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Resumo 

ARONI, Allan O Ensino Superior como atividade empresarial e o cidadão mínimo no 
Brasil: o peso da mão liberal e a marca de uma aliança não visível. Uma análise do 
Ensino Superior brasileiro a partir dos dilemas que envolvem as políticas públicas. 
2008. 215 folhas. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de 
São Paulo, 2008. 

Com a presente dissertação de mestrado, tivemos o objetivo de analisar o essencial das 
políticas destinadas ao Ensino Superior no Brasil, principalmente as implantadas no século 
XX e início do XXI, tendo em vista a persistência dos dilemas e desafios que permeiam os 
comportamentos e as ações sociais no país. Partimos da perspectiva de que o sistema de 
ensino enfrenta, de um modo geral, uma série de entraves institucionais, repercutindo na 
falta de qualidade da educação, na contenção e evasão dos estudantes, no baixo 
reconhecimento e remuneração dos profissionais da área, no oportunismo político que nada 
de positivo acrescenta ao país etc. Na metodologia, utilizamos pesquisas bibliográficas e 
documentais. Em termos bibliográficos, consideramos as áreas de contato entre a 
sociologia, a ciência política, a filosofia, a economia e a física; no que diz respeito às 
políticas públicas, a importância da sociedade civil organizada, o liberalismo, a ciência etc. 
No aspecto documental, por sua vez, utilizamos leis, decretos, relatos, enfim, registros que, 
quando observados conjuntamente, resultaram em evidências e hipóteses que se entrelaçam 
e que foram organizados em três momentos do trabalho. No primeiro, a consideração da 
"realidade" histórica, social, política e econômica em que as políticas para o Ensino 
Superior estão sendo implantadas, corroborando uma hierarquia social autoritária. No 
segundo, a necessidade de se conceituar as políticas públicas num contexto de relativo 
avanço democrático, revelando estratégias destinadas a limitar a participação social no que 
diz respeito à deliberação sobre a destinação dos fundos públicos. No terceiro momento, a 
análise do conjunto das políticas adotadas, tendendo a reafirmar uma sociedade excludente 
e desigual. Concluindo, o enfretamento das questões prementes para o Ensino Superior a 
partir do conjunto das políticas, que poderiam ser pensadas com a perspectiva da sociedade 
na qual estão inseridas, indicou uma continuidade de princípios e diretrizes, de cunho 
liberal, a ser superada. Sem a perspectiva de uma ruptura política profunda, pode-se 
considerar que a atualização, em termos de políticas educacionais, tem sido totalmente 
contrária às demandas que pautam o país. Na ausência de uma transformação ampla desse 
quadro, a lógica que tem pautado as políticas no Brasil continuará respondendo a um 
projeto de país subordinado, contrário aos interesses da sociedade e, portanto, de nada 
adiantando tal ou qual política sem a consideração da "força das coisas" na sua totalidade e 
a sua aceitabilidade interna.  

  

Palavras chave: Ensino Superior; Políticas Públicas; Direito à Educação; Liberalismo; 
Reforma Universitária e; Multiverso.  

 





Abstract 
 
With the present dissertation, we had the goal of analyze the essential of the policies 
addressed to higher education in the Brazil, mainly those implanted at XX and earlier XXI 
century, considering the persistence of dilemmas and challenges that permeate the human 
behavior and social actions in the country. We started from the perspective that, in a 
general way, the educational system faces a range of institutional bridles, rebounding on the 
lack of educational quality, on the students hold and school evasion, on the low recognition 
to and payment for the professionals of this area, on the political opportunism that nothing 
of positive adds to the country, and so on. At the methodology, we utilized bibliographic 
and documental researches. In terms of bibliography, the study considered contact areas 
between the sociology, the politic science, the philosophy, the economy, and the physics; 
what was concerned about public policy, the importance of organized civil society, the 
liberalism, the science and so on. At the documental aspect, for your turn, we utilized laws, 
decrees, accounts, in short, records that, when observed jointly, resulted in evidences and 
hypothesis that interlace themselves and that were organized in three moments of the work. 
At the first, the consideration of the historical, social, political and economical “reality” in 
what the policies for the higher education are been implanted, that corroborates an 
authoritarian social hierarchy. At the second, the necessity of making conception of the 
public policies in a context of relative democratic advance, revealing strategies destined for 
limiting the social participation concern decision about the destination of public founds. At 
the third moment, the analyses of the policies’ set adopted, tending to reaffirm an excluding 
and unequal society. Concluding, the confront of pressing questions to the higher education 
starting from the policies’ set, that could be thought with the perspective of society in 
whose they are insert, indicated a continuity of principles and guidelines, with liberal 
matrix, to be overcome. Without the perspective of a deep politic rupture, we can consider 
that the update, in terms of educational policies, has been totally contrary to the demands 
that rule the country. In the lack of a broad transformation of this frame, the logic that has 
ruled the policies at Brazil will keep responding to the subordinated country project, 
opposed to the society interests and, therefore, it’s not worth this or that policy without the 
consideration of the “things power” in it’s totality and it’s intern acceptability. 
 
Key words: higher education, public policies, to have the right to education, liberalism, 
university reform and multiverse. 
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