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RESUMO 
 

A presente Dissertação consiste numa análise teórica e empírica do oferecimento 
do ensino superior por instituições privadas com fins lucrativos no Brasil, especialmente 
pelas instituições que fazem parte do grupo Anhanguera, controlado pela Anhanguera 
Educacional Participações S.A. (Anhanguera ou Companhia), com o objetivo de verificar 
se o agente privado é capaz de oferecer a educação conforme as normas constitucionais 
brasileiras e em que medida a lógica econômica é compatível ou não com este direito 
humano. A análise teórica envolveu o estudo (i) da educação como direito humano, bem 
público e serviço público, examinando (a) o direito à educação na doutrina dos direitos 
humanos, (b) a disciplina constitucional do direito à educação no Brasil e (c) as 
especificidades da educação superior; (ii) da evolução histórica e jurídica da educação 
superior no Brasil a partir da Constituição de 1988, examinando a evolução da legislação e 
das políticas públicas nesse período e o impacto dessas medidas para o crescimento do 
setor privado no ensino superior brasileiro, e abordando o processo de profissionalização e 
internacionalização do setor na última década, que teve como marco a abertura de capital 
da Anhanguera em 2007; e (iii) da educação como um serviço prestado mediante o 
desempenho de uma atividade empresária, examinando as características da atividade 
empresária, a lógica empresarial e as dificuldades do agente privado em lidar com 
atividades produtoras de externalidades sociais. A análise empírica envolveu o estudo do 
caso da Anhanguera, companhia aberta listada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, 
controladora de um grupo educacional que atua principalmente no ensino superior. A 
Anhanguera foi a primeira empresa educacional brasileira a abrir seu capital na 
BM&FBOVESPA e, em 31/12/2011, representava o segundo maior grupo educacional do 
mundo e o maior do Brasil em termos de valor de mercado e em número de alunos. A 
análise do caso da Anhanguera foi feita a partir do levantamento, triagem e análise da 
documentação sobre a Companhia disponível para acesso público em sites de órgãos 
oficiais, e teve por objetivo encontrar respostas para uma série de questões relacionadas 
direta ou indiretamente aos temas constantes nos itens (i) a (iii) acima e ao objetivo da 
Dissertação de analisar a compatibilidade entre a lógica econômica e o ensino superior a 
partir do estudo desse caso concreto. A conclusão da pesquisa foi que a educação quando 
sujeita à lógica econômica transforma-se numa mercadoria, que será oferecida dentro de 
uma estrutura empresarial, visando redução de custos e maximização dos lucros para 
distribuição aos acionistas. No caso da Anhanguera, que se volta para o atendimento das 
classes média e baixa da população, é oferecido um ensino superior de massa para 
formação técnica, de baixa qualidade, com valores reduzidos de mensalidade. Nesse 
contexto, a Anhanguera oferece uma educação limitada, que não atende ao conteúdo 
normativo do direito à educação. 
 
Palavras-chave: Direito à educação; ensino superior; instituições de ensino superior 
privadas com fins lucrativos; Anhanguera Educacional; financeirização da educação; 
externalidades sociais. 
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ABSTRACT 
 

This Dissertation consists of a theoretical and empirical analysis of the offering of 
higher education by private for-profit institutions in Brazil, especially by institutions that 
are part of the Anhanguera Group, controlled by Anhanguera Educacional Participações 
S.A. (Anhanguera or Company), with the purpose of verifying if the private agent is able 
to offer education in accordance with the Brazilian constitutional rules and to what extent 
the economic logic is compatible or not with this human right. The theoretical analysis 
involved the study of (i) education as human right, public good and public service, 
examining (a) the right to education in human rights doctrine, (b) the constitutional rules 
concerning the right to education in Brazil and (c) the specificities of higher education, (ii) 
the historical and legal evolution of higher education in Brazil as from the 1988 
Constitution, examining the evolution of legislation and public policies in this period and 
the impact of these measures for the growth of the private sector in Brazilian higher 
education, and approaching the process of professionalization and internationalization of 
the sector in the last decade, which had as landmark the going public of Anhanguera in 
2007, and (iii) education as a service rendered through the performance of a corporate 
activity, examining the characteristics of the corporate activity, the business logic and the 
difficulties of the private agent in dealing with activities that produce social externalities. 
The empirical analysis involved the study of Anhanguera’s case, a publicly-held company 
listed on the Novo Mercado of BM&FBOVESPA, holding of an educational group that 
operates mainly in higher education. Anhanguera was the first Brazilian educational 
company to go public in BM&FBOVESPA and, on 12/31/2011, represented the second 
largest educational group in the world and largest in Brazil in terms of market value and 
number of students. The analysis of Anhanguera’s case was carried out through survey, 
selection and analysis of documents regarding the Company that were available for public 
access on websites of official bodies, and had the purpose of finding answers to a number 
of questions directly or indirectly related to the topics listed in items (i) to (iii) above and 
to the purpose of the Dissertation of analyzing the compatibility between economic logic 
and higher education from the study of this particular case. The research’s conclusion was 
that education, when subjected to economic logic, becomes a commodity that will be 
offered within a corporate structure, aiming to reduce costs and maximize profits for 
distribution to shareholders. In the case of Anhanguera, which turns itself to serve the 
middle and lower classes of the population, the result is a low quality higher education 
mass service oriented for technical education and rendered against the payment of reduced 
tuition fees. In this context, Anhanguera offers a limited education, which does not meet 
the normative content of the right to education.  
 
Keywords: Right to education; higher education; private higher education for-profit 
institutions; Anhanguera Educacional; financialization of education; social externalities. 



INTRODUÇÃO 
 

Tema, limitações e justificativas 

 

A educação é, tradicionalmente, concebida como um direito humano de segunda 

dimensão, direito social que pressupõe uma intervenção ativa e material do Estado para sua 

concretização, em busca de igualdade material entre os indivíduos. Considerando a 

interdependência e a indivisibilidade dos direitos humanos, o direito à educação possui um 

papel central para a efetivação dos demais direitos humanos, já que é a base para a 

cidadania, para o desenvolvimento da pessoa, para a atuação do homem em sociedade e 

sua emancipação por meio da compreensão de seus direitos e deveres. Nesse contexto, a 

educação apresenta eminente caráter público, sendo considerada bem público e serviço 

público. 

No entanto, a educação é livre à iniciativa privada, com forte presença do setor 

privado no Brasil, especialmente no ensino superior. Dentro da lógica econômica, a 

educação adquire contornos de mercadoria ou serviço oferecido por empresas, mediante o 

desempenho de uma atividade empresária. 

A partir dessas premissas, a presente Dissertação buscará implementar uma análise 

teórica e empírica do oferecimento do ensino superior por instituições de ensino privadas 

com fins lucrativos no Brasil, especialmente pelas instituições que fazem parte do grupo 

Anhanguera, controlado pela Anhanguera Educacional Participações S.A. (Anhanguera ou 

Companhia), com o objetivo de verificar se o agente privado é capaz de oferecer a 

educação conforme as normas constitucionais brasileiras, em especial, conforme as regras 

previstas nos artigos 205 a 214 da Constituição, e em que medida a lógica econômica é 

compatível ou não com este direito humano.A escolha pelo estudo da educação superior 

justifica-se: (i) pelo crescimento do ensino superior brasileiro nas últimas décadas, 

passando de 1.540.080 matrículas e 918 instituições em 1990 para 6.379.299 matrículas e 

2.378 instituições em 2010 (INEP, 2012b); (ii) pela adoção pelo Estado Brasileiro, a partir 

da década de 1990, de políticas públicas, fundadas em alterações constitucionais (ECs nos 

14/96, 53/06 e 59/09) e legislativas (principalmente, as Leis nos 9.394/96, 9.131/95, 

10.172/01, 10.219/01, 10.260/01 e 11.096/06; e os Decretos nos 2.207/97 e 2.306/97) que 

incentivaram, direta ou indiretamente, o avanço do setor privado na educação superior 

brasileira; (iii) pelo fato de ser este o nível da educação no qual a atuação privada é 



preponderante no Brasil (74,24% das matrículas, em 2010 - INEP, 2012b), enquanto na 

educação básica, o setor público é preponderante (84,5% das matrículas, em 2011 - INEP, 

2012a); e (iv) pela ausência de estudos sistematizados acerca do ensino superior privado 

com fins lucrativos no Brasil, sobretudo com relação ao seu desenvolvimento nas últimas 

décadas, com a profissionalização, internacionalização, aumento de concorrência e 

competição no setor, e com a entrada de seus atores no mercado de valores mobiliários, 

movimento iniciado com a abertura de capital da Anhanguera em 2007. 

Ao longo do século XX, em especial a partir da sua segunda metade, houve um 

aumento significativo da demanda pela educação superior ao redor do mundo1, movimento 

acompanhado pelo Brasil. Dentro desse período histórico, desenvolveremos, na 

Dissertação, o período posterior à Constituição de 1988, no qual foram aprovadas as 

alterações constitucionais e legislativas acima mencionadas que estimularam o crescimento 

do setor privado no ensino superior brasileiro. Além disso, nesse período, o País alcançou 

bons resultados em matéria de crescimento econômico, houve a expansão do acesso à 

educação básica e o aumento dos concluintes do ensino médio, fatos que influenciaram 

diretamente a ampliação da demanda pela educação superior, com o crescimento da 

participação de representantes das classes C e D neste nível de ensino2. 

Dentre as instituições do setor privado, elegemos como objeto de estudo as 

instituições de ensino superior privadas, com fins lucrativos, também chamadas de 

particulares, que são aquelas instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado (art. 20, Lei no 9.394/96), geralmente, na forma de sociedades 

simples, limitadas ou por ações. Excluímos, portanto, de nossa análise as instituições 

privadas comunitárias, cooperativas, confessionais ou filantrópicas, que são regidas por 

outras finalidades que não a lucrativa. Dentre as instituições de ensino superior privado, a 

maior parte são particulares, representando 85,98% delas, em 2009 (INEP, 2010). 

Analisando os números do ensino superior brasileiro, verifica-se que entre os anos 

                                         

1 Segundo dados da Unesco (1998), a segunda metade do século XX entrou para a história do ensino superior 
como a época de sua maior expansão – em escala mundial, o número de estudantes multiplicou-se por mais 
de 6 entre 1960 (13 milhões) e 1995 (82 milhões). 
2 A esse respeito, Ryon Braga (2010) destaca que no início dos anos 1990, somente a elite socioeconômica 
chegava ao ensino superior - as classes A e B representavam 92% de todo o alunado do setor. Em 2010, a 
classe A representava 23,3% do alunado do ensino superior privado no Brasil, tendo estagnado neste 
percentual por quatro anos. A classe B, com 48,7% do total, continuava a maior representante do ensino 
superior privado, mas apresentava crescimento de 29,3% nos últimos quatro anos, bem inferior ao 
crescimento da classe C, que evoluíra 53% no mesmo período. Em 2010, a classe C já representava 22,1% do 
alunado do ensino superior privado, e a classe D continuava com uma parcela ainda pequena, de 4,6%, mas 
com crescimento de 95,3% nos últimos quatro anos. 



de 1990 e 2010, o setor privado apresentou um grande crescimento no País, tanto em 

número de instituições - passando de 698 (75,82% do total) em 1990 para 2.100 (88,3% do 

total) em 2010 - como em número de matrículas – passando de 961.455 (62,43% do total) 

para 4.736.001 matrículas (74,24% do total). Nota-se também que este crescimento foi 

intenso especialmente no período posterior à promulgação da Lei no 9.394/96 (LDB) e  

que, a partir do ano 2006, o ritmo de crescimento com relação ao número de instituições do 

setor privado diminuiu 

Uma das possíveis razões para a diminuição do ritmo de crescimento do número de 

estabelecimentos privados, seria um movimento de concentração do mercado educacional, 

no qual empresas com maior participação no mercado adquirem suas concorrentes, 

especialmente, instituições pequenas (em termos de estrutura e número de matrículas) e 

familiares. Nesse contexto, é importante notar que do total das instituições de ensino 

superior brasileiras, em 2009, 1.473 (63,8%) são consideradas de pequeno porte 

(instituições com, no máximo, 1.000 matrículas) (INEP, 2010). No entanto, o maior 

número de matrículas está concentrado num pequeno número de instituições de grande 

porte (instituições com mais de 10.000 matrículas) - em 2009, apenas 117 (5,1%) das 

instituições de ensino superior, consideradas de grande porte, detinham 2.505.670 (48,9%) 

matrículas na graduação presencial (INEP, 2010). 

Dentre as instituições de ensino superior privadas, particulares e de grande porte, 

encontra-se o grupo Anhanguera, que atua no setor do ensino superior (graduação e pós-

graduação), ensino profissional, educação continuada, cursos na área jurídica e cursos 

preparatórios para concursos públicos, nas modalidades presencial e a distância. O grupo 

Anhanguera é controlado pela Anhanguera, uma sociedade por ações de capital aberto, 

listada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e 

Futuros (BM&FBOVESPA). Escolhemos analisar o caso da Anhanguera porque (i) a 

Anhanguera atua no ensino superior, nível de ensino que escolhemos analisar na presente 

pesquisa; (ii) a Anhanguera foi a primeira empresa do setor educacional a abrir o capital na 

América Latina; (iii) em 31 de dezembro de 2011, o grupo Anhanguera representava o 

segundo maior grupo educacional do mundo3 e o maior do Brasil em termos de valor de 

mercado que, naquela data, era de R$2,93 bilhões; e em número de alunos que, naquela 

data, era de mais de 400 mil (ANHANGUERA, 2012d, p. 109); e (iv) até o momento, não 

                                         

3 Naquela data, o maior grupo educacional do mundo era o norte-americano Apollo Group. Informações 
sobre o Apollo Group encontram-se no Capítulo 2 da Dissertação. 



existem estudos sistematizados sobre o caso da Anhanguera. Além disso, escolhemos 

analisar o caso da Anhanguera considerando a possibilidade de acesso a documentos 

relacionados a decisões de seus acionistas e de sua administração4, ao funcionamento da 

Companhia e às práticas empresariais adotadas, que a Anhanguera está obrigada a 

disponibilizar para acesso público por ser uma companhia aberta e listada no Novo 

Mercado da BM&FBOVESPA. Mediante uma análise empírica, pretendemos verificar o 

tratamento dado por uma empresa de grande porte à educação superior, servindo os 

resultados dessa pesquisa como parâmetro para o ensino superior privado de massa com 

fins lucrativos no Brasil. 

 

Objetivos 

 

A presente Dissertação tem por objetivos analisar: 

(i) a educação como direito humano, bem público e serviço público, 

localizando o direito à educação na doutrina dos direitos humanos, abordando seu 

conteúdo multidimensional e instrumental, cuidando do tratamento constitucional do 

direito à educação no Brasil, bem como dos princípios constitucionais da educação e do 

ensino e das especificidades da educação superior; 

(ii) a evolução histórica e jurídica da educação superior no Brasil a partir da 

Constituição de 1988, seu tratamento legal, as políticas públicas adotadas pelo Estado 

Brasileiro ao longo desse período com relação à educação superior e o impacto que tais 

políticas tiveram para o crescimento do setor privado neste nível da educação, bem como 

verificar os fatores econômicos, sociais e políticos, internos e externos, que podem ter 

influenciado as posições adotadas pelo Estado Brasileiro, apresentando o contexto atual da 

educação superior brasileira, com destaque para a profissionalização e internacionalização 

do setor na última década, que culmina na abertura de capital da Anhanguera em 2007 e 

num movimento de competição, concorrência e concentração do mercado educacional; 

(iii) a educação como serviço prestado mediante o desempenho de uma 
                                         

4 Como companhia aberta, a Anhanguera está obrigada a disponibilizar no site da Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM (http://www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br) e de 
Relações com Investidores da Companhia (http://www.anhanguera.com/ri), uma série de documentos 
societários e econômico-financeiros como Atas de Assembleias Gerais de Acionistas, Atas de Reuniões do 
Conselho de Administração, Atas de Reuniões do Conselho Fiscal, Atas de Reuniões de Diretoria, 
Formulário de Referência, Formulário de Informações Anuais – IAN, Formulário de Informações Trimestrais 
– ITR, Demonstrações Financeiras Anuais, além de prospectos relativos a emissões públicas de valores 
mobiliários. Referidos documentos constituem a principal fonte de dados na qual baseou-se a análise 
empírica da Anhanguera. 



atividade empresária, as características da atividade empresária, a lógica empresarial, as 

dificuldades do agente privado em lidar com atividades produtoras de externalidades 

sociais; e 

 (iv) analisar o caso da Anhanguera, a partir da documentação sobre a 

Companhia disponível para acesso público, com o objetivo de encontrar respostas para as 

questões abaixo (Questões da Análise Empírica), relacionadas direta ou indiretamente aos 

temas constantes nos itens (i) a (iii) acima e ao objetivo da Dissertação de analisar a 

compatibilidade entre a lógica econômica e o ensino superior, a partir do estudo desse caso 

concreto: 

 

Quadro 1 - Questões da análise empírica 
(continua) 

Nº Grupo I – Informações Gerais sobre a Anhanguera 
1. Qual é o objeto social da Anhanguera? Quais seus direitos e deveres com relação às IESs a ela 

subordinadas? Como fica o tratamento da autonomia universitária no relacionamento da 
Anhanguera e suas subsidiárias? 

2. Como é a estrutura societária do grupo Anhanguera? Quem detém o controle do grupo? Qual a 
posição da Anhanguera dentro do grupo? Quais são as entidades mantenedoras das IESs do grupo? 
Quantas IESs fazem parte do grupo? Quais as formas de organização acadêmica dessas 
instituições? 

3. Qual a posição da Anhanguera no mercado educacional brasileiro? A quantos alunos seu grupo 
atende? Em quais regiões atua? 

4. A Anhanguera é uma empresa atrativa para os investidores? Qual o valor médio de cotação das 
ações da Anhanguera? Qual o valor de lucro líquido apurado pela Anhanguera nos últimos anos? 

5. Como foi o histórico de formação da Anhanguera? Em qual contexto da história brasileira ela se 
situa? Quando a Anhanguera abriu seu capital? Quantas emissões públicas de valores mobiliários 
efetuou e qual o volume de recursos arrecadados em cada uma delas? 

6. Foram encontradas práticas empresariais que evidenciem o tratamento da prestação de serviços 
educacionais como atividade empresária? Quais foram as práticas encontradas? Foi encontrada 
preocupação com criação de escala e eficiência para diminuição dos custos envolvidos na atividade 
e aumento dos lucros para distribuição aos acionistas? 

7. Quais as principais fontes de recurso da Anhanguera? Qual foi a destinação dos recursos captados 
no mercado pela Anhanguera? Qual porcentagem foi investida em infraestrutura para os alunos e 
qual porcentagem foi destinada para o crescimento da empresa por meio de novas aquisições? Com 
relação à infraestrutura, quais foram os investimentos feitos? 

Nº Grupo II – Educação como serviço prestado mediante o desempenho de uma atividade 
empresária 

8. Como é o processo seletivo da Anhanguera? Quais são as formas de publicidade e marketing 
utilizadas pela Anhanguera para atrair novos alunos? Essas práticas demonstram características 
empresariais da atividade? 

9. Como é a administração da Anhanguera? Existem administradores profissionais? Qual o perfil dos 
seus administradores? 

10. Foram encontrados mecanismos de estímulo e efetiva participação interna de representantes de 
interesses diversos dos acionistas, como de alunos, professores, funcionários etc. nos documentos 
analisados? Quais foram os mecanismos encontrados? 

11. Qual o valor médio das mensalidades cobradas pela Anhanguera? Existe um público-alvo? A 
Companhia direciona sua atividade para esse público-alvo? 

 



 
Quadro 1 – Questões da análise empírica  

(conclusão) 
Nº Grupo III – Educação como Direito Humano, Bem Público e Serviço Público 
12. Foi encontrada alguma menção ou preocupação com a observância dos princípios constitucionais 

da educação (art. 205) e do ensino (art. 206) pelas IESs do grupo nos documentos analisados? 
Existe alguma política interna visando à efetivação desses princípios e que também pode ser 
encarada como uma externalidade social oriunda da relação instituição-aluno? 

13. Foi encontrada alguma menção ou preocupação com pesquisa, ensino e extensão nos documentos 
analisados? Quais as referências encontradas? Essas referências concretizaram-se em práticas de 
pesquisa, ensino e extensão pela Anhanguera? Quais foram as práticas encontradas e quais os 
volumes investidos? 

14. Como é a metodologia de ensino da Anhanguera? Pode-se dizer que a formação oferecida pela 
Anhanguera é principalmente voltada ao mercado de trabalho? 

15. Como foram as últimas avaliações da qualidade do ensino oferecido pela Anhanguera? Existem 
formas de avaliação de qualidade feitas pela própria empresa? Há um caráter empresarial no 
controle de qualidade da empresa? 

16. Qual o perfil dos professores da Anhanguera? Qual o regime de trabalho desses professores? Qual a 
porcentagem de mestres e doutores? Qual a porcentagem de professores em dedicação integral? 

17. Qual a relação entre alunos ingressantes/concluintes da Anhanguera? Qual a taxa de evasão da 
Anhanguera? 

18. Em quantos processos judiciais a Anhanguera é ré? Quais os principais pedidos envolvidos nesses 
processos? Quais as principais demandas propostas pelos alunos? Quantos processos coletivos 
existem contra a Anhanguera? Como é a jurisprudência dos tribunais superiores sobre a 
Anhanguera? 

 

Metodologia 

 

Para o desenvolvimento da Dissertação, observamos as seguintes abordagens 

metodológicas: (i) exposição e confronto de linhas doutrinárias a respeito do tema 

proposto; (ii) reconstrução histórica dos aspectos econômicos, sociais e políticos que 

podem ter influenciado a legislação, doutrina, jurisprudência e políticas públicas adotadas 

sobre o tema no período escolhido para a análise; e (iii) levantamento, triagem e análise 

dos documentos e dados disponíveis para consulta pública em sites de órgãos oficiais, a 

respeito do tema proposto, com a elaboração de tabelas e quadros com os dados mais 

relevantes, com destaque para as informações fornecidas pela própria Anhanguera com 

relação ao seu modo de funcionamento e suas práticas empresariais. 

Em função dessa proposta, utilizamos as seguintes fontes de pesquisa: (i) 

referências bibliográficas diversas a respeito do tema; (ii) legislação nacional e 

internacional pertinentes, incluindo declarações, convenções e tratados internacionais para 

proteção do direito à educação obtidos em sites de legislação e normas internacionais, em 

especial, os sites do Planalto (http://www.planalto.gov.br/legislacao e 



http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-por-assunto/educacao-teste#content5), 

Senado Federal (http://www.senado.gov.br/legislacao), Câmara dos Deputados 

(http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao); MEC – normas de ensino 

superior (http://meclegis.mec.gov.br/); Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos (http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/index.htm); e 

Unesco (http://www.unesco.org); (iii) documentos e dados disponíveis para acesso público 

obtidos em sites de órgãos oficiais a respeito da educação superior no Brasil e atividades 

da Anhanguera, em especial, os sites do Inep (http://www.inep.gov.br), MEC 

(http://www.mec.gov.br e http://emec.mec.gov.br/6), Sinaes (http://www.sinaes.gov.br), 

IBGE (http://www.ibge.gov.br), Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

(http://www.cvm.gov.br), BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br), 

Anhanguera - Comercial (http://www.unianhanguera.edu.br ou 

http://www.anhanguera.com), Anhanguera – Relações com Investidores 

(http://www.unianhanguera.edu.br/ri ou http://www.anhanguera.com/ri) e Anhanguera – 

Responsabilidade Social (http://rsocial.anhanguera.com); e (iv) jurisprudência pertinente 

ao tema, especificamente com relação à atuação da Anhanguera, obtida nos sites do 

Supremo Tribunal Federal (http://www.stf.jus.br) e Superior Tribunal de Justiça 

(http://www.stj.jus.br). 

Foi escolhida como data de corte para as informações incluídas na Dissertação o dia 

31/12/20117. 

 

Procedimento de coleta de informações sobre a Anhanguera 

 

O caso da Anhanguera foi analisado por meio do levantamento, triagem e análise 

dos principais documentos e dados sobre a Companhia disponíveis para acesso público nos 

                                         

5 Link específico do site de legislação do Planalto para consulta de normas sobre educação. 
6 Site para consultas sobre instituições de ensino superior e cursos existentes no Brasil, com informações 
sobre categoria administrativa, organização acadêmica, instituições mantenedoras, localidades dos cursos, 
avaliações, procedimentos administrativos, entre outras. 
7 Esta data de corte foi utilizada principalmente para a análise da documentação e dados sobre a Anhanguera. 
Existem, no entanto, algumas informações sobre a Anhanguera com a data de 31/05/2012, que é a data do seu 
último Estatuto Social consolidado e também a data de entrega do Formulário de Referência de 2012, que 
tem por base as informações financeiras de 31/12/2011. Há também dados de 30/04/2011, que foi a data de 
realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovou as DFs da Companhia de 31/12/2011. O restante da 
Dissertação também seguiu esta data de corte (31/12/2011), com exceção de uma listagem de normas sobre 
ensino superior vigentes em 05/05/2012 presente no Apêndice C, da descrição de decisões do STF sobre as 
políticas de cotas e o ProUni tomadas no 1o semestre de 2012 e da descrição da lei do Proies de 18/07/2012, 
constantes Capítulo 2 da Dissertação.  



sites acima mencionados, com a elaboração de tabelas e quadros contendo as informações 

mais importantes. A descrição do material analisado encontra-se no Apêndice A, e no texto 

principal da Dissertação foram incluídas as informações mais relevantes para os objetivos 

da pesquisa. 

Ao final, foram analisados os seguintes documentos e informações: (i) 34 Atas de 

Assembleias Gerais realizadas desde a constituição da Companhia até 30/04/2012; (ii) 1 

Estatuto Social consolidado em 31/05/2012; (iii) 123 Atas de Reuniões do Conselho de 

Administração realizadas desde a constituição da Companhia até 31/12/2011; (iv) 3 Atas 

de Reuniões do Conselho Fiscal realizadas desde a constituição da Companhia até 

31/12/2011; (v) 4 Prospectos Definitivos de Distribuição Pública de Valores Mobiliários 

que tratam de todas as ofertas públicas de valores mobiliários realizadas pela Companhia 

desde sua constituição até 31/12/2011; (vi) 3 Formulários de Referência referentes aos 

anos de 2010, 2011 e 2012; (vii) 1 Fato Relevante de 18/09/2011; (viii) 1 Formulário de 

Informações Anuais – IAN relativo ao exercício social findo em 31/12/20088; (ix) 1 

Formulário de Informações Trimestrais – ITR de 30/09/2010; (x) 1 Relatório Financeiro 

referente ao 4o trimestre de 2011; (xi) 2 Relatórios de Responsabilidade Social dos anos de 

2010 e 2011; e (xii) outros dados e informações sobre a Companhia, principalmente, sobre 

o seu histórico de formação, instituições de ensino superior integrantes do grupo (formas 

de organização acadêmica, entidades mantenedoras, cursos, localidades e valores de 

mensalidade) e ações de responsabilidade social constantes nos sites de relações com 

investidores da Anhanguera (http://www.unianhanguera.edu.br/ri ou 

http://www.anhanguera.com/ri), no site comercial da Anhanguera 

(http://www.unianhanguera.edu.br ou http://www.anhanguera.com) e no site sobre ações 

de responsabilidade social da Anhanguera (http://rsocial.anhanguera.com).  

 

                                         

8 Este é o último IAN preparado pela Anhanguera. A partir da Instrução CVM no 480, de 07/12/2009, as 
companhias abertas substituíram o IAN pelo Formulário de Referência. 



CONCLUSÃO 
 

Após o desenvolvimento do tema proposto para esta Dissertação nos quatro 

capítulos antecedentes, apresentamos aqui a conclusão da pesquisa. A presente Conclusão 

foi estruturada com base nos objetivos da Dissertação e nos resultados apurados em cada 

um dos seus capítulos, com destaque para as conclusões relacionadas ao objetivo principal 

da Dissertação de analisar a compatibilidade entre a lógica econômica e o ensino superior a 

partir do estudo do caso da Anhanguera. 

Com relação à análise da educação como direito humano, bem público e serviço 

público, desenvolvida principalmente no Capítulo 1, concluímos que: 

(i) o direito à educação, tradicionalmente concebido como um direito de 

segunda dimensão, por apresentar características de direitos de primeira dimensão (dada 

sua conexão com a liberdade) e de terceira dimensão (dada sua conexão com o 

desenvolvimento); e também por ser um direito essencial para a efetivação de direitos de 

outras dimensões, pode ser considerado um direito multidimensional e instrumental. Essa 

abordagem valoriza a interdependência e a indivisibilidade dos direitos humanos e o 

entendimento de que a divisão dos direitos em dimensões deve ser utilizada apenas como 

uma técnica para a compreensão desses direitos; 

(ii) a partir da característica de indivisibilidade, o direito à educação deve ser 

concebido como um direito à educação ao longo da vida. Nesse sentido, o direito à 

educação não pode ser fracionado, nem deve ser restringido à educação básica e 

obrigatória. O direito à educação inclui necessariamente o direito à educação superior, 

como prevê a Constituição de 1988, que não faz qualquer distinção com relação ao nível 

de ensino em seu artigo 6o. No entanto, por não ser obrigatório, o acesso ao ensino superior 

não é compulsório, ou seja, o Estado não pode impor ao indivíduo o acesso e permanência 

nesse nível de ensino, sujeito a sanções (como pode fazer na educação básica), pois o 

acesso está condicionado à escolha do indivíduo e ao preenchimento pelo postulante das 

condições necessárias para o acesso – comprovação da capacidade individual, conforme o 

princípio da meritocracia previsto no artigo 208, V da Constituição de 1988. Mediante a 

decisão do indivíduo e uma vez preenchida a exigência de mérito, o acesso e a 

permanência no ensino superior devem ser garantidos pelo Estado; 

(iii) todos os dispositivos constantes na Constituição e da LDB com relação à 

educação, ao ensino e atividades correlatas fazem parte do conteúdo normativo do direito à 



educação e são de observância obrigatória por todos os agentes envolvidos no processo 

educativo - Estado, instituições públicas e privadas de ensino, estudantes, pais e 

responsáveis. Concluímos que qualquer violação desses dispositivos representa violação 

do direito à educação e que as instituições privadas de ensino - considerando a eficácia 

horizontal dos direitos humanos - devem observar todos os preceitos constitucionais e 

legais, como parte do conteúdo normativo do direito à educação; 

(iv) são características das universidades brasileiras: (a) a autonomia 

universitária; e (b) a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A autonomia 

universitária se dá em face do Estado e não significa independência, pois o Estado, ao 

mesmo tempo em que outorga a autonomia, autoriza e avalia o funcionamento da 

instituição, podendo, no caso de uma avaliação negativa, suspender temporariamente as 

prerrogativas de autonomia (art. 46, Parágrafo 1º, LDB). A autonomia universitária 

envolve (a) a autonomia didático-científica; (b) a autonomia administrativa; e (c) a 

autonomia de gestão financeira e patrimonial. A previsão de autonomia universitária na 

Constituição de 1988 incentivou as IES privadas a adotar a forma de universidade, 

sobretudo pela possibilidade de criar e extinguir cursos na sede da instituição e de 

remanejar o número de vagas que os cursos oferecem. Por outro lado, a manutenção da 

previsão de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão desestimulou muitas IES 

privadas a adotar a forma de universidade por conta dos investimentos necessários ao 

desenvolvimento de pesquisa e extensão. Nesse sentido, o setor privado do ensino superior 

brasileiro adotou preferencialmente a forma de estabelecimentos isolados que não 

observam o modelo universitário; 

 (v) o fato da Constituição estabelecer que o ensino é livre à iniciativa privada 

não significa que ele possa ser organizado com a liberdade de iniciativa que caracteriza o 

exercício de atividades econômicas comuns. A exigência de cumprimento de normas 

constitucionais e infraconstitucionais para a sua oferta e a sua submissão à fiscalização e 

avaliação pelo Poder Público tornam a liberdade de iniciativa na educação mais restrita que 

nas atividades econômicas comuns; 

 (vi) a concepção de educação como bem público encontra respaldo em autores 

como Gerald Grace (1989) e Fábio Nusdeo (2008) e foi contemplada em diversos 

documentos internacionais. Essa classificação ressalta o caráter coletivo e o interesse 

público que envolvem a educação, bem como os benefícios que ela deve proporcionar a 

todos, independentemente da condição financeira para pagamento pelo serviço, destacando 

que a educação não deve ser tratada como qualquer outro bem negociável no mercado, pois 



não se rege pela lógica do mercado; 

(vii) a educação quando oferecida pelo Estado é considerada serviço público. 

Quando prestada por particulares, é questão jurídica controversa. A definição da educação 

como serviço público, mesmo quando oferecida por particulares, encontra respaldo em 

autores como Celso Antonio Bandeira de Mello (2011), Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

(2006), Eros Grau (2010) e em decisões do Supremo Tribunal Federal (STF, ADI 

1.266/BA, ADI 1.007/PE). Essa classificação realça o interesse público envolvido na 

atividade, a sua relevância social, como direito fundamental, bem como a necessidade de 

constante atuação do Estado para garantia deste direito para todos. 

Com relação à análise da evolução histórica e jurídica da educação superior no 

Brasil a partir da Constituição de 1988, desenvolvida principalmente no Capítulo 2, 

concluímos que: 

(viii) apesar dos debates internacionais sobre a atuação do Estado no ensino 

superior e as controvérsias sobre a classificação da educação como um serviço privado no 

âmbito do GATS, o ensino superior passou a ser oferecido no Brasil por empresas, que 

possuem investidores estrangeiros, inclusive grupos de educação de outros países. Esse 

movimento ganhou impulso no período pós LDB e se intensificou nos anos 2000, 

considerando o mercado educacional promissor que se formou no País. Houve então o 

ingresso de grupos de educação de projeção internacional no mercado brasileiro, como as 

americanas Apollo Group e Laureate International Universities e a inglesa Pearson, e a 

atuação de investidores profissionais no setor. Esses fatores contribuíram para a entrada de 

empresas de educação na BM&FBOVESPA, movimento iniciado pela Anhanguera em 

2007 e seguido pelas empresas Estácio, Kroton, SEB e Abril Educação, e para uma onda 

de fusões e aquisições envolvendo empresas do setor; 

(ix) nesse contexto, a partir da década de 1990, foram aprovadas emendas 

constitucionais e alterações legislativas que impulsionaram o crescimento do setor privado 

no ensino superior do Brasil; 

(x) a principal lei foi a LDB, e as principais regras nela constantes que 

estimularam esse movimento foram: a quebra do modelo universitário, a criação de novas 

formas de organização acadêmica, a atribuição de autonomia universitária aos centros 

universitários, a substituição dos exames vestibulares pelo processo seletivo, a ampliação 

dos cursos que compõem o ensino superior e o incentivo ao desenvolvimento do ensino a 

distância. Essas medidas conferiram maior flexibilidade para a atuação do setor privado - 

como a previsão envolvendo os centros universitários que possuem autonomia 



universitária, mas não precisam observar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão; e as regras sobre os processos seletivos que podem ser realizados em diferentes 

épocas do ano e em formatos variados - e permitiram a redução dos custos operacionais 

das IES privadas, atendendo a interesses do setor privado; 

(xi) os Decretos nos 2.207/97 e 2.306/97 autorizaram que as entidades 

mantenedoras de IES assumissem a forma de sociedades mercantis (hoje sociedades 

empresárias), e permitiram o desenvolvimento do setor privado com fins lucrativos no 

Brasil; 

(xii) o Fundef (EC no 14/96) e, posteriormente, o Fundeb (EC nº 53 de 2006) 

permitiram a transferência de recursos para a educação, o que contribuiu para um avanço 

na universalização do ensino fundamental. Também contribuíram para esse avanço a Lei 

do Bolsa Escola (Lei nº 10.219/01) e o PNE (Lei nº 10.172/01). A quase universalização 

do ensino fundamental e o crescimento do ensino médio impulsionaram o crescimento do 

ensino superior; 

(xiii) a Lei no 9.131/95 e toda a regulamentação posterior em matéria de avaliação 

do ensino superior permitiram a criação de um Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes), com avaliações periódicas de cursos e instituições e aplicação 

de sanções. O sistema de avaliação é importante, principalmente para o controle pelo 

Estado da qualidade do ensino oferecido pelas IES brasileiras. O sistema apresenta falhas 

ao privilegiar uma regulação pelo mercado e deve ser aprimorado pelo Estado 

considerando que, segundo a lógica econômica, em decisões que envolvem custos e 

redução de lucros, bem como a produção de externalidades, empresas apenas alteram suas 

práticas mediante determinação legal; 

(xiv) o Fies (Lei nº 10.260/01) e o ProUni (Lei nº 11.096/05) enfrentaram o 

problema do acesso ao ensino superior privado em razão do valor das mensalidades e 

auxiliaram IES privadas a lidar com a evasão de alunos e a preencher vagas que 

anteriormente ficavam ociosas. Com isso, os referidos programas estimularam o 

crescimento do setor privado e permitiram o acesso a esse nível de ensino por novas 

parcelas da população. A abrangência desses programas ainda é pequena e pode ser 

ampliada pelo Estado, com a alteração dos requisitos exigidos dos seus beneficiários. Por 

outro lado, esses programas podem ser também utilizados pelo Estado para incrementar a 

qualidade do sistema mediante a inclusão de requisitos adicionais de qualidade para as IES 

que fazem parte dos programas; 

(xv) o setor privado do ensino superior predomina em número de matrículas, 



instituições e vagas. A maioria das instituições privadas é organizada na forma de 

faculdades. A maioria das matrículas privadas está nas universidades, com um grande 

crescimento no número de alunos matriculados em faculdades nos últimos anos. O sistema 

privado de ensino superior apresenta vagas ociosas e um processo seletivo com relação 

candidato/vaga muito baixa, o que torna sem efeito o princípio da meritocracia em muitas 

instituições. No setor privado, predominam docentes horistas e em regime de tempo 

parcial, com a formação de mestrado e especialização. Além disso, o setor privado do 

ensino superior brasileiro é muito diversificado com instituições de elite, de nicho, de 

massa e de pequeno porte. 

Com relação à análise da educação como um serviço prestado mediante o 

desempenho de uma atividade empresária, desenvolvida principalmente no Capítulo 3, 

concluímos que: 

(xvi) no ordenamento brasileiro, a educação pode ser oferecida mediante o 

exercício de uma atividade empresária. Nesse sentido, a instituição de ensino pode 

constituir-se como uma empresa (profissional, organizada), que oferece educação 

(serviço/mercadoria) a um determinado mercado consumidor, mediante remuneração, 

visando lucro para distribuição aos seus sócios. No entanto, a educação apresenta 

características que a diferenciam de outros bens comercializados no mercado. 

(xvii) a mantenedora de uma instituição de ensino (ou a empresa controladora de 

um grupo de mantenedoras) que adote a forma de uma companhia aberta e que também 

esteja listada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, como a Anhanguera, deve possuir 

uma estrutura adequada para cumprir com todos os deveres por ela assumidos e oferecer 

um serviço (educação) que seja lucrativo, competitivo e que desperte a atenção dos 

investidores; 

(xviii) no Brasil predomina a concepção contratualista da empresa, como um 

contrato orientado de acordo com os interesses dos sócios. A teoria organicista mencionada 

por Calixto Salomão Filho (2006) possibilitaria a proteção dos demais interesses 

envolvidos na empresa, mediante a criação de regras organizativas internas para a solução 

de conflitos e a criação de regras externas para lidar com questões que não são 

devidamente internalizadas, por meio de tratamento legislativo;  

(ixx) Fábio Konder Comparato (1996) questiona a efetividade da função social da 

empresa num sistema capitalista, questionando a possibilidade de um empresário sacrificar 

o interesse empresarial em prol do bem comum e destacando a impossibilidade de uma 

companhia renunciar à sua finalidade lucrativa. Nesse sentido, uma empresa livre do 



controle dos Poderes Públicos, ou seja, sem nenhum tipo de exigência legal para buscar 

fins sociais, não deixaria de lado seu caráter lucrativo (nem diminuiria seus lucros) para 

buscar outros objetivos, como suprir carências sociais; 

(xx) para a provisão de bens públicos (ou coletivos), como a educação, a atuação 

do sistema de mercado não é suficiente, sendo necessária a intervenção do Estado para a 

persecução do interesse público envolvido na atividade; 

(xxi) a internalização de externalidades geradas em determinadas atividades pelo 

agente privado não é atrativa, porque gera custos e retorno não previsível para os 

investimentos. Um administrador de empresas, numa decisão estratégica entre questões 

que envolvam retorno financeiro para os sócios e externalidades sociais para a 

coletividade, tenderia a decidir em favor da alternativa que gere maior lucro para os sócios 

da empresa, já que este é seu objetivo principal. De acordo com Salomão Filho (2008, p. 

34), setores que apresentam externalidades sociais relevantes não poderiam ser regulados, 

devendo o Estado prestar diretamente o serviço, uma vez que o prestador privado teria 

grande dificuldade em aceitar o valor social embutido na atividade; 

(xxii) a educação é um setor diferente dos setores econômicos comuns. Além da 

restrição da liberdade de iniciativa acima mencionada e o fato de a educação ser um direito 

fundamental de todos e dever do Estado, a educação é capaz de gerar externalidades 

sociais, tanto positivas quanto negativas, e o sistema de mercado, livre do controle e 

fiscalização do Estado, não é eficaz em lidar com esse tipo de atividade; 

(xxiii) pelo estudo do caso da Anhanguera, verificamos que as lógicas que 

orientam os setores público e privado de massa com fins lucrativos da educação são 

diferentes. IES públicas atuam como centros de excelência de ensino, pesquisa e inovação, 

possuem corpo docente mais qualificado e em regime de dedicação integral 

principalmente. O grupo Anhanguera, que presta ensino superior de massa, oferece 

formação voltada para o mercado de trabalho, com cursos flexíveis, de duração variada, 

principalmente no período noturno, com a utilização de metodologias de ensino a 

distância, corpo docente menos qualificado e, em sua maior parte, em regime de tempo 

parcial ou horista, pesquisa com pouca relevância, com avaliações de qualidade com notas 

mínimas e alguns cursos reprovados, visando redução de custos no oferecimento do 

produto e maximização dos lucros.  

A análise do caso da Anhanguera, implementada no Capítulo 4 da Dissertação, 

permitiu a comprovação, por meio de informações de fontes oficiais, de uma série de 

pressupostos teóricos apresentados nos Capítulos antecedentes, cujas principais conclusões 



foram acima destacadas. Além das respostas das Questões da Análise Empírica 

apresentadas no Capítulo 4, concluímos que: 

(xxiv) a Anhanguera é uma empresa de grande porte do setor educacional 

brasileiro, constituída sob a forma de uma sociedade por ações de capital aberto, listada no 

Novo Mercado da BM&FBOVESPA, cuja formação e expansão foi planejada por um 

fundo de investimento em participações administrado pelo Pátria, em conjunto com os 

fundadores do grupo. A Anhanguera é uma empresa atrativa para os investidores, que 

apresentou nos últimos anos um grande crescimento, tanto em número de alunos como em 

volume de ativos e patrimônio líquido, resultado de sua política de expansão, financiada, 

principalmente, pelos recursos captados no mercado pela empresa; 

(xxv) a Anhanguera desempenha uma atividade empresária, cujo objetivo final é a 

prestação de serviços educacionais (que inclui a venda de todos os produtos constantes em 

seu portfólio) pelas IES integrantes do grupo para seu público-alvo. A Anhanguera trata a 

educação, portanto, como um serviço a ser oferecido aos seus alunos consumidores, 

moldando-a ao seu público-alvo. Para tanto, oferece cursos voltados para o mercado de 

trabalho, geralmente com baixa qualidade, mensalidades com valores reduzidos, unidades 

em locais de fácil acesso, utilizando diferentes técnicas de marketing para atingir o maior 

número possível de alunos e com isso obter lucros em escala; 

(xxvi) dentro de uma estrutura empresarial, a Anhanguera procura reduzir custos e 

criar escala no oferecimento de seu produto, de forma a proporcionar o maior retorno 

econômico possível aos seus acionistas. Possui um modelo operacional e metodologias de 

ensino padronizados, com grande utilização de tecnologias de ensino a distância, técnicas 

que geram escala no modo de produção (como o AVA e o PLT) e razão de produtividade 

na parte administrativa (4 funcionários para cada 2 mil alunos). Após a aquisição de uma 

nova IES, a Anhanguera procura alterar a infraestrutura, a metodologia de ensino, a 

estrutura docente e a parte administrativa da IES adquirida, de modo a adequá-la ao seu 

padrão. Essas adaptações geram efeitos econômicos positivos para a empresa, como 

ganhos em eficiência e escala e a redução do custo operacional, mas geram efeitos sociais 

negativos pela queda da qualidade sentida pelos alunos das IES adquiridas, que realizaram 

diversos protestos a esse respeito nos últimos anos; 

(xxvii) a administração da Anhanguera é profissional, com predomínio de membros 

com experiência no mercado financeiro e de capitais (e não na área educacional), e é 

estruturada de modo a atender aos interesses de seus acionistas. Não há representação de 

interesses diversos dos acionistas nos órgãos decisórios, nem foi identificado nenhum 



mecanismo de estímulo à participação desses interesses diversos em tais órgãos; 

(xxviii)  as atividades da Anhanguera concentram-se em estabelecimentos isolados, 

que não precisam observar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O foco 

da empresa é o ensino, principalmente formação técnica e profissionalizante, e o perfil 

docente é também de profissionais do mercado, com predomínio de docentes em regime de 

tempo parcial. Atividades de pesquisa e extensão foram identificadas nos documentos 

analisados. Ambas foram tratadas como ações de responsabilidade social e utilizadas como 

estratégias de marketing da empresa. Além disso, a pesquisa apresentou dados de pouca 

relevância tanto no interior da empresa como no cenário nacional; 

(xxix) a Anhanguera não atende adequadamente aos princípios da educação (art. 

205, CF/88) e do ensino (art. 206, CF/88). Com relação aos objetivos de pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho (art. 205, CF/88) -- o foco da empresa é a qualificação para o trabalho. 

Ações para o desenvolvimento da cidadania são mencionadas em alguns documentos, mas 

em geral reduzidas a disciplinas ou atividades de extensão relacionadas com 

responsabilidade social e meio ambiente. Com relação aos princípios da igualdade de 

condições de acesso e permanência (art. 206, I, CF/88) e da garantia de padrão de 

qualidade (art. 206, VII, CF/88) - a Anhanguera lida com o primeiro princípio como uma 

forma de atrair e manter seus alunos, oferecendo diferentes formas de pagamento das 

mensalidades, bolsas de estudo e financiamentos. Nesse contexto, a Anhanguera é uma das 

principais instituições parceiras do ProUni e do Fies. Com relação à garantia de padrão de 

qualidade, a Anhanguera, considerando as avaliações do MEC e o ranking RUF, não está 

bem colocada entre as IES do Brasil. Com relação aos princípios da liberdade de aprender 

e ensinar (art. 206, II, CF/88) e do pluralismo (art. 206, III, CF/88) - a Anhanguera não 

apresenta grande margem para liberdade de ensino e pluralismo, pois possui metodologia 

de ensino e materiais didáticos padronizados para toda a rede. Com relação ao princípio da 

valorização dos profissionais (art. 206, V, CF/88) a Anhanguera procura reduzir os custos 

com seus professores. Nesse sentido, após a aquisição de mantenedoras de IES, muitos 

docentes das IES adquiridas, geralmente os que possuem maior titulação e maiores 

salários, são demitidos pela Anhanguera para a contratação de docentes com menor 

titulação e menores salários; 

(xxx) as avaliações de qualidade dos cursos e das instituições integrantes do grupo 

Anhanguera revelaram um ensino de baixa qualidade. As IES, em geral, cumprem apenas 

os requisitos mínimos para a aprovação nas avaliações, possuindo, em alguns casos, cursos 



e instituições sujeitos a sanções e penalidades por conta de avaliações negativas. 

Considerando todas as conclusões acima e a análise do caso da Anhanguera, 

concluímos, por fim, que a educação quando sujeita à lógica econômica transforma-se 

numa mercadoria, que será oferecida dentro de uma estrutura empresarial, visando redução 

de custos e maximização dos lucros para distribuição aos acionistas. No caso da 

Anhanguera, que se volta para o atendimento das classes média e baixa da população, é 

oferecido um ensino superior de massa para formação técnica, de baixa qualidade, com 

valores reduzidos de mensalidade. Nesse contexto, a Anhanguera oferece uma educação 

limitada, que não atende ao conteúdo normativo do direito à educação. 
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