantes e, quando necessário, com os 

militares, implodindo a ampliação da cidadania e impondo um novo pacto social pelo alto, 

excluindo a classe trabalhadora do acesso aos direitos sociais (FERNANDES, 1975).  

O período ditatorial, que também marcou a subordinação do Brasil ao novo 

quadro do capitalismo em crise mundial pós-1973, também foi, para Florestan Fernandes 

(1975), desde 1964, uma contrarrevolução preventiva, da qual as frações de classe da 

burguesia, conceituadas como a “autocracia burguesa”, para evitar grandes mobilizações 

sociais ante um temor de que as reformas de base criassem obstáculos ao capitalismo 

monopolista se utilizaram do discurso da guerra fria como se no Brasil estivesse em questão 

a disjuntiva capitalismo x comunismo. Em nome desse anticomunismo, mas mirando o 

aprofundamento do capitalismo monopolista, essas frações burguesas dominantes, em 

articulação com militares que, por diversos motivos, optaram e empreenderam o golpe e 

iniciaram uma ditadura feroz que operacionalizou o modelo econômico concentrador, num 

processo que ficou conhecido como a “modernização conservadora”. 

Desta forma, o que deve presidir a investigação das contribuições de Florestan 

Fernandes para entender o que impossibilitou a universalização da educação pública, 
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gratuita, laica e unitária no Brasil é a reflexão sobre a formação social brasileira e das 

classes sociais (LEHER, 2012). Isto que dizer que, na investigação da tese florestaniana: 

O corolário dessa forma de interpretação da realidade brasileira é que as 
frações burguesas dominantes, por terem se associado às frações burguesas 
hegemônicas, no contexto do capitalismo monopolista, não podem empolgar 
projetos capazes de configurar uma revolução burguesa clássica, anti-
imperialista, para assegurar um projeto de nação autopropelido. Ao se 
adequarem às relações de classe características do capitalismo dependente, 
os setores dominantes naturalizam o modus operandi da repressão, da 
cooptação e do constrangimento sobre os trabalhadores para que estes se 
conformem com níveis elevados de exploração do trabalho e com direitos 
sociais minimalistas (LEHER, 2012, p. 1161). 

 

Portanto, segundo Florestan (apud LEHER, 2012) a “tese da demora cultural” é 

problematizada, na relação que teria com a temporalidade histórica da revolução burguesa 

em relação a sua particularidade com as experiências clássicas (europeia e norte-

americana), sendo questionada com o conceito de capitalismo dependente, que explica a 

heteronomia econômica, politica, social, ideológica e moral, permitindo que o “velho e o 

novo” se complementam e se retroalimentam, que possibilita e permite o capitalismo 

competitivo e, posteriormente, o monopolista. Este é o recorte teórico que orienta nossa 

análise do capitalismo brasileiro em diálogo constante com as discussões atuais sobre a 

financeirização da economia. Trata-se de um esforço para articular as duas discussões e 

conseguir pelo prisma do materialismo trazer contribuições para entender os pressupostos 

da mercantilização em curso no ensino superior privado, nosso objeto de discussão. 

Obedecendo nosso foco nesta análise, o setor privado de ensino, destacamos o 

documento La Enseñanza Superior: Las lecciones derivadas de la experiencia5, de 1995, 

publicado pelo Banco Mundial, que foi a principal referência que orientou processos de 

reformas educativas para este nível de ensino em um conjunto de países, entre os quais o 

Brasil. Dentre as recomendações desse documento podemos destacar o incentivo à 

expansão do setor privado, a busca de fontes alternativas de financiamento, o discurso da 

eficiência em mecanismos de gestão, a criação de um sistema avaliativo da qualidade do 

ensino e a diversificação das instituições de ensino (MANCEBO, 2010; CHAVES, 2010). 

Segundo Leher (1999), trata-se de um documento paradigmático para as 

reformas no ensino superior brasileiro, entendendo sua crise, equivocadamente, como 

produto de uma crise fiscal. Defende, como medida de reforma, uma diferenciação no 

ensino superior, com distinção das universidades das instituições não-universitárias, bem 

como a redefinição do conceito, sempre polêmico, de autonomia universitária nos moldes do 

neoliberalismo, reduzindo a participação do Estado no financiamento da educação, 

confirmando redefinição de seu papel, que confirma o desmonte do precário Estado Social. 

                                                           
5
 As lições derivam da experiência chilena de privatizações e minimização do Estado, primeiro país 

latino-americano a fazer experiências neoliberais, com o golpe que levou Augusto Pinochet ao poder. 
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Estas orientações referendaram nos anos 1990 a tese do anacronismo do 

modelo de universidade de ensino-pesquisa-extensão, considerado custoso e em 

antagonismo à nova racionalidade de economia de recursos do pensamento neoliberal, cuja 

saída deveria ser a maior diversificação institucional, com a criação de um ensino superior 

não universitário e o aumento do número de instituições privadas6. Acerca deste período, 

segundo Leher (2005), o governo FHC venceu as duas grandes disputas e embates com 

vistas à redefinição dos marcos normativos da educação superior, quais sejam: a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – 1996 - e o Plano Nacional de Educação (PNE) - 

20017. Segundo o autor, o governo FHC tinha clareza de que a proposta em tramitação no 

Legislativo era incompatível com seu projeto de educação, devendo reforçar estruturas 

fragmentadas e descentralizadas, mantendo a obrigatoriedade e gratuidade restrita ao 

ensino fundamental, como preconizado pelos organismos internacionais.  

Um dos grandes expoentes deste processo de reforma na educação refere-se ao 

Decreto 2.306/19978 que consagrou a diversificação institucional no ensino superior, 

estabelecendo a oferta de ensino superior em universidades, centros universitários, 

faculdades, institutos e escolas superiores, regulando a expansão da educação superior 

pela via não-universitária. Esta nova regulação da educação superior possibilitou sua grande 

expansão, sobretudo pela via das instituições privadas.  Esse modelo de expansão que 

favoreceu a heteronomia, com a diferenciação institucional, possibilitou um amplo 

crescimento do setor privado. Para Sguissardi (2009), de 1994 a 2000 o setor privado 

cresceu 86%, em contraste com o crescimento de 28% do setor público, e nas Instituições 

de Ensino Superior (IES) não universitárias o crescimento das matriculas foi de 53%. 

Segundo o Censo da Educação Superior de 2010 aproximadamente 85% das 

2378 instituições de ensino superior (IES) eram faculdades ou escolas superiores; 5,3% 

eram centros universitários; 1,5% eram institutos tecnológicos que ofereciam ensino 

superior; e apenas 7,9% são universidades, tornando evidente que o modelo que defendia o 

anacronismo universitário foi vitorioso, favorecendo a heteronomia. Analisando a categoria 

administrativa na educação presencial chegamos a números que não deixam dúvidas 

                                                           
6
 Nota-se que o apelo social desta recomendação fundamenta-se na retorica de justiça social, quando 

se propõe outro modelo de ensino que prescinde da pesquisa e da extensão sob o argumento de 
acesso dos mais pobres ao ensino superior. 
7
 O PNE fora aprovado com nove vetos presidenciais por FHC, entre os quais se destacam a meta de 

40% das vagas de ensino superior no setor público; criação do Fundo de Manutenção do Ensino 
Superior; elevação dos gastos do PIB com educação; exclusão de despesas com aposentados do 
quadro orçamentário das IES, entre outros. Do que fora aprovado destaca-se a meta de ampliação de 
vagas no ensino superior para alcançar 30% de jovens entre 18 e 24 anos em 2011. 
8
 Esse Decreto revogou o de número 2.207 de 15 de abril de 1997, que, por sua vez, foi revogado 

pelo Decreto 3.860 de 09 de julho de 2001, substituído pelo Decreto 5.773 de 09 de maio de 2006. 
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acerca do processo de mercantilização dos direitos sociais, no caso a educação: 73% das 

matrículas eram em IES privadas (com fins lucrativos, confessionais, etc.).  

Data da década de 1990 a redefinição do antigo Crédito Educativo (CREDUC), 

criado no contexto da ditadura civil-militar como empréstimo bancário operado pela Caixa 

Econômica Federal para manutenção de alunos no ensino superior. Diferentemente do FIES 

atual ou do Prouni, destinava-se a alunos da rede privada de ensino superior, mas também 

do setor público, para pagamento das mensalidades e para os cursos de permanência nos 

setores privado e público, respectivamente. Tratava-se de um contrato que reservava um 

prazo de carência para o pagamento após o curso com taxa de juros de 12% ao ano e mais 

3% de titulo de fundo de risco, embora sem exigir garantias de fiador contra a inadimplência. 

Segundo Vale (2011), o crédito educativo é criado como programa a partir dos anos 1970 

quando o chamado “milagre econômico” apresentou sinais de esgotamento e era preciso 

criar mecanismos para manutenção dos estudantes do ensino superior privado. A autora 

sustenta que este programa chegou aos anos 1990 com um saldo devedor à época de R$ 

450 milhões, sendo substituído pelo Fundo de Financiamento do Ensino Superior – FIES.  

O FIES foi criado/regulamentado em 1999. Trata-se, segundo Davies (2002), em 

mais um mecanismo de financiamento das instituições privadas de ensino superior e que 

corrobora para o empresariamento deste segmento. O autor destaca os mecanismos 

indiretos de financiamento, como as isenções tributárias (fiscais e previdenciárias), a 

isenção da contribuição previdenciária patronal das filantrópicas e a isenção do salario-

educação; e as fontes diretas como os subsídios, bolsas, subvenções, empréstimos e o 

antigo crédito-educativo e o FIES. Em outras palavras, reiteramos que os anos 1990 

possuem especificidade porque são referência no aprofundamento do paradigma neoliberal 

como modelo de gestão do Estado, daí que a década é vista como impar no processo de 

mercantilização do direito a educação. No próximo tópico discutiremos como nos anos 2000 

este processo, longe de qualquer possibilidade de ruptura, se aprofunda e chegamos a 

segunda década do século XXI com o controle de uma fração que, por ser a mais poderosa 

atualmente, controla cada vez mais parcelas das matriculas do ensino superior brasileiro. 

 
 

II OS ANOS 2000, O PROUNI E O GOVERNO LULA. 

 

 

O quadro dramático de mercantilização do ensino superior dos anos 1990 não 

aparentou, nos anos 2000, sofrer qualquer processo de ruptura. Ao contrário, assiste-se a 

um processo sem precedentes no tempo histórico de mercantilização, agora sob domínio do 
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rentismo e do setor financeiro. Assim, é preciso relembrar Boron (2010), para qual o 

capitalismo e suas experiências tem particularidades na América Latina e que os seus 

principais países (Brasil, Argentina, México e Chile) continuam lutando contra os velhos 

problemas peculiares ao “subdesenvolvimento”, como a pobreza, exclusão social, 

desigualdades e que são as eternas promessas de desenvolvimento, dos quais o Brasil e 

Argentina seriam, nas palavras do próprio autor, as “terras do futuro” do qual haveria um 

porvir luminoso, daí a ideia do mito do desenvolvimento do capitalismo no continente. 

Para Castelo (2012), o projeto do neoliberalismo, que por momentos foi 

apresentado no marco da modernização das economias latino-americanas, na sua forma 

mais ortodoxa, começou a apresentar esgotamento, resultado dos danos sociais provocados 

pelo ajuste, reestruturação e abertura econômica nos anos 1990 que, em países como 

Brasil, México e Argentina, foi sentida com a desnacionalização da economia e o desmonte 

dos parques produtivos. Para Boron (2010), o compromisso histórico que o PT9, na figura de 

Lula, assumiu, foi de romper com a lógica neoliberal e construir uma sociedade mais justa, 

fraterna e igualitária. A vitória de Lula representou a possibilidade de pôr fim ao pesadelo 

neoliberal que promoveu o desemprego. Tratava-se de viabilizar o sonho de três em cada 

quatro brasileiros de alternativa ao modelo politico e econômico de FHC. Entretanto, o autor 

afirma que “tudo indica que nesse país (Brasil) se produz uma inexplicável rendição 

incondicional de Lula e do PT frente ao poderio dos mercados” (p. 85). 

Geovani Alves (2013) considera que, com o PT, inaugura-se uma nova 

temporalidade histórica nos marcos do projeto do capital, com um reordenamento do bloco 

de poder dominante, no qual se inicia um projeto burguês de desenvolvimento alternativo ao 

neoliberalismo, denominado neodesenvolvimentismo, com um novo bloco histórico de 

hegemonia burguesa, mantendo as diretrizes gerais da macroeconomia (superávit primário, 

metas inflacionárias e cambio flutuante). Entretanto, pelos limites deste trabalho, nos 

interessa prestar atenção nos movimentos que definiram novos contornos e determinações 

no segmento privado de ensino superior.  

Neste caso, precisamos perceber o ensino superior no contexto da 

mundialização do capital e do setor de serviço como fronteira de acumulação de capital. 

Destacamos o Programa Universidade para Todos (Prouni), criado em 2004, no primeiro 

mandato de Lula, reafirmando a politica de expansão do ensino superior gestada desde o 

governo FHC. Como dito, o governo anterior, por múltiplas determinações, não concluiu as 

                                                           
9
 Este compromisso apresenta-se aqui sob evidente contradição. De um lado, o PT havia se 

construído como principal organização de resistência às reformas neoliberais no octênio FHC e, de 
outro, já estava em gestação desde os anos 1990 o transformismo, conceito gramsciano, que marcou 
a conquista de prefeituras importantes e, especialmente, a Carta ao Povo Brasileiro, paradigmática da 
contradição que não se equaciona entre ruptura e continuidade do neoliberalismo nas gestões do PT. 
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contra-reformas para liberalizar o mercado, privatizar áreas sociais estratégicas e 

mercantilizar segmentos inteiros da sociedade. É desta forma que, no governo Lula, a opção 

politica foi a continuidade e aprofundamento da expansão do ensino superior, tendo como 

eixo o setor privado, especialmente aquele de natureza empresarial, perdendo os nexos que 

mediavam a relação entre o Estado e instituições filantrópicas ou confessionais. O Prouni foi 

estabelecido como politica pública através de isenções tributárias. 

Para Leher (2010), a isenção tributária é o mecanismo que é mais opaco ao 

controle social, ao mesmo tempo em que aprofunda a dimensão mercantil da educação ao 

permitir que instituições com fins lucrativos, portanto empresariais, tivessem acesso aos 

recursos públicos, indicando que aproximadamente 75% das IES privadas seriam 

particulares, ou seja, empresariais-mercantis. O argumento principal dirigido pelo governo 

para justificar o Prouni seria justamente a ociosidade de vagas. Segundo o autor, as vagas 

ociosas não seriam ociosas de fato, na verdade são parte das vagas hiperdimensionadas 

que foram proclamadas em editais, questionando o argumento fundamental, das vagas 

ociosas, demonstrando que o numerário da ociosidade aumentou com o Prouni, de 2003 até 

2006, de 42 para 50%. Confirma a hipótese da hiperproclamação de vagas o fato do número 

de vagas abertas no segmento privado ser maior que o de concluintes do ensino médio. 

Acerca do acesso às isenções fiscais do Prouni, as IES deveriam oferecer 25% 

de bolsas integrais, segundo a MP 213, apresentada em 2004. A Lei 11.006 em 2005, 

aprovada depois de negociações e modificações, o número de bolsas integrais diminuiu 

para 4,25% e todas as IES teriam acesso às isenções tributárias. Para Leher (2010), tratou-

se de mais uma medida compensadora para as IES privadas, uma vez que teriam acesso 

integral às isenções. Por outro lado, é preciso destacar o perfil das instituições, notadamente 

não universitárias. Acerca do argumento da democratização do acesso, o autor argumenta 

que sobre a permanência no ensino superior, contraditoriamente, o índice de evasão beira 

os 20%, ao mesmo tempo em que, considerando-se a oferta do produto-mercadoria 

educação superior que seria mais correto o uso do termo educação terciária10.   

Novamente podemos articular a preocupação com a chamada “questão social”, 

que em certa forma reorganiza o bloco de poder dominante, que passa a incorporar sob sua 

agenda politica alguns pontos de politicas sociais focalizadas. O Prouni não está apartado 

destas injunções, principalmente quando se considera que é construído sob o argumento de 

acesso ao ensino superior por segmentos que antes não o vislumbravam no horizonte. 

                                                           
10

 O autor defende o uso desse termo porque os cursos, cada mais aligeirados e sequenciais, estão 
escapando à própria conceituação de ensino superior. O termo educação terciaria já era anseio do 
Banco Mundial desde 2003, na esteira do debate sobre sociedade do conhecimento, associando o 
ensino ao “objetivo de redução da pobreza, através do aumento da produtividade dos países, 
capacitando força de trabalho local, gerando novos conhecimentos” (CISLAGHI, 2010, p. 268). 
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Ora, se FHC havia aberto uma estrada para a mercantilização da educação, Lula 

tratou de pavimentar e oferecer um caminho mais seguro e estável ao movimento do capital 

na educação. Se havia o financiamento estudantil na forma creditícia, Lula constrói um 

mecanismo de transferência do fundo público para o capital de forma ímpar. Cislaghi (2012) 

esclarece acerca do impacto da renúncia fiscal. No ano de 2007 a dívida das instituições 

privadas era de aproximadamente 12 bilhões. O quadro de dívidas do setor foi tal que o 

governo sucessivamente, ano a ano, estendesse o prazo de comprovação de adimplência. 

No ano de 2007, através da Lei 11.552, que as IES poderiam parcelar em até 120 vezes 

suas dívidas, sem a necessidade de apresentar garantias de pagamento.  

Outra política importante tem relação com o FIES, criado no governo FHC em 

substituição ao antigo crédito educativo. Desde o governo Lula, o FIES tem sido utilizado 

como forma de complementar as bolsas parciais do Prouni. Trata-se de uma medida que já 

era recorrente, mas desarticulada. Em 2013 a Portaria Normativa n. 23 regulamentou a lei 

do FIES para estudantes que possuem bolsas de 50% do Prouni. Parece comprovar a 

hipótese de que no governo Lula se aprofunda o processo de mercantilização em curso.  

Sobre o FIES e Prouni precisamos tirar conclusões importantes. A primeira 

refere-se ao que Leher (2010) diz estar em incoerência, numa antípoda, com os valores 

históricos da esquerda socialista, que acaba sustentando a educação como um serviço ou 

mercadoria, objeto de especulação e lucratividade e que legitimam a opção do governo na 

expansão através do mercado educacional. A segunda reflexão tem relação com a 

financeirização e/ou monetarização das politicas sociais. Segundo Cislaghi (2012), a 

particularidade do período atual envolve a continuidade da politica privatizante e o 

aprofundamento da privatização do fundo público, especialmente com a transferência de 

fundo público para o setor privado através do Prouni.  

 
 

III OS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E O REDESENHO DO ENSINO SUPERIOR: O 

CAPITAL FINANCEIRO NO CONTROLE? 

 

Leher (2010) entende que a dinâmica do setor privado de ensino superior 

começa a apresentar sinais de mudança de natureza, na medida em que expansão da 

educação superior privada se torna diferenciada a partir de 2005. Entretanto, é em 2008 que 

assume outros contornos, passando a ocorrer um maior controle de IES por fundos de 
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investimentos11 (private equity), com a abertura do capital das IES, reconfigurando-se o 

processo de mercantilização da educação superior em uma mercantilização de novo tipo, 

num processo que ainda não foi estudado com profundidade, agora sob o domínio do capital 

rentista, operado por frações da burguesia que procuram novos nichos no setor de serviços, 

com mudanças de inédita velocidade e intensidade, alterando a natureza da mercantilização 

em curso e aprofundando a proeminência do setor financeiro no controle do ensino superior. 

As mudanças na natureza da mercantilização em curso demonstram uma ruptura 

substantiva em relação ao período anterior. Se até meados dos anos 2000, quando as IES 

eram geridas por entidades mantedoras que se tratavam de organizações empresariais de 

natureza familiar, atualmente um número significativo e em crescente expansão passaram 

ao controle do setor financeiro, através dos fundos de investimentos. A atuação salva-

guardista do Estado brasileiro em relação aos problemas do setor privado, com o aumento 

do gasto público com o financiamento deste segmento esteve expresso em politicas como o 

FIES e Prouni podem explicar o interesse do setor financeiro a partir de meados dos anos 

2000 pelo controle do ensino superior.  

O pontapé inicial deste processo ocorre pela abertura de capitais na Bolsa de 

Valores, que permitiu às IES adquirir um montante de recursos que possibilitasse sua 

expansão e controle do segmento de ensino superior através da compra/incorporação/fusão 

com outras IES. As primeiras instituições a negociar seus capitais foram Anhanguera, 

Estácio, Kroton e SEB em 200712. As aquisições e fusões de IES com os conglomerados 

educacionais controlados pelos fundos de investimentos indicam uma nova dinâmica de 

mercantilização no ensino superior, com concentração de capitais. Elementos que 

encontramos na dinâmica de mercantilização em curso indicam um processo embrionário de 

atuação monopólica no ensino superior, com o predomínio do setor financeiro. Se Lênin 

(2003) já havia indicado os monopólios, no contexto da passagem do capitalismo livre-

concorrencial para o capital monopolista, esta análise ainda parece ser útil para perceber 

como a forma-capital atual tem incidido sobre o ensino superior privado como espaço de 

acumulação e valorização do capital, agora sob os imperativos dos fundos de investimentos. 

Dessa maneira, a formação de monopólios educacionais é produto da 

concentração e centralização de capitais, no qual existe uma estrutura de mercado 

dominada por um número reduzido de empresas, um processo que necessariamente 

                                                           
11

 Forma de aplicação financeira formada por vários investidores com objetivo de rentabilidade futura, 
atuando a partir do capital portador de juros, na esfera que Marx denominará de capital fictício. 
12

 Gostaríamos de pormenorizar análises acerca dos fundos que controlam os principais 
conglomerados educacionais brasileiros. Contudo, pelos limites e espaços deste trabalho não será 
possível. Limitamo-nos, então, a citar os principais e analisar possíveis significados do movimento 
subterrâneo do capital no processo de mercantilização em curso. 
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precisa ser lido a partir da ótica da formação de oligopólios e do capital financeiro (fusão do 

capital bancário e capital industrial) – referenciado em Lênin (2003)13. 

IV CONCLUSÃO 

 

A produção teórica da análise do ensino superior foi riquíssima e construiu um 

consenso acadêmico e politico sobre a proeminência dos princípios neoliberais como 

norteadores da politica educacional. Fazer um balanço do ensino superior privado, contudo, 

não é tarefa fácil, pois, como aponta Leher, que não se deve principiar pelo método 

comparativo do binômio avanço x retrocesso. É preciso evitar cair em cantos de sereia ou 

métodos semelhantes. Daí que se há um consenso sobre o processo de mercantilização, é 

preciso ressignifica-lo de acordo com a própria mudança neste mesmo processo.  

Posto isto, que analisar a educação não é tarefa que se cumpra sem análise de 

conjunto dos governos à frente da nação. Se há um consenso que o governo FHC foi 

conservador e draconiano do ponto de vista das politicas sociais e organizou o bloco do 

capital no Brasil, por outro lado, a análise do PT à frente do governo brasileiro, num 

processo que já se aproxima de 16 anos ininterruptos, nos faz concluir que o estado maior 

do capital agregou, incorporou e beneficiou sob seu projeto as principais frações burguesas, 

ainda que com desigualdades, do qual destacamos a hegemonia do setor de finanças.  

Foi no governo Lula que, através da Medida Provisória 281/2006, foi sancionada 

concessão de incentivos fiscais para investimentos estrangeiros para aquisição de títulos da 

dívida pública brasileira; ou anteriormente, em 2005, decisão do Banco Central que extingue 

a Conta de Não-Residentes (CC5), que regulamenta e facilita a liberalização da remessa de 

divisas para o exterior de pessoas físicas ou jurídicas, acentuando a desintermediação e 

unificação dos mercados cambiais. Na prática, criam-se condições para operações de 

investimentos estrangeiros comandados pelo capital portador de juros para acumulação de 

capital no Brasil, que vem a ser operado na educação pelos fundos de investimentos. 

É claro que a mercantilização deste segmento de ensino não começa no referido 

governo, mas o tomamos por ponto de partida por entender que a dinâmica neoliberal está 

diretamente ligada ao período. Entretanto, o entendimento do ensino superior abarca 

questões atualmente que estão além da díade neoliberalismo e reforma do Estado. É 

necessário um esforço para perceber como a reforma do Estado e o neoliberalismo são 

                                                           
13

 O conceito de capital financeiro foi talvez o único não teorizado por Marx com profundidade. Foi 
formulado inicialmente por Hilferding, que se notabiliza pela articulação entre a integração do capital 
de financiamento, com os bancos, e o capital industrial, e só pode se desenvolver em uma etapa 
especifica do capitalismo, sendo parte integrante da assunção dos monopólios e do imperialismo. 
Lênin e Hilferding conseguiram observar nesta etapa uma etapa no qual os bancos controlam as 
indústrias. Entretanto, Lênin não entende o capital financeiro como uma nova etapa do capitalismo, 
mas a extensão do capitalismo monopolista e do imperialismo. 
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parte do processo de financeirização da economia e de mundialização do capital. Podemos 

perceber que as duas categorias iniciais podem muitas vezes ser ressignificadas, se dotam 

o capital de maior capacidade de movimento e de valorização. 

Para os militantes que defendiam a educação pública, gratuita, laica e universal, 

a eleição de Lula poderia iniciar um ciclo de ruptura com o neoliberalismo na educação e 

iniciar a caminhada que afirmaria o setor público. Entretanto, o governo do PT reorganizou o 

bloco de poder dominante, privilegiando frações mais poderosas do capital, no caso o setor 

financeiro, em detrimento de um compromisso histórico de transformação social. 

A mudança da natureza das IES, que passam de organizações empresariais 

familiares para o controle de fundos de investimentos, torna viável a hipótese de estar em 

curso a financeirização do ensino superior, num balanço que possamos fazer do setor. Os 

fundos que atuam no ensino superior são organizados como investimentos do capital 

animados pela rentabilidade e liquidez imediata, buscam desempenho financeiro. No setor 

de serviços, procura a valorização do capital e incide fortemente no ensino superior como 

nova fronteira. Infelizmente encontrou terreno fértil no Brasil, seja pela desregulamentação 

ou por meio do incentivo do fundo público, ambos operados através do Estado. 

Este processo que demarca profundas mudanças no ensino superior apresenta 

como referência a entrada dos fundos de investimentos que compraram inicialmente IES 

pequenas. A dinâmica de financeirização, que favorece a concentração e centralização de 

capitais, torna a educação um dos ramos mais rentáveis no setor de serviços.  As cifras que 

são movimentadas têm afirmado um livre-mercado educacional. Dados coletados mostraram 

que inicialmente havia a tendência de compra de nas movimentações do setor. 

As tratativas do setor financeiro no segmento privado não podem ser entendidas 

na forma como queriam os apologetas do neoliberalismo, com a mão invisível do Estado. 

Defendemos que a mercantilização em curso só foi possível mediante o papel que o Estado 

desempenha. A reorganização do bloco de poder com a ideia de inclusão social e 

democratização do acesso ao ensino superior pela via privada pavimentou esse caminho. O 

quantum de dinheiro destinado ao Prouni e ao FIES permitiram a garantia que o capital 

precisava para a saúde financeira das instituições que foram adquiridas e incorporadas. 

Concluímos reafirmando nossa posição, de defesa de uma educação pública, 

gratuita, socialmente referenciada. Queremos pontuar, para fechar, que diferente do que nos 

faz crer a ideologia dominante, não se trata de um processo inexorável, para o qual não 

possamos estabelecer novos pontos de partida. Ratificamos que a mercantilização em curso 

não é algo irreversível, pelo contrario, depende da cumplicidade de governos e governantes. 

Mas também cremos na força dos movimentos sociais para reorganizar este quadro. 
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