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RESUMO 
 

                                              O trabalho apresenta resultados de pesquisa realizada sobre a 
política de expansão da educação proposta na Conferência 
Nacional de Educação (CONAE-2010) e a aprovada no Plano 
Nacional de Educação (PNE). Os dados foram levantados no 
Censo da Educação Superior e no documento final da CONAE, 
no PL Nº 8.035/2010 e no novo PNE. As conclusões apontam 
que a política de expansão da educação superior priorizam o 
setor privado em detrimento do público em especial por meio 
da proposta de financiamento aprovada que ampliará os 
programas de isenção fiscal. Constatamos, também, que o 
PNE não exprime todas as deliberações da CONAE.  
 
Palavras-chave: Expansão da Educação Superior. PNE. 
CONAE.  
 
ABSTRACT 
 
The paper presents results of research carried on the 
expansion policy of the proposed education at the National 
Conference on Education (CONAE-2010) and approved the 
National Education Plan (PNE). The data were collected in the 
Census of Higher Education and the final document of CONAE, 
the PL No. 8,035 / 2010 and the new PNE. The findings show 
that the policy of expanding higher education prioritize the 
private sector over public especially through the approved 
financing proposal which will increase the tax exemption 
programs. We note, too, that the PNE does not express all the 
deliberations of CONAE. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O cenário da educação superior brasileira tem sido marcado por profundas 

transformações político-econômicas e sociais, que estiveram/estão orientadas por uma 

conjuntura internacional que influenciou/influencia os delineamentos da politica educacional 

das últimas décadas. Um fato bastante significativo que vem ocorrendo é a desenfreada 

expansão desse nível de ensino, especialmente no setor privado. Esse fenômeno suscita 

algumas indagações fundamentais: Como tem se caracterizado e efetivado o financiamento 

dessa expansão? Como está a distribuição das matriculas na educação superior do país? 

Qual o papel do Estado nessa dinâmica? 

Aliado a isso, é preciso localizar essa discussão na atual politica educacional, 

tendo o Plano Nacional de Educação (2014-2024) aprovado a partir da lei 13.005/2014 e 

que orientará as ações educacionais dos próximos dez anos. Nessa direção, precisamos 

considerar que numa sociedade capitalista, marcada por projetos de sociedade divergentes, 

e consequentemente com interesses e objetivos diferenciados, urge compreendermos como 

estes foram construídos e estabelecermos relações com o contexto atual. Diante disso, o 

presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas comparações entre a política de 

expansão da educação superior proposta na Conferência Nacional de Educação (CONAE-

2010) e a aprovada no Plano Nacional de Educação (PNE) e trazer reflexões sobre o 

financiamento proposto para essa expansão em ambos documentos. 

 Para desenvolvermos esta 4pesquisa tomamos como base de estudo e análises 

as informações sistematizadas no Censo da Educação Superior e disponibilizadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da 

Educação (INEP/MEC). Utilizamos ainda como referenciais teóricos autores como Chaves; 

Silva Júnior; e Catani (2013) e Sguissardi (2011). Além disso, analisamos as deliberações 

trazidas pela Conferência Nacional da Educação (CONAE, 2010) em seu documento final, 

bem como as metas e estratégias relativas à Educação Superior contidas no PNE e o que 

de fato foi aprovado na Lei nº 13.005/2014, o que nos permitiu fazer comparações entre os 

dois documentos.  

Diante dos objetivos deste trabalho, dividimos o texto em duas partes. A primeira 

contempla uma breve discussão acerca das especificidades das propostas de ações e 

metas para o PNE, apresentando um comparativo entre as deliberações da sociedade civil 

que constituíram o documento final da CONAE- Construindo o Sistema Nacional Articulado: 
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O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação e o que foi efetivamente 

aprovado no PNE 2014-2024.  

Na segunda parte, trazemos alguns dados que nos mostram a configuração da 

expansão da educação superior no país, estabelecendo paralelos entre as formas de 

financiamento dessa expansão, bem como o PNE visa incentivar essa dinâmica mediante 

metas e ações para a próxima década. Nas considerações finais estabelecemos algumas 

reflexões diante do cenário de fortalecimento do setor privado. 

 

1 - BREVE ANÁLISE SOBRE O PNE 2014-2024 - AVANÇOS E RECUOS EM 

RELAÇÃO À PROPOSTA DA CONAE/2010 E O NOVO PNE. 

 

A Educação Superior no Brasil tem sofrido um processo de mercantilização, 

evidenciado principalmente pela comercialização do direito à educação, onde o setor 

privado tem se sobrepujado ao público, sob diferentes aspectos, seja de estímulo por parte 

do Governo Federal mediante ações de fortalecimento da lógica mercadológica, seja pela 

desresponsabilização do Estado em ampliar a educação pública no país.  

Esse processo se intensificou na década de 1990 e está intrinsecamente ligado 

à configuração capitalista que em sua nova reordenação necessita de formar um perfil de 

trabalhador para assumir novas competências e habilidades, bem como uma nova 

mentalidade capaz de atenderem as demandas do mercado. Assim sendo, as Instituições 

de Educação Superior (IES) seguem também os direcionamentos definidos pelos 

organismos multilaterais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial 

(BM). Segundo Chaves, Silva Júnior e Catani (2013), “o projeto neoliberal de educação 

desses organismos internacionais para os países periféricos do capital é caracterizado pelo 

aprofundamento da privatização, pela desnacionalização da educação e consolidação de 

um novo mercado educativo global” (CHAVES, SILVA JÚNIOR, CATANI, 2013, p. 7). Assim 

sendo, observa-se no cenário atual da educação superior brasileira a adoção de uma 

política de favorecimento da expansão do setor privado por meio de isenções fiscais, 

empréstimos subsidiados e outras formas.  

Nesse contexto de transformação da educação em mercadoria negociável no 
mercado capitalista e de negação de direitos sociais básicos para atender as 
recomendações dos organismos internacionais de ajuste fiscal do Estado, o 
governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de Lei nº 
8.035, com o novo Plano nacional de Educação (PNE), que estabelece metas 
e diretrizes para a educação nacional a serem implantadas em 10 (dez) anos. 
(CHAVES, SILVA JÚNIOR, CATANI, 2013, p. 8). 



 

 

                  

No ano de 2010 o Executivo Federal enviou proposta do novo PNE por meio do 

Projeto de Lei Nº 8.035/2010, cujo anexo compõe-se por 20 metas e 170 estratégias, que 

envolvem diversas questões relativas à educação nacional. Após quase quatro anos de 

discussão no Congresso Nacional, em junho de 2014 finalmente o Plano Nacional de 

Educação – PNE foi aprovado e sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, por meio da 

Lei Ordinária Nº 13005/2014.  

É importante destacar que antes de ser aprovado o PNE passou por um longo 

processo de discussão em sua elaboração tendo seu marco a realização da Conferência 

Nacional de Educação (CONAE), no ano de 2010, que aprovou o documento final no qual 

apresenta concepções e prioridades que deveriam ser inseridas no novo PNE. E no que diz 

respeito ao financiamento da educação superior, o documento da CONAE (2010) afirma 

que: 

 

Tendo em vista a necessidade de efetivação e/ou consolidação de políticas 
educacionais direcionadas à garantia de padrões de qualidade social e de gestão 
democrática, destacam-se as seguintes diretrizes a serem consolidadas, com vistas 
a um novo PNE como política de Estado: 
[...] 
h) consolidação das bases da política de financiamento, acompanhamento e 
controle social da educação, por meio da ampliação dos atuais percentuais do PIB 
para a educação, de modo que, em 2014, sejam garantidos no mínimo 10% do PIB. 
(BRASIL; MEC; INEP, 2011).  

 

Em relação ao financiamento da educação superior, o documento final da 

CONAE 2010, evidencia uma posição clara em defesa da utilização de recursos públicos 

para a manutenção e expansão do ensino superior público, como pode ser observado no 

extrato a seguir destacado:  

 

a) Realizar estudos para estabelecer um Fundo de Manutenção e 
desenvolvimento da Educação Superior Pública, vinculando, de forma 
adequada, recursos dos impostos, taxas e contribuições, de modo a efetivar a 
autonomia universitária prevista na CF/1988; 
 b) Estabelecer parâmetros para a distribuição dos recursos entre as 
instituições públicas que considerem, em seu conjunto, as diversas atividades 
desenvolvidas pelas instituições;   
c) Definir as condições a serem satisfeitas por estados, distrito federal e 
municípios para demandarem recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Superior pública;  
d) Garantir recursos orçamentários para que as universidades públicas 
possam definir e executar seus próprios projetos de pesquisa, propiciando 
uma efetiva autonomia de pesquisa;  
e) Alocar recursos financeiros específicos para a expansão da graduação nas 
instituições públicas no período noturno, com a condição de que o número de 
vagas nesse período seja 1/3 (um terço) do número total de vagas; 
 f) Definir parâmetros que expressem a qualidade da instituição de educação 
superior e estabelecer que o volume mínimo de recursos financeiros seja 
alocado para que as atividades de ensino (graduação e pós-graduação), 
pesquisa e extensão reflitam a qualidade estabelecida;  



 

 

                  

g) Estabelecer programas de apoio à permanência dos/das estudantes nas 
instituições públicas, considerando-se que há a necessidade de provocar 
uma grande expansão dos cursos de graduação dos cursos presenciais. 
h) Ampliar a discussão sobre a política do Prouni e do Reuni, para que os 
recursos públicos destinados a estes programas possam ser revertidos à 
ampliação, melhoria e reestruturação das instituições públicas de ensino 
superior, fortalecendo seu caráter público, gratuito e de qualidade. 
 i) Garantir orçamentos às políticas de acesso e permanência na educação 
superior para inclusão dos negros, povos indígenas, além de outros grupos e 
extratos sociais historicamente excluídos desses níveis de ensino. 
j) Garantir financiamento do governo federal ou estadual nos campi 
universitários públicos para oferta de curso de graduação, pós-graduação, 
mestrado e doutorado aos/às profissionais da educação. (p. 116-117). 

 

 Observa-se, no entanto, que no Projeto de Lei Nº 8.035/2010, encaminhado 

pelo governo federal ao Congresso Nacional, essa proposta não foi incorporada, ao 

contrário, o texto do PL evidencia uma política de favorecimento do setor privado por meio 

da ampliação dos programas de isenções fiscais existentes (PROUNI) bem como da 

extensão do FIES para os cursos de pós-graduação.  A seguir estão destacadas quatro das 

cinco metas que se referem sobre a expansão da oferta na educação superior e as 

respectivas estratégias que indicam como deveriam financiada, veja: 

 

Meta 12: Elevar a taxa bruta de matricula na educação superior para 50% e a 
taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a 
qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40 (quarenta por cento) 
das novas matrículas no segmento público. 
Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 
sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, 
do total, no mínimo 35% (trinta e cinco por cento) doutores.  
A Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação 
stricto senso de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil 
doutores. 
Meta 20- Ampliar o investimento em educação pública de forma a atingir, no 
mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do produto interno bruto do país – 
PIB do País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o 
equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio (BRASIL, ). 
 

 
Entre as estratégias para atingir essas metas, referentes ao financiamento, 

destacamos: 

12.6 Expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de 
Financiamento ao estudante do Ensino Superior- FIES, de que trata a Lei Nº 
10.260, de 12 de junho de 2001, com a constituição de fundo garantidor do 
financiamento de forma a dispensar progressivamente a exigência de fiador. 
14.1 expandir o financiamento da pós-graduação stricto senso por meio das 
agências oficiais de fomento e a estratégia 14.3 - Expandir o financiamento 
estudantil por meio do FIES à pós-graduação stricto senso; 20.3 – destinar à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos 
vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei 
específica, a parcela da participação no resultados ou da compensação 
financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a 
finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 

da Constituição Federal; 20.5 desenvolver, por meio do Instituto Nacional de 
Estudos Educacionais Anísio Teixeira – INEP, estudos e acompanhamento 
regular dos investimentos e custos por aluno da educação básica e superior 



 

 

                  

pública, em todas as etapas e modalidades; 20.6 – no prazo de 2 (dois) anos 
da vigência deste PNE, será implantado o Custo Aluno-Qualidade inicial – 
CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na 
legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos 
respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e 
será progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo-
Aluno-Qualidade – CAQ. 

  
 
  

 O que observamos é que as metas propostas e destacadas acima tratam da 

expansão e financiamento da educação superior, contudo, necessitamos de maior clareza 

quanto ao que deve ser feito para atingir as mesmas, por exemplo, a meta 13 não traz 

nenhuma estratégia para conseguir o financiamento necessário para o atendimento da 

mesma. Sobre a meta 20, no que diz respeito às suas estratégias, houve uma alteração 

bem significativa entre o PL 8.035 e o PNE aprovado, pois aquele trazia a seguinte: “20.1 

Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todas as etapas e 

modalidades da educação pública” (BRASIL, PL 8035, p. 18, 19, grifos nossos) e no novo 

PNE passou a ter a seguinte redação “garantir fontes de financiamento permanentes e 

sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, [...]” 

(BRASIL, 2014 ). Fica evidente que enquanto naquele documento (PL) se fazia referência à 

todas as etapas da educação, neste (PNE) refere-se apenas à educação básica  

desfavorecendo então o ensino superior. 

 Percebe-se ainda que existem pontos diferentes entre o PNE aprovado pelo 

governo e a proposta aprovada pela CONAE 2010, pois o PNE diz que serão destinados 

recursos, porém, não traz clareza e não especifica o montante desses recursos. E ainda, 

entre as duas propostas há um diferencial de três por cento do PIB, pois, enquanto a 

governamental propõe sete por cento, a CONAE 2010 propõe dez por cento para a 

educação. Além disso, o PNE 2014- 2024, não estipula data e nem meios de incrementar 

anualmente o alcance da meta 20.  

Outra observação a ser feita é que na “Exposição de Motivos“ do PL Nº 

8.035/2010 não foi apresentado nenhum diagnóstico da educação brasileira dificultando 

assim o entendimento da atual situação da educação no país e, em especial o nível superior 

cujo maior número de matrículas está nas IES privado/mercantis. Certamente que um 

diagnóstico adequado da educação nos permitiria entender, dentre outros aspectos, como 

são as condições em que trabalham e estudam jovens e adultos de 18 a 24 anos se 

pesarmos a distribuição de renda que não é justa em nosso país, como bem nos fala 

Sguissardi, 2011. 

2/3 das matrículas da educação superior concentram-se em cursos do 

período noturno e correspondem a alunos que em geral necessitam trabalhar 

oito horas por dia, gastar mais duas a três horas de tempo de transporte, 



 

 

                  

além de estudarem cansados, com sono e não raramente subalimentados. 

(p.2). 

 Como percebemos ainda nos encontramos diante do desafio de que o Plano 

Nacional de Educação seja um instrumento político que realmente alcance os anseios e 

deliberações da sociedade civil trazidos na Conferência Nacional de Educação (CONAE 

2010), pois são significativas para que alcancemos uma educação de qualidade como direito 

público. Foi aprovado o Novo Plano Nacional de Educação (PNE), mas infelizmente 

continuamos a esperar que o mesmo não seja mais uma “carta de intenções” como 

aconteceu com o antigo PNE, pois este não trouxe o planejamento orçamentário de forma 

clara, continha ambiguidades e, além disso, houve os nove vetos determinados pelo então 

presidente Fernando Henrique Cardoso. 

 

2 - A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: IMPLICAÇÕES NO FINANCIAMENTO DO 

PÚBLICO E DO PRIVADO. 

 

Sabemos que a expansão tem se dado com o crescimento numérico das 

instituições privadas, especialmente as que se organizam como empresas comerciais, o que 

gera na maioria das vezes, resultados insatisfatórios com a qualidade da formação, uma vez 

que elas não estão voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvem o ensino em 

carreiras que exigem baixos investimentos. E sobre o processo de mercantilização da 

Educação, a CONAE 2010 em seu documento final, nos diz que: 

[...] sobretudo a partir da segunda metade da década de 1990, fez-se acompanhar 
de uma diminuição gradativa dos recursos para manutenção e expansão das 
instituições federais de ensino superior, particularmente das universidades federais. 
Por essa razão, ocorreu, em certa medida, um processo de intensificação da 
mercantilização da educação superior, tanto no setor privado como no setor público. 
No caso das universidades federais, observou-se a ampliação no número de 
convênios e contratos, visando o aumento de recursos próprios. (CONFERÊNCIA 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010, p. 68). 

 Os dados trazidos abaixo nos mostram especialmente o crescimento do setor 

privado em detrimento do público o que enfatiza o grande processo de privatização pelo 

qual passa o Ensino Superior no país. 

Gráfico 1- EVOLUÇÃO NOS NÚMEROS DE MATRÍCULA NA GRADUAÇÃO POR SETOR 

PÚBLICO E PRIVADO- BRASIL -2010-2013. 



 

 

                  

 

Fonte: Dados Mec/Inep (organização e elaboração nossa).  

 O gráfico acima nos mostra que houve aumento no número de matrículas na 

graduação tanto no setor público quanto no privado, porém percebemos que o crescimento 

foi maior no privado, pois enquanto no setor público a porcentagem ficou entre 25,8% em 

2010 e 27% em 2012 que foi o máximo atingido; o privado teve a maior parte ficando entre 

74,2% e 73,1% em igual período. Nos anos de 2011 e 2013 a mesma categoria registrou um 

percentual de 73,7% e 73,5% respectivamente contra apenas 26,3% e 26,5%, ou seja, a 

matrícula no setor privado tem tido um crescimento gigante em relação ao público. 

 O que notamos com os dados acima é que a expansão da educação superior 

dá-se com o crescimento disparado do setor privado em relação ao público. Com o discurso 

de democratização e inclusão social o governo federal criou mecanismos para expandir a 

Educação Superior, exemplos desses mecanismos é o programa Universidade para Todos 

(Prouni), cuja Lei nº 11.096, de janeiro de 2005 que oferta bolsas de estudos a estudante de 

baixa renda, e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) medidas 

essas que concedem isenção fiscal às instituições privadas que ofertam tais bolsas. 

Obviamente que os programas citados acima- Prouni e Fies são exemplos desse processo 

de privatização para a expansão do Ensino Superior e percebemos que o novo PNE está de 

acordo com essas políticas de expansão e financiamento em que a meta 12 traz como uma 

de suas estratégias a 12.6 citada acima e a 12.20 que diz que se pretende ampliar por meio 

do FIES e PROUNI “os benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes 

regularmente matriculados em cursos superiores presenciais ou à distancia [...]” (BRASIL, p. 

). Enquanto o governo concede renúncia fiscal para as instituições privadas, deixa também 

de investir no setor público e assim as instituições federais de ensino superior, a exemplo, 



 

 

                  

sofre as mazelas com a falta de investimento público. Ou seja, podemos dizer que a 

educação tem passado por um processo intenso de privatização. 

Privatização nos moldes empresariais, consubstanciando uma acentuada 

mercantilização da educação superior por meio do incremento das oportunidades 

educacionais em instituições e cursos cada vez mais diferenciados em termos de 

qualidade acadêmica (OLIVEIRA; DOURADO, 2005., P. 58) 

 

3- CONCLUSÃO 

 

A pesquisa realizada é de fundamental relevância na medida em que discorre e 

revela as transformações pelas quais passa a educação superior no Brasil, que nos mostra, 

dentre outras coisas que o eixo de entendimento da educação como um bem de domínio 

transformou-se como bem de interesse privado, passível de comercialização, atendendo, 

até mesmo, aos interesses de organismos internacionais. Assim sendo, o que apreendemos 

dos referenciais teóricos e das análises de documentos oficiais nacionais, indicam 

mudanças significativas, de modo a alterar a estrutura organizativa das instituições públicas 

de educação superior, favorecendo o setor privado e menosprezando o público. 

Observamos também que o PNE (2014-2024), ao deixar de estabelecer com clareza a 

implementação de metas relativas ao financiamento contribui para inviabilizar o PNE como 

política de Estado.  

As comparações entre os documentos supracitados nos mostraram que há 

grandes divergências entre o que a sociedade civil esperava (e espera) que se encontra no 

documento final da CONAE (2010) e o que de fato prevê aquele, e não podemos deixar de 

observar que há necessidade de maior luta para que futuramente a educação superior 

possa ser efetivada como um dever do Estado uma vez que a mesma é um direito público e 

universal. Quanto aos dados estes nos confirmam que o grande crescimento na expansão 

da educação superior se dá por meio do setor privado o que só nos confirma o que outros 

estudos nos mostram, que a educação superior é alvo de disputa entre interesses públicos e 

privados uma vez que está inserida dentro das exigências do mercado e da economia, 

respondendo até aos direcionamentos de organismos internacionais como posto acima.  

A Educação superior como bem público deve ser papel do Estado e deve 

objetivar o acesso democrático ao conhecimento para contribuir com a construção da 

cidadania e o desenvolvimento da sociedade. 
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