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RESUMO
No
bojo
das
conflituosas
transformações
decorrentes
de
políticas
neoliberais-privatistas estão as universidades e o Sistema de Educação Superior
(SES). Ao longo da década de 2000, apesar de as políticas neoliberais-privatistas
terem ganho repúdio de amplos setores da sociedade, o que contrastou com a
defesa mais explícita desse modelo político em década anterior, subsistiram não
poucas permanências e traços do privatismo, sobretudo na Educação Superior (ES).
Tal como países em desenvolvimento, Brasil e Argentina vivem, em ritmos, formas e
intensidades específicas, o paradoxo de ter o respectivo SES pressionado por
políticas privatistas, ao mesmo tempo em que a esses sistemas se impõem desafios
de expansão da cobertura de vagas e melhoria na qualidade da educação que
permitam a efetiva democratização das oportunidades no nível superior do ensino.
Em meio a complexos problemas, um dos direcionamentos que podem ser
identificados é a articulação da expansão do ensino superior com o privatismo.
Nessa linha, a presente pesquisa analisou os processos de expansão e privatismo
da ES no Brasil e na Argentina, buscando investigar, do ponto de vista do
desenvolvimento da esfera pública e privada, o progresso do ensino superior
ocorrido entre 1989 e 2009. O período abordado na análise se justifica por
contemplar o vigor do neoliberalismo nos dois países a partir do final dos anos 1980,
bem como permanências e mudanças consumadas nos referidos SES,
particularmente até a metade do mandato de Cristina Kirchner e o segundo Governo
de Lula, no ano de 2009. Partindo de peculiaridades do ponto de vista original da
universidade em cada país analisado, buscaram-se semelhanças e diferenças na
evolução dos SES. O foco do acompanhamento do ensino superior brasileiro e
argentino, em análise comparativa, centrou os eixos de abordagem nas categorias
ES pública e ES privada. Tendo como unidade de análise o SES dos dois países, a
metodologia utilizada recaiu sobre a educação comparada. Na análise dos
processos de expansão e privatismo na ES, as variáveis observadas foram as
seguintes: crescimento quantitativo das IES; matrícula e acesso nos
estabelecimentos públicos e privados; terminalidade nos SES; financiamento público
e alguns programas para a ES nos dois países. A pesquisa verificou, dentre os
sistemas do Brasil e da Argentina, o ensino superior no âmbito de diferenças de
formação histórica de cada SES e os respectivos ajustes, as mudanças na
legislação e o potencial reordenamento dos estabelecimentos da ES em direção a
uma lógica induzida pelo capital. A comparação da configuração histórica da
universidade em ambos os países evidenciou a presença original da iniciativa
privada na ES no Brasil muito mais dominante do que na Argentina, sinalizando o
protagonismo de uma e outra natureza jurídica – a pública e a privada –, além de
características mais elitistas ou massificadas nos respectivos SES. Na análise das
variáveis comparadas, aferiu-se, em especial nos anos 1990, maior voracidade do
privatismo na ES de ambos os países. Na década de 2000, apesar de alguns traços
não suprimidos de permanências da situação anterior, evidenciou-se, na Argentina,
maior ruptura com as políticas privatistas dos anos 1990. No Brasil, em que pese o
incremento de políticas públicas quanto à expansão do acesso, observa-se,
simultaneamente ao aumento numérico de IES públicas, a continuidade e
intensificação do privatismo sob outras formas de estímulos.
Palavras-chave: Sistema de Educação Superior brasileiro e argentino; Expansão da
Educação Superior; Privatismo no ensino superior; Educação comparada.

ABSTRACT
In the midst of the conflicting arising changes given the neo-liberal privatist political
model, stands the University and Higher Education Systems (HES). Throughout the
2000s, despite neo-liberal privatist policies won repudiation of broad sectors of
society, which contrasted with the more explicit defense of this political model in the
previous decade, more than a few traces of privatism and permanencies survived
mainly in Higher Education (HE). Amid these complex problems, one of the directions
that can be identified is the articulation between HE expansion and privatism. In this
way, the present study examined the processes of expansion and privatism of HE in
Brazil and Argentina in order to investigate, in view of the development of public and
private spheres, the progress of higher education that occurred between 1989 and
2009. The period covered in this analysis is justified by contemplating the effect of
neo-liberalism in both countries from the late 1980s, as well as continuities and
changes in those consummated SES, particularly until the mid-term of Cristina
Kirchner and the second government of Lula, in 2009. Assuming the peculiarities of
the original point of view of the university in each country, similarities and differences
were searched in the evolution of HES. The focus of HE tracking in Brazil and
Argentina, in a comparative analysis, centered the approach axes in HE private and
public categories. Having as analysis unit the HES of both countries, the
methodology focused in comparative education. In the analysis of the expansion and
privatism processes in HE, the observed variables were the quantitative growth of
IES; the enrollment and access to public and private education establishments; the
completion in the HES; the public funding and some programs for the HE in both
countries. The research verified, in the systems of Brazil and Argentina, HE from the
perspective of comparison in the framework of differences in each HES historical
formation and their respective adjustments, changes in legislation and the potential
redevelopment of HE establishments towards a logic induced by capital. The
comparison of the historical configuration of the university in both countries showed
the original presence of private enterprise in Brazil’s HE much more prevalent than in
Argentina, signaling the role of one and another legal nature – the public and the
private –, besides more elitist or massify characteristics in each HES. In the analysis
of compared variables, it was measured up, particularly in the 1990s, most voracious
privatism in the HE of both countries. In the 2000s, although some traits not
suppressed of previous situation stays, there was, in Argentina, a greater rupture
from the 1990s privatist policies. In Brazil, in spite of public policies growth regarding
access expansion, it is observed, simultaneously to the increased number of public
HES, the carrying and intensification of other privatism forms of stimuli.
Keywords: Higher Education Systems in Brazil and Argentina; expansion of Higher
Education; privatism in Higher Education; comparative education.

RESUMEN
En medio de los cambios conflictivos respecto de las políticas neoliberales-privatists
se encuentra la Universidad y los Sistemas de Educación Superior (SES). A lo largo
de la década de 2000, a pesar de las políticas neoliberales privatistas haber ganado
rechazo de amplios sectores de la sociedad, lo que contrasta con la defensa más explícita de este modelo político en la década anterior, sobrevivieron no pocos rastros y
permanencias del privatismo, principalmente en la Educación Superior (ES). Tal como
países en desarrollo, Brasil y Argentina viven, en ritmos, formas e intensidades específicas, la paradoja de tener sus respectivos SES presionados por las políticas privatistas, al mismo tiempo que a estos sistemas se imponen desafíos de ampliación de la
cobertura de plazas y mejora de la calidad de la educación que permitan la democratización efectiva de oportunidades en la educación superior. En medio de estos complejos problemas, una de las direcciones que se pueden identificar es la articulación de la
expansión de la educación superior con el privatismo. En esa línea, el presente estudio examinó los procesos de expansión y privatización de ES en Brasil y Argentina con
el fin de investigar, a la vista del desarrollo de las esferas pública y privada, el progreso de la educación superior que se produjo entre 1989 y 2009. El período cubierto por
este análisis se justifica por la contemplación de los efectos del neoliberalismo en ambos países desde finales de 1980, así como las continuidades y los cambios en los
consumados SES, sobre todo hasta la mitad del mandato de Cristina Kirchner y el segundo gobierno de Lula, en el año 2009. Teniendo presente las peculiaridades de un
punto de vista original de la universidad en cada país analizado, se buscaron similitudes y diferencias en la evolución de los SES. En el enfoque de seguimiento de la enseñanza superior en Brasil y Argentina, en un análisis comparativo, se ha centrado los
ejes de planteamiento en las categorías del ES público y privado. Tomándose como
unidad de análisis el SES, la metodología recayó sobre la educación comparada. En
el análisis de los procesos de expansión y privatismo en la ES, las variables observadas fueron: crecimiento cuantitativo de las IES, inscripción y acceso a los centros de
enseñanza públicos y privados, terminalidad en el SES, financiación pública y algunos
programas para la ES en los dos países. La pesquisa observó, en los sistemas de
Brasil y Argentina, la educación superior, desde la perspectiva de comparación, en el
ámbito de las diferencias de formación histórica de cada SES y sus respectivos ajustes, los cambios en la legislación y la reordenación potencial de los centros de enseñanza de la ES hacia la lógica inducida por el capital. La comparación de la configuración histórica de la universidad en los dos países evidenció la presencia original de la
empresa privada en la ES en Brasil mucho más dominante que en Argentina, lo que
indica el protagonismo de una y otra naturaleza jurídica – el público y el privado –, así
como las características más elitistas o masificadas en los respectivos SES. En el
análisis de las variables comparadas, se observó, sobre todo en la década de 1990,
un más voraz privatismo de la ES en ambos países. En la década de 2000, aunque algunos rasgos no suprimidos de estancias de la situación anterior, se ha detectado en
Argentina mayor ruptura con las políticas privatistas de los años 1990. En Brasil, a pesar del crecimiento de las políticas públicas relativas a la ampliación del acceso, se
observa, simultáneamente al aumento del número de instituciones de educación superior públicas, la continuación e intensificación del privatismo bajo otras formas de estímulos.
Palabras-clave: Sistemas de educación superior de Brasil y Argentina, Expansión
de la educación superior; Privatismo en la educación superior, Educación comparada.
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INTRODUÇÃO

As políticas neoliberais experimentadas desde o regime ditatorial chileno nos
anos 1970 até democracias do capitalismo hegemônico nos anos 1980, como EUA e
Inglaterra, e, posteriormente, introduzidas em outras democracias de mercado
aberto ou mesmo ditaduras pró-mercado na Europa, Ásia e América Latina entre os
anos 1980 e 1990 ganharam ar de oficialidade com o acordo firmado no Consenso
de Washington (1989). No entanto, tal “consenso” só se forjou em meio a uma
conjuntura histórica marcada essencialmente pelo: 1) esgotamento do mercado de
consumo nos países mais industrializados; 2) superendividamento de grande parte
dos Estados nacionais, engendrado pela queda de arrecadação e da própria
incapacidade de manutenção e expansão do custeio público; e 3) crise política e
ruína econômica dos países soviéticos, pós-capitalistas ou de economia planificada
(HARVEY, 2005; HOBSBAWM, 2003; MÉSZÁROS, 2002; 2008 ).
A submissão das economias nacionais e blocos econômicos ao “consenso” foi
levada

a

cabo

com

o

pleno

encaminhamento

das

premissas

economicista-monetaristas em cujo teor o pensamento neoliberal se fazia
dominante, direcionando-se em favor da redução do Estado, abertura de mercados e
livre trânsito do capital especulativo nas economias nacionais. Entre as formas de
impô-lo, lançavam-se ameaças de retaliações econômicas que poderiam terminar
por ruir a já debilitada economia de muitos países (ex.: restrições para contrair novos
créditos, não amortização na rolagem da dívida nacional, sanções comerciais, entre
outras) por parte de organismos dominantes nas finanças mundiais, como o Fundo
Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM).
Nesses

organismos

internacionais,

os

principais

Estados

acionistas

justamente respondiam pelo capitalismo mais avançado, ou seja, em tese seriam os
primeiros beneficiários do acordo imposto pelo “consenso” forjado. Em meio a tais
processos de desregulamentação econômico-financeira em âmbito global, cabe
perguntar: quais mudanças de paradigmas observados no setor público e privado
são operadas na educação superior (ES) do Brasil e Argentina nesse contexto?
Além da pressão dominante do FMI e do BM no plano econômico, também há
recomendações elaboradas que seriam difundidas como modelo para a ES. Nesse
sentido, foram muito recorrentes as recomendações do BM (2012a; 2012b; 2012c).
Todas, de forma geral, estampam nas premissas uma direção da diminuição estatal
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no financiamento da ES, favorecendo a mercantilização e o privatismo desse nível
do ensino. Os sistemas de educação superior (SES) do Brasil e Argentina
indubitavelmente têm recebido tanto a carga das pressões macroeconômicas como
o fardo das recomendações do BM para a ES, que de maneira muito insistente tem
tensionado e se chocado em especial com a universidade pública em ambos os
países.
No âmbito universitário global é emblemática a iniciativa de 29 países
europeus em acordo firmado na cidade de Bolonha, na Itália, em 1999. O teor da
Declaração de Bolonha sinalizava as bases para um espaço europeu de ES. Todas
as declarações e acordos multinacionais posteriores, no sentido de criar e
regulamentar esse espaço, tornaram-se conhecidos como Processo de Bolonha.
Seguindo a lógica de mercantilização e transnacionalização da ES defendida pelo
BM (2012a; 2012b), as deliberações em torno da criação do espaço europeu na ES
foram realizadas no plano político dos governos nacionais e impostas verticalmente,
excluindo-se do debate o meio acadêmico. No tocante ao estabelecimento de
programas de cooperação, financiamento, produção de relatórios, livros brancos e
textos político-normativos, impuseram-se os acordos e o consenso por meio de
processos de “adesão voluntária” e ameaças de exclusão, deixando de fora países
que não aderissem (processos de opting-out). O acordo de Bolonha estipulava
metas, avaliações e recomendações, competindo à União Europeia (UE) o locus
supranacional de definição de políticas educacionais – “política pública de um
metaestado para um metacampo universitário”, impulsionado pela UE, mas que
ultrapassa suas fronteiras. Nos discursos a favor do Processo de Bolonha, a
premissa da competitividade, em clara alusão à rivalidade europeia-estadunidense,
é defendida sob a égide da urgência para a materialização das mudanças. Em
síntese, destacam-se os seguintes pontos dentro das reformas: 1) perda do
protagonismo dos Estados nacionais; 2) políticas de liberalização para emulação e
competitividade;

3)

direcionamento

para

políticas

supranacionais

descontextualizadas; 4) emergência de novas tecnoestruturas com especialistas
(gestores, grupos de missão, peritos e avaliadores profissionais); 5) avaliações
externas e exames de política (imposição de mecanismos externos de prestação de
contas); e 6) definição externa e universalização das soluções (CATANI; AZEVEDO;
LIMA, 2008, p. 10-3).
O processo induzido de padronização vinha a partir de cima em direção ao
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suposto “engrandecimento do sistema” europeu de ES, assumindo-se que
materializar o ímpeto por competir e comparar instituições conferem à avaliação das
universidades papel de destaque. A ideia era que em um mercado competitivo de ES
qualquer ato de regulação não se sustentava quando inserida em um sistema
universalizado, hierarquizado, com processos de meta-avaliação e meta-acreditação
dos diplomas. Dessa forma, organizou-se um espaço europeu que sujeita as
universidades a um paradigma gerencialista e empresarial, e cria-se um mercado
educacional global para maximizar-lhe a rentabilidade (SANTOS, 2005).
É premente o fato de que nas últimas décadas o ensino superior tem ganho
maior envergadura, sendo cada vez mais direcionado sob os valores do mercado e
da iniciativa privada nos sistemas educacionais dos mais diversos países, entre os
quais Brasil e Argentina. As transformações processadas tanto em âmbito
sociopolítico e econômico como cultural e educacional no capitalismo globalizado
fazem do ensino superior, em especial, da instituição universitária, espaço de
singular importância, onde permeia a produção de conhecimentos científicos e
tecnológicos, a formação de recursos humanos qualificados que podem ser
socializados ao bem comum ou, mesmo, direcionados à apropriação de corporações
privada cada vez mais dominantes (CHESNAIS, 2006).
As tendências hegemônicas de mercantilização da ES têm evidenciado a
conversão da universidade, que se distancia cada vez mais de seu ethos de centro
de produção de conhecimento desinteressado (pelo menos economicamente) a
serviço da sociedade, tornando-se gradativamente um espaço submetido à lógica do
capital enquanto prestadora de serviços e pesquisas que objetivam a intensificação
da mais valia (DIAS SOBRINHO, 2009a). Entretanto, o processo de subsunção da
universidade ao mercado não ocorre de maneira mecânica nem uniforme e,
tampouco, é implantado sem maiores resistências ou repúdios. Nesse âmbito, a
pesquisa reflete em que medida se processa a transformação do ensino superior,
em direção de maior democratização social e/ou privatização do ensino, enfocando
os Sistemas de Educação Superior (SES) de dois grandes países: Brasil e
Argentina.
A observação da expansão do SES brasileiro e argentino em décadas mais
recentes deixa evidente a importância que o assunto tem demandado em cada
sociedade, sobretudo, deixando às claras algumas mudanças que se têm
processado no campo desse âmbito de ensino. No mesmo contexto coincide a
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formação do bloco Mercosul, em 1991, mediante acordo protagonizados por Brasil e
Argentina – o que reafirma a condição de países centrais da América Latina no Cone
Sul.1 A abertura desenfreada do mercado, sob o pretexto de tornar-se competitivo
em âmbito da produção mundial, globalizar-se e integrar-se melhor ao comércio
internacional, tem trazido à tona, em diferentes aspectos, ritmos e matizes, a adoção
gradual, intensa e persistente de políticas neoliberais. Os processos históricos
percebidos sem dúvida têm engendrado maiores interações e também choques
entre a esfera pública e a privada na ES dos dois países.
No caso específico de Brasil e Argentina, os fenômenos supramencionados
têm ganho relevo nas duas últimas décadas, sobretudo entre 1989 e 2009 – cujo
espaço é contemplado para análise no âmbito desta pesquisa. Apesar de o
desenvolvimento da ES nos dois países possuir contornos próprios, vislumbra-se
algumas convergências e mesmo aspectos pontualmente semelhantes tanto nos
processos de expansão como de privatização do ensino superior. A expansão
refere-se à evolução numérica da matrícula e da quantidade de IES nos SES,
enquanto a privatização envolve tanto aspectos quantitativos relativos ao aumento
da matrícula e de IES no setor privado como as políticas públicas e diretrizes
jurídicas que fomentem o privatismo do referido setor. A pesquisa centra-se no
acompanhamento e comparação dos dois processos.
Destarte, objetiva-se estudar do ponto de vista do desenvolvimento da esfera
pública e privada o progresso do ensino superior no Brasil e na Argentina, bem como
comparar as diferenças de formação histórica de cada SES e respectivos ajustes,
mudanças de legislação e o potencial reordenamento dos estabelecimentos da ES
em direção a uma lógica induzida pelo capital.
Nesse sentido, este trabalho visa identificar, por meio de uma perspectiva
comparada sobre o SES brasileiro e argentino, o nível de influência de políticas
privatistas ou neoliberais para a vigência entre 1989-2009 desse ensino nos dois
países. Na perspectiva da comparação dos SES dos países pesquisados, o foco de
análise recai nas variáveis de expansão, acesso, financiamento e programas
governamentais na ES. Dessa forma, buscar-se-ão elementos que revelem, em tons
diversos, mudanças e permanências, semelhanças e diferenças relativas ao objeto.
No esforço de pesquisa, tendo como unidade de análise a comparação entre
1

Um dos acordos, o Tratado de Assunção, de 26 de março de 1991, foi pactuado pela elaboração de
um mercado comum a ser estabelecido no Cone Sul, inicialmente com a participação de Brasil, Ar gentina, Paraguai e Uruguai.
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os respectivos SES de dois países, emprega-se a metodologia da educação
comparada. Muito utilizada para comparar países e sistemas educacionais, a
metodologia de educação comparada constitui meio de entender diversos níveis da
escala de análise em perspectiva sincrônica ou diacrônica. Ao deparar outros
métodos, tais como o estatístico-quantitativo, o experimental-qualitativo e os estudos
de caso que se concentram sobre realidades segmentadas, no âmbito desta
pesquisa é adequada a modalidade da educação comparada para a percepção das
unidades de análise objetivas em foco. Dessarte, a referida metodologia enfrenta o
problema colocado nesta pesquisa, que concerne às formas como se processaram a
expansão e o privatismo no ensino superior dos países em tela.
Os sistemas educacionais investigados nas unidades de análise têm um eixo
de abordagem definido por categoria público (estatal) e privado (de grupos e /ou
particulares). As categorias similaridades/diferenças e permanências/mudanças são
analisadas a partir do ponto de vista público e privado, comparado na ES brasileira e
argentina.
Na perspectiva de Bereday (1964), o emprego do método comparativo pode
ser realizado em quatro fases: a) descrição; b) interpretação; c) justaposição; d)
comparação simultânea. Nas últimas fases do processo de utilização do método
ter-se-ia um tertium comparationis, ou seja, o critério em que as comparações são
feitas para ser válidas e, por consequência, testar as hipóteses (BAREDAY, 1964, p.
28).
Nesse

sentido,

para

a

construção

das

análises

desta

pesquisa,

contemplam-se aspectos quantitativos e qualitativos relativos à investigação das
variáveis da ES abordadas na pesquisa, quais sejam: configuração, expansão,
acesso, financiamento e programas. Na abordagem utilizada prevalecem os
elementos quantitativos. Quanto ao tratamento das fontes, buscam-se a partir da
descrição e interpretação de dados subsídios para etapas posteriores de
justaposição das informações tratadas e comparação entre a ES do Brasil e da
Argentina no período abordado.
No âmbito metodológico, a educação comparada se traduziria como campo
específico que, além de utilizar-se da comparação como ferramenta aplicada na
análise de fontes ou séries de acontecimentos de diversos tipos, estabelece níveis
de observação muito delineados. Para Barros (2007), o método comparado em
pesquisas tenderia a uma atuação interdisciplinar, simultânea e integradora sobre
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áreas de observações diversas e bem demarcadas.
Ao ser direcionada à confrontação de duas realidades nacionais, a educação
comparada potencializa o contraste de diferentes níveis de análise e objetos.
Relativamente a esses níveis de comparação educacional, Bray e Thomas (1995)
teorizaram sete níveis de análises relacionadas a três dimensões comparativas que
se baseiam em aspectos geográficos, grupos sociais e socioeducacionais. Aos
níveis de análise da primeira dimensão, estariam variáveis ligadas aos espaços:
mundial/continental, países, Estados/províncias, distritos, escolas, classe (turmas),
indivíduos. A dimensão de grupos sociais se relaciona a segmentos étnicos, etários,
religiosos,

de

gênero,

população

total

e

outros.

Quanto

aos

aspectos

socioeducacionais, os níveis de análise são categorizados em: currículo, métodos de
ensino, financiamento da educação, estrutura de gestão, mudanças políticas,
mercado de trabalho e outros (BRAY; THOMAS, 1995, p. 475).
No presente trabalho de comparação educacional, foca-se os SES de dois
países contíguos, em observação contemporânea do mesmo fenômeno recente – o
que situa o objeto ao plano de análise comparativa de países em uma dimensão
espacial/geográfica. Tal escolha é fortalecida diante da existência de maior o risco
em aplicar equivocadamente o método comparativo em sociedades distintas, em
tempos e espaços. Neste caso, possibilita-se mais facilmente a comparação cair na
armadilha do anacronismo, inferindo-se que a eleição de objetos sincrônicos sobre
uma mesma questão norteadora impossibilita ou diminui consideravelmente esse
risco.
A análise entre Brasil e Argentina é aprofundada ao nível da comparação do
SES de ambos os países, contemplando uma esfera socioeducacional. No esforço
dessa comparação, múltiplas variáveis – as quais descreveremos adiante – serão
confrontadas e analisadas em diferentes matizes e similitudes específicas. Para
Bray, Adamson e Mason (2010, p. 180), os sistemas também podem ser definidos
pela propriedade: pública e privada. Nesse sentido, esta pesquisa contempla como
definição o eixo dessas naturezas jurídicas de propriedade e tipo de gestão da ES
nos países em comparação. Ressalta-se que as naturezas pública e privada podem
ter não só intensidade diferentes em países diversos, como também percepções e
importância relativa diferenciada no seio de cada sociedade ou país.
No entanto, sejam quais forem as dimensões a ser comparadas, são sempre
construções do próprio pesquisador, não implicam obrigatoriamente um conjunto de
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dados passíveis de admissão a priori (BARROS, 2007). Dessa forma, a
plausibilidade da construção do objeto a ser comparado está relacionada à
comparatibilidade das fontes.
Quanto a essa viabilidade, na construção desta pesquisa a análise de dados
referentes às configurações do SES no Brasil e na Argentina e das mudanças
quantitativas e qualitativas operadas na ES no período em foco recai na investigação
de variáveis a partir dos dados oficiais e extraoficiais publicados disponíveis,
resguardando-se o devido cuidado de levar em conta as realidades e contextos
específicos. Primeiramente serão pontuados, descritos e analisados separadamente
os dados concernentes à realidade de cada um dos países em foco. Para essa
análise, serão utilizadas tabelas, gráficos e quadros com dados numéricos
mensuráveis a partir de fontes primárias oficiais (destacando-se as sinopses
estatísticas anuais da ES e outros documentos estatais) ou mesmo secundárias
(produções acadêmicas, técnicas e/ou jornalísticas da literatura do ensino superior
dos dois países).
Os dados coletados e trabalhados encontrados a partir das fontes tratadas na
pesquisa serviram para mensurar, dentro das categorias focalizadas, índices, taxas,
valores quantitativos numéricos. Para potencializar melhor a comparação, optou-se
majoritariamente pela construção de tabelas próprias e mais ou menos
padronizadas, cujo foco converge em alguma caracterização da ES nos dois países
nos espaços de tempo contemplados para melhor compreensão do objeto. Ao longo
dos capítulos, confronta-se a realidade dos dois países nas variáveis analisadas e,
posteriormente, elabora-se uma síntese comparada entre as caracterizações
trabalhadas nos dois países.
A pesquisa, uma vez direcionada à ES brasileira e argentina recente, ao
abordar comparativamente a inter-relação de fenômenos de expansão e privatização
da ES – relativamente simultâneo nos dois Estados –, almeja identificar categorias
de semelhanças e diferenças, continuidade, rupturas e mudanças que possam
contribuir para a elucidação de como as transformações da ES quanto ao
protagonismo público e privado são representadas. Nesse sentido, a pesquisa
levantaria fontes e documentos, oficiais ou não, necessários à comparação. Esses
documentos (oficiais e não oficiais) abrangeriam a legislação, normas, diretrizes,
resoluções e portarias referentes ao ensino superior, alguns programas e projetos
(de iniciativa pública) no que respeita a esse nível de ensino nos dois países, artigos
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de revistas especializadas, publicações técnicas e notícias de periódicos.
No tocante à organização da referida pesquisa, estrutura-se o texto em três
capítulos. O Capítulo 1 tem como objetivo central compreender a configuração
histórica da ES no Brasil e na Argentina e em que medida características próprias de
cada SES potencializam dificultar ou favorecer o protagonismo da iniciativa pública e
privada nesse nível de ensino em ambos os países.
Nesse sentido, a evolução histórica da ES no Brasil e na Argentina apresenta
tanto aspectos congruentes como também grandes contrastes no que respeita à
concepção e às estruturas de SES. No tocante à comparação das estruturas
originais do ES do ponto de vista do protagonismo do setor público e do privado nos
dois países, elege-se o estudo comparado das universidades. Embora o foco do
trabalho seja a ES, justifica-se, nesse aspecto, a escolha da universidade pela
questão de viabilidade de fontes mais precisas, posto que a ES se subdivide em
múltiplas modalidades e formas ao longo dos séculos da História da Educação nos
dois países. Por outro lado, também foi o ensino universitário que concentrou, pelo
menos em períodos republicanos no século XX, a maior parte da ação estatal no
ensino superior do Brasil e da Argentina. Em âmbito geral as outras modalidades de
ES possuem historicamente maior incidência de iniciativas privadas do que as
universidades.
No entanto, a partir dos anos 1990, os processos de privatismo no ensino
superior tiveram maior incidência sobre o SES do Brasil e da Argentina. Do ponto de
vista histórico do ensino superior dos dois países, na presente pesquisa opta-se por
categorizar as formas de acesso e ocupação de vagas na ES contrapondo formas
institucionais públicas e privadas, tendo como centro a questão do avanço da
privatização e de possíveis políticas públicas que concorrem para favorecer-lhe ou
frear-lhe o ímpeto. Assim, percebe-se a privatização enquanto prática global
dominante levada a cabo por meio de um conjunto de políticas e ações direcionadas
pela lógica de favorecimento da iniciativa privada no ensino superior em detrimento
do bem comum e que, por isso, encontra resistências nos mais diversos setores
sociais submetidos às políticas de mercado livre. Nessa linha, analisa-se
historicamente o grau de privatização na ES dos dois países e se questiona: teria a
iniciativa privada universitária raízes de longo e médio prazo nos dois países? Em
que medida o privatismo educacional está relacionado à implantação da
universidade em cada país em foco?
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Em meados dos anos 1980, tanto no Estado brasileiro quanto no argentino,
processou-se complicada ruptura com o regime ditatorial-militar então vigente,
resultando na implantação de um modelo democrático. No entanto, o retorno ao
regime democrático – que no Brasil incluiu uma fase de distensão até se permitir o
voto direto – ocorreu em meio a uma crise política, econômica e social em âmbito
interno de cada país naquela década –, o que concorreu progressivamente para a
adoção de posições favoráveis à abertura de mercado ao capitalismo globalizado.
Esboçadas desde o final dos anos 1980 e consolidadas na década posterior
sob forma e intensidade distinta nos dois países, as políticas neoliberais
engendraram uma sequência de períodos caracterizados por curta euforia de
crescimento e estabilidade econômica dependentes da especulação do capital
financeiro, tendo em prazos mais longos a concentração progressiva de capitais em
meio a contínuos fracassos econômicos, bancarrotas e agravamentos de problemas
sociais.
O primeiro aspecto que se mostra fundamental para a análise comparada que
se propõe neste estudo é perceber as possíveis diferenciações dos SES em duas
dimensões temporais: passado e presente. Ao passado, faz-se necessário o
entendimento diacrônico da fundação da universidade no Brasil e na Argentina,
posto que as origens específicas das instituições universitárias em ambos os países
incidem sobre dois momentos históricos distintos e distantes cronologicamente.
Dessa forma, deve-se observar como a temporalidade e a especificidade
fundacional da universidade nos dois países tem ressonância na configuração dos
SES em décadas recentes.
Assim, o Capítulo I releva a investigação das particularidades e das
características fundantes de cada SES com foco na ação do Estado e também na
iniciativa privada de grupos ou indivíduos particulares. Nesse sentido, a
compreensão de algumas problemáticas é de fundamental importância para aclarar
as comparações, quais sejam: 1) como se desenvolveu o protagonismo público e
privado na ES dos dois países em foco; 2) em que medida a entrada tardia do
Estado enquanto elemento catalizador da universidade configurou um ambiente
mais propício ao desenvolvimento da iniciativa privada no Brasil; 3) de que maneira
o Estado argentino conseguiu assegurar a expansão de um SES primordialmente
público e logrou frear o ímpeto da iniciativa privada no ensino superior.
Além da comparação entre as matrizes fundantes da universidade em ambos
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países e sua configuração atual, deve-se perceber o progresso específico de cada
SES. Nesse sentido, outros elementos a ser comparados se fazem indispensáveis
para conduzir as noções fundamentais da pesquisa e revestir de maior clareza das
questões atinentes ao objeto, quer seja também o progresso dos SES no período de
tempo focalizado para análise: 1989 a 2009.
No Capítulo 2, por meio da comparação dos SES, levantam-se o contraste, do
ponto de vista estrutural, semelhanças e diferenças no desenvolvimento da ES no
Brasil e na Argentina no referido período. O capítulo, uma vez centralizado nos
processos de privatização e expansão da ES, põe em relevo a comparação
organizacional e quantitativa dos SES, contrastando variáveis e categorias a ser
comparadas. O conhecimento inicial de dados referentes à configuração dos SES
focaliza-se na percepção do contraste entre a esfera pública e privada na ES do
Brasil e da Argentina. Dessa maneira, importa a comparação das taxas brutas e
líquidas da escolarização superior e dos tipos de organização institucional e
jurídico-administrativa a fim de refletir como evoluíram as categorias público e
privado na ES dos países em foco. À análise importa responder de que forma os
processos de expansão e privatização da ES tiveram aspectos convergentes e
divergentes no Brasil e na Argentina nos anos analisados.
Os elementos comparados nos dois países, uma vez baseados no progresso
das categorias de ES público e privado no período abordado para a pesquisa, são
investigados por meio de acompanhamento: 1) quantitativo total de instituições de
educação superior (IES); 2) quantitativo total de matrículas; 3) das formas de acesso
às universidades diferenciadas em cada país; 4) da terminalidade nos cursos de
graduação.
Após a análise comparada das variáveis quantitativas, embasa-se o estudo
em capítulo posterior sobre o financiamento da ES e algumas reformas em curso e
implantadas no período 1989-2009 no Brasil e na Argentina. No centro da análise, a
ênfase recai sobre a evolução dos SES, sublinhando-se o potencial avanço do
privatismo e a intervenção do setor público no campo da ES. Alguns programas
intervencionistas levados a cabo pelos respectivos governos, ritmos, matizes e
particularidades de cada uma dessas ações, dentro de um contexto de reformas
neoliberais da ES, também serão tratados em capítulo específico.
Em suma, averiguam-se as atuais configurações do SES brasileiro e
argentino, ressaltando-se o contraste de variáveis e categorias justapostas,
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comparadas no período em foco. Na pesquisa, observando-se o contraste entre
público e privado, sistematizam-se os dados referentes à configuração das
universidades nos dois países na seguinte ordem: 1) implantação da universidade
nos dois países, taxas brutas e líquidas da escolarização superior, tipos de
organização institucional e jurídico-administrativa (Capítulo 1); 2) evolução dos SES
(IES e matrícula) e acesso e terminalidade na ES (Capítulo 2); 3) financiamento da
ES e programas e projetos sustentados pelo poder público (Capítulo 3).
Essa sequência possibilita entender como os direcionamentos para a ES no
Brasil e na Argentina tiveram características e ritmos próprios, similares em alguns
aspectos e divergentes em outros; sobretudo, propicia identificar mudanças entre o
protagonismo das iniciativas públicas e privadas, que potencialmente atenderam a
algumas das premissas neoliberais recomendadas para o ensino superior.
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CAPÍTULO 1 – A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A INICIATIVA PRIVADA NO ESPAÇO
BRASILEIRO E ARGENTINO

Historicamente, a universidade constituiu-se num expoente da sistematização
do esforço humano inventivo e transformador, da elaboração de saberes críticos e
ideias inovadoras. Instituída a partir do espaço medieval europeu, universalizou-se,
preservando de alguma maneira a diversidade nacional e local. Enquanto países em
desenvolvimento inseridos na globalidade, Brasil e Argentina, possuem considerável
número de instituições tributárias daquele ambiente crítico originado em tempo e
espaço remoto.
No período contemporâneo, a universidade apresenta-se solidamente como
instituição social de saber e cultura, que atua para e sobre diversos campos sociais
no âmbito da produção de conhecimentos, técnicas e cultura, repercutindo em seus
quase infindáveis processos de reformulação e reprodução científico-cultural. Essa
dinâmica conduziu a universidade a inúmeros avanços nas mais variadas áreas do
conhecimento humano. De forma inegável, os espaços de saberes superiores,
historicamente, engendraram para Brasil e Argentina a qualificação de quadros
dirigentes, a produção de conhecimentos diversificados e cultura, propiciando de
alguma maneira a trajetória de desenvolvimento de ambos os países.
Em décadas mais recentes, mediante o decorrer do processo de globalização,
é possível verificar pressões bem consistentes rumo à completa reestruturação de
toda a Educação Superior (ES) e, principalmente, de ressignificação no que diz
respeito à instituição universitária. No centro desses movimentos, identificam-se
processos de expansão e privatização do campo universitário. O primeiro processo é
levado a cabo por ações que ampliam e diversificam o espaço do ensino superior. O
segundo, possivelmente, estaria condicionado à intensificação do ambiente
diversificado da ES em expansão.
Em perspectiva comparada, o entendimento das formas de privatismo
inerentes ao ensino superior do Brasil e da Argentina potencializa maior
compreensão da lógica expansionista do Sistema de Educação Superior (SES) em
cada país. No presente capítulo, pretende-se investigar a inserção histórica da
iniciativa privada na educação universitária no Brasil e na Argentina.
O espaço focalizado para a análise se estende entre 1989 e 2009. A escolha
do período repousa sobre critérios de natureza histórica específica, pertinentes aos
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dois países em tela. Entretanto, para análise da inserção da iniciativa privada na ES
nos dois países, é necessário remeter a períodos mais recuados a fim de contrastar
aspectos particulares da atuação original de agentes públicos e privados no campo
universitário brasileiro e argentino.
No que tange ao final da década de 1980, as ações privatizantes em áreas
até então de caráter unicamente assumidas pelo poder público foram enormemente
impulsionadas com o processo da globalização neoliberal. Em dimensão
internacional ampliada, os mais diversos países, incluindo-se aqueles em via de
desenvolvimento, tal como Brasil e Argentina, depararam-se com as diretrizes de
viés neoliberal cada vez mais dominantes sobre seu espaço específico.
A suposta inevitabilidade atribuída ao que veio a chamar-se globalização –
induzida mundialmente por meio do Consenso de Washington (1989) – foi
engendrada ao final da Guerra Fria (1945-1989). Período caracterizado pela crise
econômica advinda da incapacidade do Estado atrelado ao capital em manter o ciclo
de reprodução, o final dos anos 1980 evidencia conjuntura de falência estatal, quer
seja do Estado em sua forma provedora de bem-estar de economia aberta ou o do
modelo pós-capitalista de economia planificada de viés soviético.
No referido contexto da crise econômica e da incapacidade estatal em geri-la,
o capital encontrou campo livre para engendrar as mais impetuosas formas e
processos de concentração&centralização capitalista conhecidas na atualidade.
Levados adiante no processo da globalização neoliberal, os novos movimentos
hegemônicos então recorriam à intensificação das taxas de lucro e sobre-exploração
da mais valia em escala mundial, podendo ser compreendidos como agressivo
avanço do capital sobre o domínio de todos os campos da atividade humana.
Para Mészáros (2002, p. 252), a agressividade do capital chega à atualidade
mediante uma “tendência universalizadora” ou de mercantilização de todas as
coisas, fortalecidas pelo capitalismo. Entretanto, essa tendência universalizadora é
maleável a reformulação ou ajuste de dimensões internas do sistema do capital
operados, sempre que necessário, para o fim de assegurar e ampliar ao capital os
processos de reprodução sociometabólica. Nesse novo cenário globalizante, a
instituição universitária, indubitavelmente, ocupa posição de relevância para as
dimensões capitalistas de formação, reprodução da força de trabalho e produção de
Ciência&Tecnologia (C&T) necessárias ao funcionamento de cada vez mais
complexos meios de produção e processos de trabalho. Por outro lado, a
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comercialização de cursos superiores em estabelecimentos de ES privados constitui
lucrativo mercado, cobiçado por grandes corporações. Dessarte, não há dúvidas que
nas últimas décadas a ES intensificou processos de diversificação de tipos
institucionais, modalidades e formas de oferta, apropriando-se, inclusive, de meios
tecnológicos, tais como os utilizados na operação de cursos de Educação a
Distância (EaD). Embora a diversificação ocorra tanto na ES de natureza jurídica
pública quanto na de iniciativa privada, é nesta última que se busca prioritariamente
o lucro ou, pelo menos, formas superavitárias e menos arriscadas do ponto de vista
financeiro na realização das atividades, seja ensino e pesquisa, seja extensão.
Nesse sentido, pensada como meio de progresso humano a partir da
maximização de valores como eficiência, eficácia e competição, a globalização
neoliberal, em linhas gerais, rumou a uma lógica muito mais complexa e
contraditória do que se defendia como verdade no Consenso de Washington (1989).
A partir da premissa lançada para uma realidade a ser atingida por todos os países,
a solução para um mercado aberto em âmbito mundial – para Estados democráticos
ou não – estaria na ideia de que o “mercado a todos uniria e salvaria”.
Inequivocamente, as “orgias” do capital rentista-fictício, com a troca da
regulamentação

estatal

pela

sobrerregulamentação

abstrata

do

mercado,

mergulharam o conjunto da “globalidade” na extenuante crise de 2008 – cujos
motivos atestaram a mais completa falsidade das premissas neoliberais e do
discurso pró-mercado. Não obstante, persiste-se em não lograr solução com os
métodos macroeconômicos que superem o monetarismo do modelo neoliberal.
No espaço da globalização neoliberal, Brasil e Argentina, sublinhando-se
particularidades e diferenças no respectivo processo histórico, têm sinalizado
alguma aproximação nas últimas décadas ou, pelo menos, relativa convergência no
tocante à redemocratização política, progressiva implantação da agenda neoliberal
e/ou permanência parcial dos paradigmas neoliberais na ES (ainda que refutados ou
desmentidos por governos atuais).
Nesse sentido, se existem algumas convergências no modelo econômico
adotados nas duas últimas décadas tanto no Brasil como na Argentina, faz-se
primordial sublinhar algumas diferenças essenciais entre os dois países. Uma vez
que subsiste considerável diferença na organização atual do SES, entende-se
necessário perceber as características gerais da economia, geografia, população e
taxas de escolaridade relativas a ambos os países em ano recente.
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1.1 ESTADOS EM COMPARAÇÃO: ASPECTOS GEOGRÁFICOS
ESCOLARIZAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR DO BRASIL E ARGENTINA

E

DE

Em perspectivas comparadas do ponto de vista geográfico, Brasil e Argentina
contrapõem desproporções tanto em relação à dimensão territorial e ao contingente
populacional. No que respeita ao tamanho da economia e ao alcance da ES,
guardam-se consideráveis diferenças no volume do produto interno bruto (PIB) e nas
taxas líquidas e brutas de escolarização. Conforme valores comparados entre os
dois países na Tabela 1 (p. 32), tendo como ano base de 2009, o Brasil detinha
população quatro vezes maior, além de possuir território pelo menos três vezes
maior em dimensões geográficas. Também contabilizava naquele ano um PIB cinco
vezes superior comparado à Argentina.
Assim, pode-se mensurar que, nos atributos geográficos e econômicos, o
Brasil assegura larga superioridade: território de 8.514.876,599 quilômetros
quadrados, população de 191.755.799 habitantes e PIB avaliado em US$ 2,1
trilhões, contrapondo-se aos dados da Argentina: área geográfica de 2.780.400
quilômetros quadrados, população de 40.117.096 habitantes e PIB contabilizado em
US$ 568,2 bilhões respectivamente (IBGE, 2010; INDEC, 2012b). Por outro lado, a
Argentina, tendo menor desproporção entre o tamanho da economia e o volume
populacional, tem distribuição per capita do PIB de US$ 13.900,00 por habitante,
comparados ao valor de US$ 10.100,00 mensurados para o Brasil no ano de 2009
(IBGE, 2010; INDEC, 2012b).
No que respeita a índices de escolarização, infere-se que a Argentina tem
considerável vantagem, cujas taxas mais elevadas incidem no acesso à educação
de maneira geral. No entanto, destaca-se comparativamente o Ensino Médio
(Enseñanza Secundaria/ EGB 2 y 3) e ensino superior.2 Enquanto o Brasil possuía
taxa líquida e bruta para o Ensino Médio no ano de 2009 em 50,9% e 83%,
respectivamente, as taxas argentinas para o nível educacional de faixa etária
equivalente perfaziam o índice de escolarização de 86,66% e 89% para a
escolarização secundária respectivamente (INEP, 2011; DINIECE, 2009).
Em relação às taxas de escolarização na ES, o país argentino detinha, no
mesmo ano, taxa bruta em relação a todo o conjunto da ES (universitário e não
2

Ressalta-se que o ensino médio (enseñanza secundaria ou polimodal) na Argentina tem duração média entre 5 e 6 anos, conforme a província.
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universitário) de pelo menos o dobro da taxa bruta desse percentual de
escolarização, 49,2% (35,2%, se levado em conta apenas o ensino universitário)
contra 26,7% verificados no SES brasileiro. Quanto à escolarização superior líquida,
a diferença entre os dois países guarda proporção relativamente semelhante, taxa
argentina de 32,7% (18,9% comparando-se apenas o ensino universitário) contra
14,4% mensurados no Brasil (INEP, 2011; SPU, 2010).
Ao considerar analisar, a priori, a comparação de características e variáveis
diferenciadas entre Brasil e Argentina – com base no ano 2009 –, indubitavelmente é
relevante a este trabalho buscar o entendimento de algumas das possíveis causas
das dissimilaridades no âmbito do ensino superior em cada país. Uma das causas é
perceptível a partir da constatação de que as diferenças não ocorrem singularmente
no campo da ES, mas se refletem desde os níveis educacionais anteriores,
conforme visto na taxas de escolarização do Ensino Médio (ou secundario).
Nesse tocante, respeitadas as diferenças curriculares e distribuição de anos
de estudo, é possível verificar que na Argentina o acesso ao nível educacional
pré-universitário (ou que antecede qualquer modalidade da ES) é maior em relação
ao encontrado no Brasil. Em suma, pode-se inferir que maior acesso ao Ensino
Médio engendra maior demanda pelo ensino universitário, ou mesmo modalidades
de ensino superior após a conclusão da escolaridade básica.
Entretanto, seria demais simplista afirmar que as questões pertinentes ao
acesso a ES ficassem restritas a mera questão funcional de oferta-demanda. Uma
alternativa para aprofundar o foco das diferenças, e também possíveis similaridades
do objeto de estudo, é centralizar na análise a categoria pública e privada e suas
variáveis aqui comparadas; ou seja, o protagonismo de agentes públicos e privados
na configuração da ES e a evolução de variáveis quantitativas e qualitativas da ES,
em caráter comparado, nos dois países entre o período a ser abordado.
Tabela 1 – Estado brasileiro e Estado argentino em perspectiva comparada (2009)
Variáveis comparadas
Brasil
Argentina
Área
8.514.876,599 km2 2.780.400 km2
População
191.755.799 hab.
40.117.096 hab.
PIB PPP
US$ 2,1 trilhões
US$ 568,2 bilhões
PIB PPP/per capta
US$ 10.100,00
US$ 13.900,00
Taxa líquida do Ensino Médio
50,90%
86,66% (Ciclo Secundário Orientado)
(faixa etária 15-17 anos)*
91,83% (Ciclo Secundário Básico e Orientado)
Taxa bruta do Ensino Médio*
83,00%
89,00% (Ciclo Secundário Orientado)
Taxa líquida da ES
14,40% (toda ES)
18,90% (ensino universitário)
(faixa etária 18-24 anos)**
32,7% (todo o ensino superior)
Taxa bruta da ES**
26,70% (toda ES)
35,20% (ensino universitário)
49,20% (todo o ensino superior)
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Legendas: * As taxas líquidas e brutas referem-se à matrícula. Na Argentina, o ensino médio
(secundario), variando entre as províncias, compreende normalmente cinco, seis ou sete anos. Engloba a faixa-etária de 13 a 17 anos, ou 12 a 18 anos, dependendo da província e da escolha opcional
de um ano complementar de ensino profissional. Divide-se entre Ciclo Secundario Básico ou EGB 3,
que contempla a faixa etária de 12 a 15 anos, ou, conforme a província, de 12 a 14 anos, respectiva mente o sétimo, oitavo e nono ano (ou sétimo, oitavo ano); e o Ciclo Secundario Orientado, também
chamado de Polimodal, que abrange a faixa etária de 15 a 17 anos, perfazendo o décimo, 11º e 12º
ano de estudo; e opcionalmente 13º e 14º ano, no caso do ensino secundário profissional, ultrapassando a faixa etária tradicional.
** O ensino superior na Argentina é dividido entre o Sistema de Ensiñanza Superior
Universitaria (ESU), que compreende o ensino em instituições universitárias, e o Sistema de
Ensiñanza Superior No Universitaria (ESNU), que se realiza em instituições de ensino superior não
universitárias (escolas, institutos, faculdades e centros de formação técnica e profissional, e de
formação docente).
Notas metodológicas: optou-se por destacar o Ciclo Secundario Orientado ou EGB 3 (grafia
utilizada na Argentina) para possibilitar a comparabilidade com a mesma faixa etária de 15 a 17 anos
e os equivalentes anos de estudo do Ensino Médio realizado em todo o território brasileiro.
Fonte: elaboração própria baseado no INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA (IBGE, 2010); INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA (INEP, 2011); SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIERSITARIAS (MCyE/SPU, 2010);
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
(MCyE/DINIECE, 2009); INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC, 2012b).

1.2 A INICIATIVA PRIVADA E A CONFIGURAÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO
NO BRASIL E NA ARGENTINA

No âmbito do alcance social da ES no Brasil e na Argentina, partindo de
singularidades recentes mensuradas pelas taxas de escolaridade referentes a 2009,
a dissimilaridade entre os dois países se apresenta relacionada principalmente a
elementos histórico-culturais que antecedem ao tempo presente e remetem à
configuração do campo da ES nos dois países, quer como se acenou historicamente
a participação do Estado e de atores, quer privados quanto ao protagonismo do
ensino superior.
Nesse sentido, julgamos necessária a análise da origem das universidades e
identificação das iniciativas (públicas ou privadas) que protagonizaram seu processo
instituinte no que respeita às particularidades de ambos os Estados nacionais.
Entende-se que a breve investigação do processo é importante para
vislumbrar, em caráter desta pesquisa comparada, algumas razões de cunho
histórico para as diferenças e singularidades de cada caso que serão posteriormente
confrontadas.
Em meio ao protagonismo de agentes do Estado ou da iniciativa de agentes
privados, tem-se como foco a inserção e a expansão desses respectivos segmentos
em relação aos sistemas de ES nos dois países.
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Nessa linha, respeitando o foco de estudo, investigar-se-á a delineação do
campo universitário no Brasil e na Argentina, fazendo posteriormente uma síntese
comparativa.3

1.2.1

A formação tardia da universidade no Brasil

De forma diferente de outros países da América Latina, a universidade no
Brasil não logrou existência anterior ao século XX. Apesar de as discussões acerca
do estabelecimento de uma universidade no Brasil avançarem ao final do século
XIX, não houve consenso entre os setores sociais dominantes quanto a sua
importância e necessidade para o país. As problemáticas eram diversas, iam da
busca por protagonismo de algumas províncias que queriam o pioneirismo de sediar
essa instituição no Brasil ao conservadorismo de atores positivistas influentes
naquele início da República (1898). Estes últimos temiam duas coisas nas
universidades, a disseminação de ideias revolucionárias e a expansão do ensino
católico (UNICAMP, 2011).
Na ES brasileira, apesar da proibição colonial do estabelecimento de universidades, os saberes superiores foram pontualmente ministrados em várias escolas.
Muitas delas derivavam do ensino jesuítico. Os jesuítas antes de ser expulsos, no
século XVIII, foram em imensa maioria os únicos responsáveis pelas iniciativas edu3

A ES focada neste capítulo é a educação realizada em instituições universitárias, excluindo-se em
grande parte escolas brasileiras de ensino superior, institutos de ensino técnico e profissional, escolas
normais, centros de ensino tecnológicos, e os institutos de formación docente e institutos de formación técnica e profesional, que incorporam o sistema de ensino universitário na Argentina. No âmbito
comparativo da configuração do SES nos dois países, a exclusão dessas instituições no Brasil é necessária para não alargar o escopo de pesquisa, visto que se transcenderiam vários tipos de faculdade existentes entre o final do século XVIII e o tempo presente, em que se obrigaria a comparar similitudes e dissimilitudes em relação ao Ensino Superior Não Universitário da Argentina (ESNU), ao longo do período de sua estruturação. O ESNU é mantido pelas províncias e tem dados muito fragmentados. Só serão incluídas instituições não universitárias para a análise, no Capítulo 2, quando se des creverão quantitativamente os sistemas de ensino superior, a expansão numérica das IES e da matrícula por categoria público em privada, ao longo do período 1989-2009, nos dois países. A inclusão do
ESNU no Capítulo 2 é fundamental para evitar uma comparação indevida, posto que, diferente da Argentina, no Brasil não há exclusão estatística nos anuários do INEP ou em números da ES encontrados em literatura dessa temática que distinguam os dados das universidades e centros universitários
das faculdades, institutos e centros tecnológicos. No Brasil, o diploma expedido pelos vários tipos institucionais de ES detém o mesmo status jurídico de certificação em nível superior. Se o curso é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), é validado para todo o território nacional, usufruindo
quando reconhecidos oficialmente para alguma carreira de tratamento isonômico pelo setor público.
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cacionais no Brasil, atuando também na educação superior, nos campos de saberes
que interessavam à Igreja e à disseminação católica.
Dessa maneira, a religião também se fez fortemente notar em espaço brasileiro anterior ao estabelecimento das universidades no século XX, mediante o funcionamento tanto dos Colégio Maiores, por iniciativa dos jesuítas, como na maioria das Faculdades de Medicina, Direito, Letras, entre outras, estabelecidas no século XIX. Mesmo com a proscrição dos jesuítas, a lacuna educacional deixada por essa ordem secular não foi minimamente assumida por iniciativa estatal ou particular. Além do campo pedagógico, a ES brasileira também é tributária das ordens religiosas principalmente em termos da apropriação de espaços físicos e da infraestrutura herdada ou
concedida pelas ordens missionárias católicas, posto que muitas das primeiras escolas superiores e algumas das primeiras universidades brasileiras operaram nos mes mos locais.
No que respeita à instituição universitária, ao longo da História da Educação brasileira encontram-se versões divergentes a respeito da fundação da primeira universidade (reconhecida) em território nacional. Para alguns autores, esse acontecimento remeteria à Universidade do Brasil, em 1920, na cidade do Rio de Janeiro, a partir da
aglutinação de três faculdades preexistentes. Alguns reivindicam pioneirismo à antiga Universidade de Minas Gerais (UMG, hoje UFMG), alegando ter tido a Universidade do Brasil duração efêmera. Outros ainda entendem a universidade ter se consolidado apenas com a Universidade de São Paulo (USP), em 1934, porque foi a pri meira construída de acordo com o Estatuto das Universidades, Decreto n° 19.851,
de 11 de abril de 1931 (BRASIL, 1931) e a voltar-se para pesquisa e ensino. Em
meio a tantas divergências, o certo é que a primeira instituição a funcionar aglutinando os saberes superiores de várias áreas remonta à criação, na distante cidade de
Manaus, da antiga Escola Universitária Livre de Manáos, em 1909 (TUFFANI, 2009).
O pioneirismo daquela escola foi iniciativa ousada de particulares. No início do funcionamento, a exemplo de muitos outros estabelecimentos de nível superior, sobreviveu com extrema dificuldade ante o custeio condicionado à cobrança da venda de
serviços de ensino (restrita a poucos alunos) e, principalmente, a cessões de espaço
físico, doações e subvenções governamentais. 4 Comparando-se com as práticas
4

Mesmo em condições insuficientes para a prática acadêmica, o voluntarismo na iniciativa de indivíduos particulares para colocar a universidade em funcionamento era tanto que impelia muitos docentes abrir mão dos vencimentos para garantir a viabilidade de funcionamento da Escola Universitária
Livre de Manáos (TUFFANI, 2009, p. 73).
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atuais, pode-se dizer que, naquele momento, o mais determinante para a iniciativa
universitária não era a existência prévia de mínima infraestrutura, mas a posse de alguns recursos humanos necessários, o ímpeto pessoal para tocá-las adiante e o fundamental apoio político do Governo da Província.
Quadro 1 – As primeiras universidades brasileiras
Ano/func.

Nome da Universidade **

Local

Iniciativa

1909-1926 Escola Universitária Livre de Manaós (UFAM, 2002)

Manaus

privada

1911-1919 Universidade de São Paulo
1912-1915 Universidade do Paraná (UFPR, 1950)
Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ, 1965)
1920

São Paulo
Curitiba
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Porto Alegre
São Paulo
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Salvador
São Paulo
Recife

privada
estadual
federal

Porto Alegre
Viçosa
Recife
São Paulo
Fortaleza
Vitória
Campinas
João Pessoa
Belém
Belo Horizonte
Natal
Curitiba
Goiânia
Goiânia
Juiz de fora
Pelotas
Florianópolis

privada
estadual
privada
privada
federal
estadual
privada
estadual
federal

Universidade de Minas Gerais (UFMG, 1949)
Universidade de Porto Alegre (UFRGS, 1950)
Universidade de São Paulo (USP)
1935-1937 Universidade do Distrito Federal (UDF)
1941
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio, 1947)
1944
Fundação Getúlio Vargas (FGV)*
1946
Universidade da Bahia (UFBA)
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP, 1947)
Universidade de Recife (UFPE, 1965)
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS,
1948
1950)
Universidade Rural do Estado de Minas Gerais (UFV, 1969)
1951
Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP)
1952
Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)
1954
Universidade do Ceará (UFC)
Universidade do Espírito Santo (UFES, 1961)
1955
Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP, 1972)
Universidade da Paraíba (UFPB, 1960)
1957
Universidade do Pará (UFPA)
1927
1934

1958

estadual
estadual
estadual
distrital
privada
privada
federal
privada
estadual

Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMINAS, 1983)
privada
Universidade do Rio Grande do Norte (UFRN, 1960)
estadual
1959
Universidade Católica do Paraná (PUCPR, 1965)
privada
Universidade de Goiás (PUC Goiás, 2009)
privada
1960
Universidade Federal de Goiás (UFG)
federal
Universidade de Juiz de Fora (UFJF)
federal
Universidade Católica de Pelotas (UCPel)
privada
Universidade de Santa Catarina (UFSC)
federal
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFF,
1965)
Niterói
federal
Universidade de Santa Maria (UFSM)
Santa Maria
federal
1961
Universidade de Alagoas (UFAL)
Maceió
federal
Universidade Católica de Salvador (UCSal)
Salvador
privada
Universidade de Brasília (UnB)
Brasília
federal
Notas: * a Fundação Getúlio Vargas é considerada uma instituição privada, mas foi iniciativa do
Governo Federal brasileiro, dirigindo as atividades escolares conforme o propósito governamental; **
notas metodológicas: entre parênteses, a sigla do nome que a universidade assume hoje e, quando
for o caso, o ano em que mudou de status administrativo ou jurídico.
Fonte: elaboração própria com base em CUNHA (1986); BRASIL (2012d).

Até então, o Governo Federal apenas reconhecia as universidades,
conferindo-lhes status ou não, sem nenhum marco jurídico. O Estatuto das
Universidades (BRASIL, 1931) sistematizou critérios e pré-requisitos mínimos a cada
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estabelecimento de ensino superior para normatizar as condições para o próprio
funcionamento. Desde então, ficou mais clara a concepção de universidade
formalizada no Brasil.
Chama atenção o fato de que as primeiras iniciativas universitárias no Brasil
tenham sido particulares. Apesar de contar algumas vezes com apoio político ou
pontual incentivo do poder público, foram empreendimentos que, diante das
dificuldades de cunho econômico e político, não lograram ter continuidade,
tornando-se na denominação de Cunha (1986, p. 198): “Universidades Passageiras”.
A segunda instituição a ser intitulada de universidade no Brasil, a
Universidade do Paraná, iniciou funcionamento em Curitiba no ano 1912. No
entanto, também sofreu veto estatal por meio da Reforma Carlos Maximiliano
(1915), cujo teor proibia universidades em cidades com menos de 100.000
habitantes. Curitiba não alcançava tal critério na ocasião, e a Universidade do
Paraná ficou prescrita. Ao observar as primeiras universidades, constata-se
interesse e esforço muito maior da parte da iniciativa privada e dos Estados em
assegurar condições para fundar universidades do que da parte do Governo Federal
entre meados da República Velha e o Estado Novo (1909-1937).
A exemplo da Universidade do Paraná, o poder público inviabilizou a
continuidade de diversas iniciativas universitárias. A primeira Universidade de São
Paulo ficou prejudicada ao tempo em que o poder público não logrou reconhecer os
títulos e diplomas expedidos (CUNHA, 1986, p. 206). No final dos anos 1910, aquela
Universidade de São Paulo, tendo o funcionamento inviável, teve de fechar as
portas.5
As primeiras universidades que tiveram efetividade no Brasil lograram
fundação a partir da década de 1920. Tanto a Universidade do Rio de Janeiro,
surgida em 1920, quanto a Universidade de Minas Gerais, criada em 1927, guardam
semelhança de se constituir a partir da aglutinação de escolas superiores
preexistentes. No entanto, a primeira partiu da iniciativa do Governo Federal, e a
segunda foi induzida pelo Estado de Minas Gerais, sendo federalizada apenas em
1949.6
5

A Universidade de São Paulo operante no período 1912-1919 fora criada pela iniciativa privada da
capital paulista naquele contexto. Dessarte, exceto a identificação pelo nome, não guardava nenhuma
relação com a USP atual, criada em 1934.
6
Os cursos tradicionalmente ministrados naquelas primeiras universidades brasileiras eram o de medicina, farmácia, odontologia, letras, direito, engenharias, comércio e contabilidade.
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Segundo Cunha (1986, p. 214), a Universidade de Porto Alegre, inaugurada
em 1934, procedeu da “diferenciação” de uma única escola de Engenharia, que
passou a chamar-se inicialmente de Universidade Técnica do Rio Grande do Sul,
após aglutinar as engenharias e diversos institutos técnicos. Em 1947, toma a
denominação de Universidade do Rio Grande do Sul e, em 1950, é federalizada. A
Universidade de Porto Alegre é considerada a primeira universidade do Brasil a
desenvolver atividades de pesquisa aplicada (CUNHA, 1986).
De forma diferente à Universidade de Porto Alegre, cuja consolidação da
pesquisa resultou do aprofundamento das experimentações em suas unidades, a
Universidade de São Paulo (USP), criada em 1934, foi projetada desde o início para
atender a esse tipo de atividade. Incorporando a antiga Faculdade de Direito do
Largo do São Francisco e construindo mais faculdades voltadas para ciências
sociais e humanas, a USP pode ser considerada a primeira universidade
propriamente de pesquisa, de viés humbolditiano, no Brasil. 7 Nas primeiras décadas
da USP, passaram por suas faculdades alguns dos mais renomados cientistas
sociais estrangeiros – contratados como professores para elevar o padrão da
universidade que iniciava as atividades.
Outra instituição que buscava diferenciar-se pela atividade de pesquisa, a
Universidade do Distrito Federal (UDF), fundada no Rio de Janeiro em 1935,
objetivava o desenvolvimento local e nacional por meio da investigação e inovação.
A UDF, então mantida pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, procurou se
distanciar do modelo de uma universidade estritamente profissionalizante, voltada
apenas para o ensino. A antiga UDF ambicionava não apenas produzir quadros
profissionais para a burocracia, mas formar intelectuais: daí sua vocação para a
cultura e a liberdade, por meio de atividade de ensino, pesquisa e extensão. Com
duração efêmera, de apenas quatro anos, foi prescrita em 1939, por rivalizar o
projeto universitário do Estado Novo, o qual atribuía referência nacional à
Universidade do Brasil (UB), refundada a partir da antiga Universidade do Rio de
Janeiro, em 1937.8
7

As atividades de pesquisa necessariamente implicam mais docentes universitários em tempo inte gral. Os modelos universitários de pesquisa no Brasil, em que pese não ter sido implantados com
muita eficácia ou equidade na expansão de uma rede de instituições federais universitárias, trouxe ram inúmeros avanços científicos e tecnológicos, auxiliando em grande parte a industrialização do
país no século XX.
8
A reformulação da Universidade do Rio de Janeiro começou anos antes do Estado Novo, facul tando-lhe a concessão de mais docentes em tempo integral, condicionada às possibilidades orçamentárias para aumento de gastos. Apesar de ser um modelo de universidade em construção e ainda inci -
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No projeto da UDF, percebia-se a inviabilidade de funcionamento de uma
universidade para as elites dominantes brasileiras, posto que em âmbito local se
tentava consolidar o projeto paralelamente ao fortalecimento cada vez maior da
Universidade do Brasil nos anos 1930. Essa universidade, uma vez regida pelo
Governo Federal, desempenhava papéis sobrepostos e contradominantes ao que
tentava exercer a UDF, mantida pela prefeitura. Observa-se claramente no caso da
UDF mais um episódio típico de intervenção do poder público no sentido de
inviabilizar uma iniciativa universitária.
Nos anos 1940, após a fundação da Universidade Católica do Rio de Janeiro
(elevada pelo Papa ao selo de Pontifícia no ano 1946), segue-se uma fase de
abertura de instituições privadas católicas em algumas das mais importantes
cidades do Brasil. Primeiro em São Paulo, com a Universidade Católica, na capital
em 1946; posteriormente em Porto Alegre (1948); Recife (1951); Campinas (1955);
Belo Horizonte (1958); Curitiba e Goiânia (1959). De forma mais tardia, há a
abertura da Universidade Católica de Pelotas (1960) e da de Salvador (1961). De
todas, apenas as duas últimas e a de Recife não haviam sido reconhecidas pelo
Vaticano como Universidades Pontifícias Católicas até o ano de 2009.
Em meio a grande abertura de universidades católicas, há a importante
inauguração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 1952, na cidade de São
Paulo. Em traços gerais, uma linha comum na abertura das primeiras universidades
no Brasil até os anos 1960 foi a aglutinação de faculdades isoladas, seja de origem
de iniciativas estaduais, seja de particulares, posteriormente observando-se
tendência de federalização das universidades. Essa prática ocorreu de duas formas,
ou se tinha uma universidade estadual constituída que passou para a competência
da União, ou as universidades eram criadas ou recriadas a partir da União sobre a
vinculação de diversas faculdades que funcionavam em determinada região. No
primeiro caso, observa-se a federalização das universidades estaduais de Porto
Alegre, em 1950; da Paraíba, que passou para a União em 1960; além das de
Espírito Santo, no ano de 1961; e de Recife, em 1965.
No segundo caso, universidades como a da Bahia, do Ceará e do Pará
resultaram oficialmente da ação direta do Governo Federal sobre antigas faculdades
em funcionamento naquelas bases regionais. As antigas universidades de Manaus e
piente, essa tendência foi ganhando força (SANCHEZ, 1996).
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Paraná, prescritas legalmente no ano 1910 e 1920 respectivamente, têm algumas
faculdades que continuaram em funcionamento posteriormente, aproveitadas para a
configuração da Universidade Federal do Paraná, em 1950, e da criação da
Fundação Universidade do Amazonas, em 1962.9
No tocante às instituições de ensino superior federais, a partir da criação da
Universidade Federal de Goiás (UFG), em 1960, as universidades passaram a vir
com a designação de federal no nome.10 Sublinha-se também, entre aquelas
décadas, a particularidade do surgimento pontual de algumas universidades federais
criadas no interior no Brasil. A primeira delas em Viçosa, Minas Gerais (1948). No
início dos anos 1960, em Juiz de Fora (MG) e Santa Maria (RS). Esta última surgida
do desmembramento de unidades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Esses processos desembocaram na constituição da Universidade de Brasília (UnB),
em 1961, na cidade projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa recém-inaugurada
como nova capital situada no interior do Brasil.
Em síntese, ao analisar os primeiros cinquenta anos de abertura de
universidades no Brasil, em âmbito histórico é possível destacar três períodos
específicos. O primeiro abrange desde 1909, com a Escola Universitária Livre de
Manaós, e se estende até a prescrição da Universidade do Distrito Federal (UDF),
no início do Estado Novo, em 1937. Essas primeiras três décadas culminaram em
importante realização, a fundação da Universidade de São Paulo (USP), por
iniciativa do Estado de São Paulo, em 1934. O período pode ser caracterizado como
uma fase fundacional de universidades privadas e estaduais de funcionamento
passageiro, em que o Estado agiu mais para centralizar as universidades no Rio de
Janeiro, do que promover o estímulo a iniciativas universitárias regionais.
O segundo momento abrange o Estado Novo, vai de 1937 até 1955, ano que
supera o último mandato de Getúlio Vargas na presidência da República (1930-1945;
1950-1954). Nesse período, observa-se ainda um centralismo muito grande sob o
modelo da Universidade do Rio de Janeiro (transformada em Universidade do Brasil
em 1937). O surgimento das primeiras universidades católicas, de iniciativa privada
das arquidioceses locais, também marcou em grande escala o surgimento de novas
universidades naqueles anos.
9

A Fundação Universidade do Amazonas passou a se chamar Universidade Federal do Amazonas
(UFAM), em 2002, por meio da Lei Federal nº 10.468, de 20 de junho daquele ano.
10
À exceção da Universidade de Brasília (UnB), criada em 1961 e cujo nome permanece.

41

O período abordado de 1956 a 1961 abrangeu a gestão de Juscelino
Kubitschek de Oliveira na Presidência da República até a fundação da Universidade
de Brasília, em 1961. Entre os anos 1960 e o final dos 1980, o ritmo de abertura de
universidades diminui, mantendo-se, salvo em casos excepcionais, uma pontual
expansão de universidades federais às capitais de Estado que ainda não dispunham
dessas instituições (BRASIL, 2012d).
Dentre os períodos analisados aqui, a segunda metade dos anos 1950 é o
que contabilizou o maior número de abertura de universidades no Brasil,
destacando-se importantes iniciativas de criação e federalização de IES – algumas
das quais no interior do país (BRASIL, 2012d). O processo de abertura daquelas
universidades culmina na criação da Universidade de Brasília (1961).
A ideia da fundação da UnB não só atendeu aos anseios da sociedade de
Brasília por cursos superiores, e do Estado por qualificação de quadros funcionais
para a alta burocracia da capital do país – recém-inaugurada nos anos 1960 –, como
também almejava corrigir os vícios das instituições universitárias até então
existentes no Brasil.
De alguma forma, a UnB remetia a alguns aspectos da ideia de universidade
de pesquisa concebida por Anísio Teixeira para a antiga Universidade do Distrito
Federal (UDF), fundada no Rio de Janeiro em 1935. 11 Nessa lógica, a UnB foi
pensada em estruturas administrativas e acadêmicas que romperiam com o velho
modelo, servindo de referência como o novo tipo institucional que ajudaria o país
superar o “atraso” (RIBEIRO; TEIXEIRA, 1962).

1.2.2 A origem da educação universitária na Argentina

Tal como em outras regiões da América Latina, o território argentino pôde
usufruir de instituição universitária durante o período colonial. A instalação da
primeira

universidade

argentina

foi

antecedida

pelo

estabelecimento

de

representações católicas no espaço colonizado argentino. Ao longo do século XVI ao
11

Um novo paradigma que veio para a ES com a criação da UnB foi a sua concepção universidade
de pesquisa sob organização departamental de modelo estadunidense. Pretendia-se inovar em seus
campos de atuação. A criação da UnB norteou-se por dois objetivos: modernizar a ES brasileira e fomentar uma reserva de recursos humanos altamente qualificados para a burocracia estatal da União
na capital da República (SANCHEZ, 1996).
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XIX, observa-se de forma muito considerável a existência das escolas de iniciativa
particular e/ou local, conhecidas como “escuelas paroquiales o escuelas del Cabildo”
(FLORIA; BELSUNCE, 2009, p. 118). Entretanto, a educação se baseou na
evangelização católica, principalmente pela atuação de missionários da Companhia
de Jesus.
Anteriormente à

atuação

dos jesuítas,

outras ordens religiosas se

estabeleceram e forneceram as primeiras ofertas de educação primária em território
argentino. Estima-se que entre esses primeiros missionários se destacavam os
franciscanos e dominicanos. A chegada dos jesuítas à região de Córdoba remonta
ao ano de 1599, cuja cidade que lhe servia de sede se tornou centro de
evangelização. Em 1608, os jesuítas instalaram o seminário, constituindo, em 1610,
o Colegio Máximo, que passou a funcionar sob sua direção.
A educação superior se inicia em 1613, no momento em que os cursos de
Latim, Artes e Teologia, desenvolvidos em Córdoba pelo recém-criado Colegio
Máximo, tornam-se sustentados pela diocese daquela cidade. Entretanto, esse
conjunto educacional só iria ter reconhecimento e autorização como universidade,
por parte do Papa e da Coroa Espanhola, naquele contexto, no ano de 1622
(CATANI; AZEVEDO, 2012).
A partir de então, cria-se na cidade de Córdoba a primeira universidade
argentina, denominada Universidad Mayor de San Carlos (LAMARRA, 2002). A
referida instituição teve origem na década anterior a partir da aglutinação de um
conjunto de escolas, colégios, seminários, administrados e mantidos por jesuítas e
dominicanos. O objetivo do ensino superior daquela universidade voltava-se à
formação do alto clero para a burocracia colonial. Para isso, valia-se de um ensino
centrado em valores cristãos-católicos sob uma concepção teórico-filosófica
aristotélica e tomista. Os cursos superiores formavam na área de Artes e Teologia.
No bojo do ensino superior ministrado na área de Artes, cujo período de
graduação era cinco anos, havia no currículo Física, Lógica e Metafísica – o que se
poderia considerar como curso de Filosofia. Por sua vez, a graduação em Teologia
era realizada em seis anos e direcionava-se aos conhecimentos dos cânones, da
moral e dos saberes teológicos da fé católica (CATANI; AZEVEDO, 2012). Para
Sobrevila (2011, p. 20), além desse currículo, o ensino de Filosofia naquela
universidade

também

compreendia

conhecimentos de Artes en Curar.

aulas

de

Química,

História

Natural

e
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A Universidade de Córdoba teve o estabelecimento amplamente reconhecido
na história, enquanto espaço de convergência de conhecimentos superiores, a tal
que fez a região de Córdoba ficar conhecida no imaginário argentino como La
Docta.12 Cabe considerar que a universidade não perde o caráter contrarreformista
da Igreja naquele contexto histórico. Mesmo diante das mudanças ocorridas
posteriormente, com a expulsão dos jesuítas, a troca do nome para Real
Universidad de San Carlos y Nuestra Señora de Monserrat (1800), a inclusão da
cátedra de Matemática (1809) e o fim da cátedra de Teologia (1864), a universidade
fundada em Córdoba permanece com características da Contrarreforma Católica do
século XVI, pelo menos assim permanece até o movimento de Reforma Universitária
em 1918.13
Após a expulsão dos jesuítas, em 1767, a Universidade de Córdoba passou a
ser dirigida por membros da ordem franciscana, tendo alargado as áreas de ensino
em 1795 para Artes, Teologia e Direito. Em 1800, a Universidad de San Carlos y
Nuestra Señora de Montserrat teve a administração atribuída ao clero secular da
Província de Córdoba. Nos anos seguintes, a universidade se caracterizou pelo
conflito entre os franciscanos e o clero secular, transformando-se, em 1808, véspera
do processo emancipatório, em uma Universidade Real, gerida pela coroa
espanhola (LAMARRA, 2002, p. 11). Em 1809, começa a oferecer curso superior em
Matemática (SOBREVILA, 2011). Em 1820, após a consolidação do processo de
independência política argentina, a Universidade de Córdoba passa à jurisdição da
província, sendo nacionalizada somente em 1858 (SOBREVILA, 2011, p. 12).
No ano de 1885, é implantada a Lei nacional nº 1.597, conhecida como Ley
Avellaneda (REPÚBLICA ARGENTINA, 2011b). Essa lei, que regulamentou por mais
de cinquenta anos a eleição e reeleição de reitores das universidades nacionais,
também estabeleceu alguns atributos de cada órgão interno no âmbito universitário,
mantendo o controle do Poder Executivo Nacional sobre a universidade, ou seja,
facultou-lhe autonomia muito limitada.14 Entretanto, mesmo com as mudanças
12

A Universidade de Córdoba foi a única em vigência no período colonial em espaço argentino, posto
que a Universidade de Buenos Aires (UBA) começa a se constituir durante o processo de indepen dência política, a partir de 1810.
13
Movimento estudantil de embate a cultura universitária estática e de contestação ao rígido padrão
institucional mantido pela Universidade de Córdoba até então. Se baseava em princípios de liberdade
de cátedra, co-governo da universidade (participação dos estudantes nas decisões e conselhos uni versitários), gratuidade que engendraram seus objetivos centrais de sua pauta reformista. Os ideais
da reforma universitária de Córdoba influenciaram não só as universidades argentinas como muitas
outras na América Latina.
14
Conforme a Lei nacional nº 1.597, os reitores seriam escolhidos por meio de eleição indireta. A eleição ocorreria por voto dos membros da Assembleia Universitária – uma instância composta por repre -
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ocorridas, a forma da organização universitária em Córdoba tendeu a uma
permanência institucional resistente às transformações, rígida e com características
medievais, monárquicas e monásticas originais (NETO, 2011; UNC, 2011).
Enquanto a Universidade de Córdoba resistia às mudanças políticas da
Argentina no século XIX, após processo independentista argentino, em 1821,
funda-se em Buenos Aires a segunda universidade argentina: a Universidad de
Buenos Aires (UBA). Voltada também para a profissionalização, a UBA adotava um
modelo de relativa semelhança à universidade napoleônica (LAMARRA, 2002).
Segundo alguns relatos históricos, o desejo de instituir uma universidade na cidade
portuária de Buenos Aires remeteria a período anterior a ter esta cidade se tornado
capital do vice-reinado, em 1771. Os mesmos relatos creditam o atraso na fundação
da referida universidade ao receio de a cidade de Córdoba perder o instituto
universitário com a mudança da sede política, além dos contratempos e
instabilidades do processo emancipatório (RAMOS, 2010).
Naquele mesmo século, mediante a criação de duas universidades
provinciais, localizadas na cidade de Santa Fe e La Plata, entre 1889-1890, a
educação universitária argentina passava a contar quatro universidades ainda no
século XIX – duas nacionais e duas provinciais. Entretanto, no ano de 1905, a
Universidad Provincial de La Plata foi nacionalizada, enquanto, em 1919, deixaria de
ser provincial a santafesina, tornando-se a Universidad Nacional del Litoral (UNL).15
A fundação de universidades argentinas tem sequência no início do século
XX, com a criação da quinta instituição universitária, em 1914, a Universidad de
Tucumán, na província ao norte da Argentina. Inicialmente, esta universidade
funcionou como provincial, mas também foi nacionalizada em 1921, passando a
incluir a denominação “nacional” no nome.
Nos anos 1920, não houve criação de novas universidades e, até a segunda
metade dos anos 1950, não ocorreu expansão quantitativa relevante das
sentantes de cada faculdade. Na mesma lei, previa-se que a cátedra de professor seria ocupada com
a aprovação dos membros de cada faculdade e necessariamente, deveria ser avalizada pelo Poder
Executivo Nacional (REPÚBLICA ARGENTINA, 2011b)
15
A Universidad de La Plata (1890) era considerada moderna e científica, mais vocacionada a um
modelo de pesquisa, enquanto a de Tucuman (1915), de modelo mais técnico e profissional, aproximava-se de um modelo napoleônico. A Universidad Provincial de Santa Fe passa a ser designada por
Universidade Nacional del Litoral, em 1919, após ser nacionalizada. Apesar do aumento do alcance
geográfico da instituição universitária em território argentino, as universidades de Córdoba e Buenos
Aires não perderam a centralidade na formação de quadros para a burocracia argentina (HERMO;
PITTELLI, 2005).
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universidades argentinas quanto à abertura de novas instituições. A grande mudança
se operou em nível qualitativo por meio da Reforma Universitária de Córdoba, a
partir de 1918. No entanto, surgem, de maneira pontual, entre os anos 1930 e 1950,
três universidades nacionais. Nos anos de 1939 e 1956 é criada a Universidad
Nacional de Cuyo, em 1949, a Universidad Nacional del Sur e a Universidad
Nacional del Nordeste, em 1956, respectivamente.
A Universidad Nacional de Cuyo foi criada no intuito de ofertar ensino superior
e qualificar recursos humanos na região oeste da Argentina e se organizou a partir
da aglutinação de unidades preexistentes. As universidades nacionais del Sur e del
Nordeste se constituíram da emancipação de institutos que estavam sob influência
de duas outras universidades argentinas. A Universidad Nacional del Sur a partir de
unidade antes pertencente à Universidad Nacional de La Plata, enquanto a
Universidad Nacional del Nordeste de faculdades e escolas vinculadas às
universidades nacionais de Tucuman e Del Litoral.
Quadro 2 – As primeiras instituições universitárias argentinas
Ano
1613
1821
1889
1890

Nome
Universidad Mayor de San Carlos (UNC, 1856)
Universidad de Buenos Aires (UBA)
Universidad Provincial de Santa Fe (UNL, 1919)
Universidad Provincial de La Plata (UNLP, 1905)

Local
Iniciativa
Córdoba
eclesiástica
Buenos Aires
nacional
Santa Fe
provincial
La Plata
provincial
San Miguel de Tucu1914
Universidad de Tucumán (UNT, 1921)
mán
provincial
1939
Universidad Nacional de Cuyo (UNCU)
Mendonza
nacional
1953
Universidad Obrera Nacional (UTN)
Buenos Aires
nacional
1956
Universidad Nacional del Sur (UNS)
La Plata
nacional
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
Corrientes
nacional
1959
Universidad Católica Argentina (UCA)
Buenos Aires
privada
Univesidad Católica de Córdoba (UCC)
Córdoba
privada
Universidad del Savador (USAL)
Buenos Aires
privada
1960
Universidad Católica de Santa Fe (UCSF)
Santa Fe
privada
1961
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA)
Buenos Aires
privada
Notas metodológicas: em parênteses, a sigla do nome pelo qual a universidade é conhecida
hoje, e quando for o caso, o anos em que mudou de status administrativo ou jurídico.
Fonte: elaboração própria com base em SPU (2011b)

Outro marco nas criações de universidades argentinas até o final dos anos
1950 foi o início das atividades da Universidad Obrera, em 1953, que passa a
chamar-se Universidad Tecnológica Nacional (UTN) em 1959, ganhando cada vez
mais relevo na ES argentina. O funcionamento desta universidade resultou em
mudanças qualitativas, posto que atendia a anseios de ordem política, econômica e
social da Argentina, naquele contexto peronista (anos 1940 e 1950). Se, por um
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lado, logrou incluir vasta camada de trabalhadores urbanos na universidade, por
outro lado, atendeu também a demandas de produção industrial e ao objetivo de
uma correlação de forças políticas mais equilibrada no conjunto do sistema
universitário argentino. O Quadro 2 (acima) ilustra de maneira mais clara a
cronologia e a frequência de criação das primeiras instituições universitárias
argentinas até o início dos anos 1960.
De fato, até o final da primeira metade do século XX, havia oito universidades
nacionais argentinas. Os estabelecimentos privados têm inserção tardia no SES
argentino. Dessa maneira, apenas em 1959 foi criada a primeira universidade de
natureza privada, a Universidad Católica Argentina, em Buenos Aires – reconhecida
pelo Vaticano com o selo de Pontifícia anos depois. No mesmo ano, criaram-se duas
outras universidades privadas, a Universidad Católica de Córdoba (UCC) e a
Universidad del Salvador (USAL). A primeira era de tipo confessional católico,
enquanto a última de ensino particular. Em 1960, surge a Universidad Católica de
Santa Fe (UCSF). No ano seguinte, outra universidade privada se estabelece: a
Universidad del Museo Social Argentino, na capital do país (SPU, 2011b).
Em suma, a configuração de universidades na Argentina se caracteriza
primeiramente com uma universidade colonial em Córdoba e a implantação da
Universidad de Buenos Aires, em 1821. Essa conjuntura permanece até o final do
século XIX, com a criação das universidades provinciais em Santa Fe e La Plata.
Nos início do século XX, segue-se uma pontual tendência de criação de novas
universidades e nacionalização das universidades existentes. Essa fase vai de 1921
até 1956, abrangendo a criação das universidades nacionais de Tucumán, Cuyo, del
Sur e del Nordeste, evidenciando relativa expansão do sistema universitário. Por fim,
no último biênio (1959-1960) do período analisado é que surgem as primeiras
universidades privadas na Argentina – o que sinaliza para uma incidência tardia de
instituições dessa natureza jurídica no sistema de educação superior e uma indução
de universidades mais capitaneada pelo Estado ou entes provinciais naquele país
(SPU, 2011b). Dos anos 1960 aos anos 1980, a frequência de abertura de IES
universitárias na Argentina foi bem maior do que no período analisado. Nos anos
1990, o número de instituições aumenta consideravelmente, devido à abertura
substancial de IES privadas, tal como melhor analisado em capítulo posterior.
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1.2.3 Quadro comparativo: as matrizes constituintes da Universidade no
Brasil e na Argentina sob a influência da iniciativa particular, estatal e
eclesiástica

No tempo presente subsistem marcantes diferenças entre os sistemas
universitários do Brasil e da Argentina. Para melhor entendê-las julga-se pertinente
realizar breve análise comparativa da estruturação histórica dos dois sistemas. Na
análise comparada entre diferenças e semelhanças em cada SES, levando em conta
que ambos se originaram em tempos e espaços distintos, é fundamental manter
uma perspectiva diacrônica. Nessa linha, a perspectiva comparada do objeto
evidencia maiores aproximações ao final do período analisado (anos 1950-1960). Ao
centralizar o foco em categoria pública e privada na configuração da universidade
em cada região analisada é possível compreender o processo de estruturação
universitária e suas características fundantes por uma perspectiva de longo prazo.
Acredita-se que isso será importante para posteriormente comparar a semelhanças
e diferenças do SES no Brasil e na Argentina nos anos 1990 e 2000.
Na gênese universitária latino-americana, pode-se ressaltar a primeira grande
distinção estruturante no sistema universitário brasileiro e argentino. Essa diferença,
reside primordialmente em tempos históricos distintos e em conjunturas bem
específicas, percebidas nos dois países analisados, no que se relaciona ao implanto
das universidades em seu espaço. Enquanto a Argentina, desde o início do século
XVII, pôde gozar de uma instituição universitária estabelecida na cidade de Córdoba
mediante iniciativa de jesuítas com todo o aporte de quadros humanos e materiais
da Companhia de Jesus e autorização do governo colonial, o Brasil, pese a
existência de cursos superiores em colégios e estabelecimentos isolados em
períodos anteriores, só pode reconhecer a primeira universidade, tardiamente, no
século XX e na cidade de Manaus, por meio de iniciativa voluntarista de grupos de
cidadãos particulares sem grande fôlego material e intelectual para manter o
estabelecimento.
Apesar de ambos os países se marcarem fortemente por matrizes sociais
fundamentadas

na

fé

religiosa

católica,

percebem-se

características

bem

diferenciadas quanto ao passado colonial levado a cabo pelas administrações
portuguesa e espanhola. Essa distinção evidenciou na colonização portuguesa certo
conservadorismo em relação à autorização de suas colônias de edificar
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universidades no território, não obstante pontuais cursos superiores terem sido
ofertados por ordens missionárias religiosas e por faculdades cuja iniciativa coube a
particulares ao longo do período de colonização (CUNHA, 1986). Em relação ao
processo colonial espanhol, aferiu-se maior solidez da educação no tocante às
colônias – o que inferiu, por parte da matriz, caráter de maior liberalidade ou, pelo
menos, menor destemor quanto à implantação de universidades coloniais. 16
No processo de estabelecimento do ensino no Brasil e na Argentina, a ação
da ordem secular dos jesuítas teve centralidade. Marco comum na constituição
educacional dos dois países, o espectro religioso cristão-católico deixou, em larga
escala, traços de permanência. Na ES, isso é verificado no decorrer História da
Universidad Nacional de Córdoba, primeira universidade argentina, hoje a segunda
em importância e tamanho. Somente com a Reforma Universitária, levada a cabo
nessa universidade argentina em 1918, pôde-se observar viés de sólida ruptura.
No tocante ao processo de implantação de instituições universitárias e de
ensino superior em território brasileiro e argentino, chamam a atenção dois
contrastes. O primeiro é de ordem temporal e está presente em momentos
diferentes com considerável distância entre os dois acontecimentos – o que só
possibilita uma comparação historicamente diacrônica entre as origens da
universidade nos países analisados. Outro contraste, influenciado pelo primeiro,
reside nas inter-relações dos protagonistas da universidade nos dois países, quer
seja o Estado, os particulares e as ordens missionárias em um primeiro momento.
Enquanto na Argentina, após a ausência dos jesuítas e o enfraquecimento
das demais ordens religiosas ao longo do período republicano, os Governos
Provinciais e o Governo Federal logo ocuparam protagonismo exclusivo na fundação
das primeiras universidades, estatizando, inclusive, a antiga Universidade de
Córdoba. No Brasil, verifica-se enorme oposição política e dificuldades ao implanto
universitário, tendo as primeiras universidade surgidas como empreendimentos
16

Os tipos de estabelecimento de ES que figuravam no Brasil eram bem diversos do que se poderia
chamar de universidade naquele contexto. Na atualidade brasileira, a definição de universidade, conforme a LDB (BRASIL, 1996), expressa os requisitos de que:
Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: (Regulamento)
I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional;
II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;
III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral.
Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber.
(Regulamento).
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Universidade do Paraná e a primeira Universidade de São Paulo, anos 1910).
Em comparação ao implanto das universidades brasileiras, o Estado
argentino, desde que se revestiu de soberania, agiu como elemento catalizador da
universidade. No Brasil, o Estado só assumiu esse papel em tempos tardios do
século XX, posto que inicialmente desenvolvia ou uma postura secundária em
relação ao ensino superior, subsidiando ou auxiliando as iniciativas privadas desse
ensino, ou mesmo se contrapondo a essas e outras iniciativas de antigos governos
estaduais, como elemento dificultador da existência da universidade. A maior
inoperância do Estado no campo da ES e, em âmbito generalizado, uma histórica
exclusão na área educacional como assunto prioritário da agenda estatal
concorreram no Brasil para o estímulo de uma iniciativa privada de maior vulto no
ensino superior.17 Isso analisado em tempo de longa duração potencializa muito mais
a banalização de IES privadas no Brasil do que na Argentina, onde os primeiros
estabelecimentos universitários privados surgem apenas no final dos anos 1950.
Nessa lógica, por várias vezes, ao longo do período analisado, o Estado
brasileiro estimulou direta ou indiretamente, por meio de reconhecimentos e
autorizações, a iniciativa privada na ES, ao passo que na Argentina as universidades
privadas surgem e permanecem por muito tempo com restrições e rígido controle do
Estado,

concorrendo

em

correlações

de

forças

desfavoráveis

contra

o

funcionamento das universidades nacionais. Essa distinção talvez possa direcionar
as universidades privadas argentinas à atuação em clientelas bem específicas do
alunado, as quais, podendo escolher entre a gratuidade e a não gratuidade da
educação, optariam pelo ensino superior pago.

1.3

CARACTERÍSTICAS DO SES BRASILEIRO: EXCLUSÃO E PRIVATISMO

Em traços gerais, a consolidação da universidade no Brasil, no que diz
respeito ao acesso e à democratização da ES, evidenciou a manutenção da
hierarquia social vigente e a exclusão das classes de baixo. Dessa maneira,
17

Na contramão da democratização do ensino superior no Brasil, a Reforma Universitária, promovida
pela Ditadura Militar por meio da Lei nº 5.540 de 28 de novembro de 1968, além da priorização do en sino profissionalizante de viés claramente tecnicista, intensificou o privatismo da ES, concorrendo
para acentuar as restrições ao acesso e perpetuar a elitização no nível superior do ensino (BRASIL,
1968).
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norteava práticas ao serviço da formação de elites intelectuais voltadas para a
ocupação de cargos burocráticos e posições mais proeminentes. Quanto à pesquisa
científica, criaram-se estruturas de investigação em pontuais universidades
brasileiras, visto que a pós-graduação foi tomando corpo ao longo dos anos 1970.
Entretanto, é nas duas últimas décadas do tempo presente que o SES brasileiro se
tem direcionado para maior diversificação com o crescimento de um setor de
educação privada, estimulada desde a ditadura militar, mas especialmente retomada
e intensificada nos anos 1990.18
No tocante às possibilidades de as classes trabalhadoras entrar no campo
universitário no Brasil, historicamente, as formalidades para o acesso têm se
caracterizado pelos obstáculos colocados. Esses bloqueios à democratização do
conhecimento ora têm origem na pequena quantidade de instituições de cursos
superiores e diminutas taxas de escolaridade básica, ora se identificam nos exames
vestibulares para ingresso muito acima da capacidade de preparação, por meio dos
debilitados sistemas públicos de educação básica e também pela dominância de IES
particulares, muitas das quais inacessíveis economicamente à maioria (com o
credenciamento facilitado junto ao poder público e custos mais baixos para o
investimento, visando estabelecer muitos dos cursos no que respeita ao ponto de
vista empresarial, mas em grande parte de manutenção e mensalidade cara para um
padrão de renda rebaixado do trabalhador).
Além de as universidades brasileiras ter sido constituídas tardiamente, grande
distinção ocorre principalmente pelo fato de o SES compor-se majoritariamente
pelas instituições privadas: estas IES foram amplamente difundidas em diversos
momentos históricos.19 Em relação ao investimento, a ES pública no Brasil sempre
dependeu diretamente do orçamento quer do Governo Federal quer de governos
estaduais.20
Não é desproposital que a maioria dos cursos de pós-graduação e da
18

A crescente mercantilização do ensino superior e a expansão desordenada das IES privadas nos
anos 1990 levaram ao SES maior privatismo paralelamente à má qualidade do ensino vivenciada em
unidades de ensino privadas baseadas na relação baixo custo de investimento e lucro máximo em
prazos mínimos. Na lógica empresarial de lucro máximo pelo investimento mínimo, disseminada com
a globalização, a qualidade da educação-mercadoria não constitui o valor primordial em sistema de
IES de iniciativa particular e empresarial, o qual visa ao lucro em larga escala (RODRIGUES, 2007b).
19
A liberdade de funcionamento sob observação de normas reguladoras das instituições escolares
privadas no Brasil remete ao art. 167 da Constituição Federal de 1946 (BRASIL, 1946). No entanto, é
sob a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961, que as instituições de ensino superior privado vão gozar de isonomia e equiparar-se juridicamente às públicas (BRASIL/LDB, 1961). Origina-se, a partir de então, o marco inicial para a expansão das IES privadas no período autoritário.
20
A discussão sobre o financiamento da ES será aprofundada no Capítulo 3.
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pesquisa nos estabelecimentos particulares seja focalizada em campos de
conhecimento cujo investimento necessário é mais baixo, concentrando-se nos
cursos ofertados na área de Ciências Humanas ou profissionais e técnicos, voltados
para suprir conhecidas carências do mercado. A pesquisa para produção de
conhecimentos científicos e tecnológicos é bem onerosa, incerta e não assegura
resultados imediatos, constituindo risco que o empresário educacional não quer
correr e, também, implicando volume de investimentos com que não quer arcar. O
quadro de precarização se torna de mais difícil controle e de reversão improvável
quando se observa no ano de 2009, de acordo com o INEP (2011), o percentual de
88,30% dos estabelecimentos de ES ser mantidos pela iniciativa privada e 74,6%
das vagas ocupadas estar nas instituições dessa natureza jurídica. 21
Na mesma conjuntura, o sistema público educacional superior, ainda que
heterogêneo e desigual quanto à qualidade, compõe com poucas instituições
privadas ilhas de educação superior de qualidade em meio a um conjunto
desordenado de estabelecimentos de todo tipo e tamanho. Isso é agravado ao se
ressaltar que o grande apelo das IES privadas lançado ao aluno-consumidor,
enquanto produto de um serviço vendido ou “mercadoria-educação” (RODRIGUES,
2007b) é a inserção no mercado de trabalho. No entanto, esse apelo não se
concretiza na prática na maioria das vezes. Após o término do curso de graduação, o
que se tem se observado é a formação de uma massa semiqualificada,
desempregada ou em trabalhos precários e desiludida com o tempo e investimento
que despendeu para adquirir conhecimentos, que não lhe inseriram socialmente nas
condições em que imaginava – o que resulta na manutenção de uma massa salarial
em patamares mais baixos e maior exploração da mais valia.22

1.3.1 A Educação Superior (ES) no Brasil e sua lógica contraditória

21

A abertura da ES ao mercado foi exageradamente sem critérios eficientes de controle, gerando
fraudes educacionais de instituições estrangeiras e nacionais, que fornecem desde a educação supe rior presencial à educação a distância, sem cumprir as exigências mínimas de credenciamento, ao
sistema de ensino superior nacional. Muitos desses cursos não têm reconhecimento e caracterizam a
fraude da venda de diplomas (matéria do Correio Braziliense, de 15, nov., 2009. C. BORGES; GOULART, 2011).
22
Desconhecem-se estudos que possam comparar no Brasil a empregabilidade de egressos do ensino superior público com os do ensino particular. No capítulo 2, aprofundaremos a comparação entre
as esferas pública e privadas na ES.
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Ao longo de décadas recentes, principalmente no período de 1989 a 2009, o
SES no Brasil tem cada vez mais se expandido, ganhado novas formas,
modalidades, modos de financiamento e acesso. Algumas marcas originais e
estruturantes do ensino superior brasileiro, no entanto, têm permanecido a despeito
dessa expansão.23
Concebida em seu início para a formação de uma pequena elite, filhos de
grandes fazendeiros, prósperos comerciantes dos centros urbanos, ou frações de
uma classe média que se ocupava de serviços burocráticos da administração
pública, a ES brasileira foi, posteriormente, influenciada por ideias meritocráticas.
Dessa maneira, por meio de exames de ingresso (ou vestibulares), cada vez mais
concorridos ao longo dos anos, tem sido frequentemente direcionada também aos
que são considerados, a partir desses exames, os mais capazes, tenazes, aptos.
Nesta situação, a ES abriu-se a um ou outro sujeito “fora de série”, que mesmo
desprovido de poder aquisitivo ou status tivesse o mérito de ter a capacidade
reconhecida para ser aproveitado com oportunidade de curso superior. Entretanto,
as exceções à regra não descaracterizam o traço geral marcadamente elitista,
antidemocrático e excludente não só do SES brasileiro, como também dos outros
níveis educacionais básicos constituídos neste país.
A

concepção

do

SES

no

Brasil

é

estabelecida

em

bases

liberais-individualistas, sem nenhuma pretensão original de chegar a um ensino de
massas. Dessa maneira, a ES, em geral, não foi instituída como objeto a ser
estendido ou universalizado ao povo, ao ex-escravo, ao trabalhador manual e à
baixa classe média. A marca da meritocracia, consolidada após a expansão
capitalista na história recente do Brasil, está mantida como um princípio
notadamente aplicado ao nível de ensino superior. Isso pode ser verificado na leitura
atenta da Constituição Federal, no art. 208, inciso V: 24
Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante garantia de:(...)
V- acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; (grifo nosso)

Nessa linha, a forma encontrada para a aferição da “capacidade de cada um”,
ignorando a desigualdade de oportunidades, renda e escolarização de um conjunto
23

A Figura (ANEXO I, p. 234) demonstra por meio de parábola a histórica situação do acesso a ES no
Brasil.
24
O Artigo 4º-V da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de nº 9.394/1996, reproduz formalmente a mesma
premissa do texto constitucional.
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heterogêneo da sociedade, tem sido imposta por meio de exames de admissão
conhecidos como vestibulares.25 Na qualidade de teste eliminatório, o vestibular
funcionaria como um filtro para bloquear a vasta maioria de indivíduos inaptos,
incapazes, dando fluência aos bons, capazes, vencedores. Com privilegiada minoria
incluída e exclusão da maioria, o Estado tem conseguido, mesmo diante de
percalços econômicos e desafios históricos, abster-se de maiores esforços quanto à
expansão e massificação do SES no Brasil em relação à cobertura de vagas e
acesso ao ensino superior público. Para completar a realidade de exclusão de
grande parte de concorrentes ao acesso à universidade, o péssimo sistema de
educação básica, de responsabilidade delegada aos mais diferentes Estados,
Municípios e ao Distrito Federal, cumpriria importante papel nessa dinâmica. 26
Paradoxalmente às necessidades do capitalismo ante as necessidades da
industrialização por maior oferta de força de trabalho e maior exigência de quadros
qualificados para administração pública e setor de serviços em expansão no Brasil e
diante das dificuldades de acesso à universidade, as classes trabalhadoras
assistiram à criação de algumas opções para esses problemas demandados pelo
capital. Nesse intuito, criaram-se saídas para a capacitação e qualificação técnica
dos trabalhadores, com diversos cursos técnicos e profissionais. De menor status
profissional e prestígio social mais baixo, esses cursos tentaram responder aos
anseios mais imediatos da indústria por mão-de-obra. No Brasil, os cursos técnicos e
profissionalizantes são costumeiramente equiparados e validados ao nível do Ensino
Médio (antigo 2º Grau).27 Nesse particular, não atraíram nem satisfizeram aos
25

A LDB nº 9.394/1996 no Art. 44-II, em vez de vestibular, prefere utilizar a expressão “processo seletivo”: “A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: (…) II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e tenham sido classificados
em processo seletivo” (grifo nosso) (BRASIL, 1996). Com isso, tenta retirar a dimensão restritiva e excludente do termo vestibular que lhe é significado historicamente. Apesar da boa intenção do preceito
legal, a palavra “vestibular” permanece inalterada no imaginário popular e continua sendo largamente
utilizada para designar qualquer processo avaliativo para ingresso em um curso superior no Brasil.
26
Ao formar, grosso modo, multidões de “analfabetos funcionais”, vítimas de aprovação automática,
ensino deficiente, escolas precárias e superexploração do trabalho docente, os sistemas estaduais e
municipais de ensino básico têm lógica de funcionamento muito diferente da ES. Paradoxalmente ao
crivo competitivo do vestibular para uma universidade pública, o ensino básico de caráter público no
Brasil parece perpetuar-se no mesmo modo, vez que a massificação e a gradual universalização da
educação básica ocorrem conjuntamente com voraz processo de privatização também nesses níveis
básicos de ensino. Esse fato atrai cada vez mais frações da classe média, muito mais inclinada ao comodismo/fetichismo de consumo e seduzidas a pagar por uma educação básica minimamente razoável em estabelecimento privado do que cobrar do governo um ensino público de qualidade como um
direito social subjetivo.
27
A LDB nº 9.394/1996, quando trata da educação profissional, relativiza a questão da escolaridade
para o curso técnico e profissional, mas mantêm para validação em território nacional a equiparação
do curso em nível médio: “Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou con clusão de estudos. (Regulamento). Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação profissional
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anseios da classe média e não foram encarados como alternativa séria que
substituísse um diploma de curso superior, tornando-se, no Brasil, caminhos mais
curtos para frações da classe trabalhadora alcançar um emprego na indústria ou no
setor de serviços, tendo suprido principalmente as necessidades de recursos
humanos desses ramos do mercado.
Muito recentemente, a educação técnica e profissional tem ganho maior
atenção. Nos últimos governos petistas, os cursos em níveis médio, superior,
inclusive de pós-graduação em mestrado, dentro dessa modalidade, têm sido
fomentados. Contrastando com a negligência histórica e o esvaziamento dessa
modalidade na gestão de FHC, o ensino técnico tem tido destaque com a abertura
dos Institutos Federais de Educação Técnica e Profissional (Ifets).
Na tentativa de dar maior expansão às diversas modalidades contidas nos
sistemas educacionais, a saída encontrada foi o estímulo à privatização no ensino
superior. Esse processo consistiu na privatização da organização universitária e no
incentivo à abertura de IES privadas, refletindo-se em níveis mais elementares de
ensino. Uma vez que as universidades públicas foram precarizadas e excluíram
considerável parte demanda por ES nas últimas décadas, o setor privado
assegura-se da reserva de mercado, explorando essa demanda da classe média por
escolarização. A maior massificação da educação básica também repercute em
maior procura e disputa pelas vagas da ES.28

1.3.2 Configuração recente do SES brasileiro

O ensino superior no Brasil é composto por um conjunto heterogêneo de
estabelecimentos. As IES são divididas em categorias de organização acadêmica e
por natureza jurídica, conforme Quadro 3 (p. 55). Enquanto estruturas acadêmicas,
as instituições são regulamentadas pelo Decreto nº 5.773/2006 (BRASIL, 2012c) e
classificadas como universidades, centros universitários ou faculdades. 29 O mesmo
decreto também prevê os Institutos Federais de Educação Tecnológica (antigos
de nível médio, quando registrados, terão validade nacional”.
28
Uma das metas do Governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) foi universalizar o Ensino
Fundamental. A grande contradição é que, chegando-se a índices percentuais mais próximos à universalização desse nível de ensino, é quando se faz a análise em termos gerais do monumental de créscimo do custo-aluno, do congelamento dos aportes orçamentários brutos para educação, desvio
de recursos de outros níveis de ensino, da enorme precarização do trabalho nas escolas e a consequente piora na qualidade do ensino (NEVES, 1999).
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Cefets), que oferecem cursos técnicos e profissionais em diversos níveis, inclusive
superior.
Pelo ordenamento legal regulamentado, o estabelecimento de ES, no início,
deve ser credenciado no Poder Público competente na categoria de faculdade. A
faculdade atua em um campo do conhecimento, não desenvolve atividades de
pesquisa, voltando-se exclusivamente para o ensino, e não usufrui da autonomia de
uma universidade ou centro universitário (Art. 12-I, § 1º, do Decreto nº 5.773, de 9 de
maio de 2006. Cf. BRASIL, 2012c). Os centros universitários não estão
condicionados juridicamente à realização de pesquisa, mas lhes é facultada a
possibilidade de fazê-la. Esses centros se caracterizam por desenvolverem cursos
em várias áreas do conhecimento, direcionam-se mais ao ensino e gozam de
autonomia universitária.
As universidades, para ser reconhecidas e gozar de status e autonomia,
devem necessariamente ser instituições pluridisciplinares de formação superior que
integram o ensino, a pesquisa e a extensão e que cumpram outras exigências legais
como produção científica ampla, possuir um terço de seu quadro docente com
dedicação exclusiva e grau de mestre ou doutor (LDB de nº 9.394/1996, Art. 52-I-III.
Cf. BRASIL, 1996).

Quadro 3 – Tipificação das IES no Brasil
Públicas
Federais
Estaduais

I- Quanto ao tipo de gestão por Natureza Jurídica
Privadas
Particulares
Confessionais

Municipais

Comunitárias
Filantrópicas
II- Quanto à organização Acadêmica e à finalidade Institucional
Universidades
Centros universitários Faculdades e centros tecnólogos
Fonte: elaboração própria com base em BRASIL (1996; 2012c)

Quanto à composição do SES brasileiro, a Tabela 2, a seguir, traz o panorama
por

instituições

distribuídas

em

categorias

de

tipos

de

gestão,

esferas

governamentais e formas organizacionais acadêmicas referentes no ano 2009.
Nesse ano-base, pode-se perceber em caráter indubitável a prevalência do ensino
superior privado (88,30%) quanto ao tipo de gestão e, também, da forma
29

O Decreto 5.773/2006 revogou o Decreto 2.306/1997, elaborado pela Gestão de FHC, que tipificava
maior diversificação das IES, reconhecidas como: I- Universidades; II- Centros Universitários; III- Faculdades Integradas; IV- Faculdades; V- Institutos ou Escolas Superiores (Art. 8º) (BRASIL, 2013a).
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organizacional de faculdades ou institutos superiores de ensino (85,11%) sobre o
conjunto da ES brasileira.30
Tabela 2 – Distribuição percentual das IES por categoria institucional e forma organizacional no
Brasil (ano-base: 2009)
Tipo de gestão
Organização acadêmica
%
Privadas
88,3
Universidades
7,98
Públicas

11,68

Centros Universitários

5,29

Federais

4,16

Faculdades/ Institutos

85,15

Estaduais

4,54

Centros/ Faculdades de Tecnologia (Ifets)

1,55

Municipais

2,98

Fonte: INEP (2011)

No tocante ao tipo de gestão, conforme a natureza jurídica, as IES
necessariamente devem ser categorizadas como públicas ou privadas. As públicas
são definidas como federais, estaduais e municipais; as IES privadas, classificadas
como particulares, comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Os estabelecimentos
não públicos são necessariamente de direito privado e mantidos por pessoa física ou
por pessoa jurídica específica. As instituições comunitárias se caracterizam por ser
estabelecidas por grupos de pessoas físicas ou jurídicas, em forma de cooperativa,
associação de pais e mestres, de alunos, de bairro. As IES confessionais também
têm como mantenedores grupos de pessoas físicas ou uma ou mais pessoas
jurídicas, a diferença é que devem atender a uma orientação confessional,
ideológica ou religiosa específica (Art. 20-IIII, da LDB. Cf. BRASIL, 1996). As
filantrópicas são regidas na forma da lei e têm direitos a subsídios fiscais.
As IES públicas são mantidas pela União, unidades federativas, Municípios ou
Distrito Federal. São custeadas pelos respectivos sistemas de ensino a que estão
submetidas. As Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), incluindo as
universidades federais e os institutos de educação técnica e profissional são
mantidos pela união e as universidades estaduais são gratuitas. As universidades
municipais particularmente, apesar de públicas, são pagas. Todas as IES brasileiras
são supervisionadas, fiscalizadas e avaliadas pelo MEC.

30

A evolução quantitativa das IES públicas e privadas será tratada no Capítulo 2.
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1.4 O SES NA ARGENTINA: CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.4.1 A
CONCEITUAIS

EDUCAÇÃO SUPERIOR NA ARGENTINA E SUAS MATRIZES

Em tempos recentes (1989-2009), o SES argentino passou por diferenciado
processo de expansão no conjunto de seus estabelecimentos que oferecem cursos
superiores. Ao observar o transcurso histórico da ES na Argentina, há uma marca de
predomínio do setor universitário público. Entretanto, identifica-se claramente um
processo de expansão e de transformações conceituais no ensino superior
argentino.
No contexto desta pesquisa, um grande processo de expansão do SES
argentino levado a cabo entre o período de 1991-2007 se baseou na maior
disseminação

de

instituições

privadas

do

que

em

décadas

anteriores.

Diferenciava-se da expansão ocorrida nos anos 1971-1990 – período marcado por
grande aumento do número das universidades públicas nacionais. Até 2007, a
expansão das IES argentinas em foco nesta pesquisa é o decorrente de tendências
privatistas dos anos 1990. Relevantemente, nesse espaço, operaram inúmeras
transformações conceptivas na educação superior, que sob os paradigmas
neoliberalizantes recomendados pelo BM, foram levadas a cabo pelo Governo
Justicialista de Menem (1991-1999). Em anos recentes, percebe-se consistente
abertura de novos estabelecimentos de ES públicos. Embora novas IES privadas
tenham sido abertas, a tendência de privatização parece ter sido contornada a partir
da nova expansão do setor público em tempo presente (C. SPU, 2002; 2004; 2005;
2006; 2007; 2008; 2009; 2010).
No que respeita à legislação, a educação enquanto direito assegurado
constitucionalmente na Argentina é regulamentada através da Lei de nº 26.206/2006
(Ley de Educación Nacional – LEN), da Lei de nº 24.521/1995 (Ley Nacional de
Educación Superior - LES), além de decretos e atos normativos que lhes são
derivados e da Lei de nº 26.058/2005 (Ley de Educación Técnico Profesional LETP). Esta última, além dos estabelecimentos de ensino técnico e profissional em
nível médio, regula também os institutos de educação superior não universitária. Na
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Argentina, a imensa maioria de estudantes de nível superior estão se graduando
através dos cursos de grado universitário, seja nos Institutos Universitários, seja nas
Universidades propriamente ditas. Dessa maioria, a maior parte dos estudantes está
concentrada em grandes e tradicionais Universidades públicas da Nação.
Antes de caracterizar cada tipo de IES da Argentina ao longo do período
abordado na pesquisa, convém abordar os fins e as concepções da ES argentina
expressas na forma da lei. Nesse âmbito, a Lei Constitucional argentina faz apenas
menção às universidades nacionais (Art. 75, § 19) e três referências, no corpo de
artigos, à educação de maneira geral, que será descrito a seguir.
Dessa forma, cumpre ressaltar que na primeira referência à educação o
direito ao ensino é previsto no Art. 14 da Constituición de la Nación Argentina
(REPÚBLICA ARGENTINA, 1853), citado entre os demais direitos individuais e
sociais de maneira genérica. No entanto, essa antiga Constituição, que é a vigente,
deixa claro e em aberto que esse e outros direitos serão regulamentados por leis
infraconstitucionais específicas.
Art. 14º.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar
y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de
publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su
propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de
enseñar y aprender (grifo nosso) (REPUBLICA ARGENTINA, 1853).

Em demais abordagens, o campo educacional aparece no Art. 75, § 19 como
atribuição legislativa do Congresso argentino. Nessa referência, lançam-se alguns
objetivos do Estado aos quais a educação fica atrelada. Segundo os quais a
educação, enquanto tema a ser legislado pelo Congresso, está implicitamente
percebida como meio dirigido ao desenvolvimento social e econômico, à diminuição
das desigualdades regionais, por meio de políticas que possam disseminar e garantir
aplicação da pesquisa científica e tecnológica.
Outras garantias implícitas no condicionamento de leis posteriores são:
respeito às características das províncias e das localidades e participação da família
e responsabilização do Estado no processo educacional. Da mesma forma, também
no Art. 75, § 19 da Constituición de la Nación Argentina estão descritos alguns
princípios como “(...) la promoción de los valores democráticos y la igualdad de
oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los
principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y
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autarquía de las universidades nacionales” (grifo nosso).
De maneira bem clara, a autonomia das universidades já estava assegurada
formalmente na Constituição, assim como os princípios da gratuidade, igualdade de
oportunidades e equidade da educação pública. Esse último princípio também
aparece implícito no Art. 17, o qual reconhece a origem étnica e cultural dos
indígenas argentinos, assegurando-lhes o direito a uma educação bilíngue e
intercultural.
Para buscar convergência com alguns dos princípios constitucionais
norteadores da educação, a atual Ley de Educación Superior (LES), n° 24.521, em
vigor desde 07 de agosto de 1995 (REPÚBLICA ARGENTINA, 1995a), descreve o
ensino superior na Argentina como obrigação do Estado e direito de todos os que
quiserem cursá-lo após haver terminado o Ensino Médio (enseñanza secundaria) e
tiverem as competências desse nível educacional.31
O Artigo 7º da mesma lei deixa claro os pré-requisitos mínimos para o cidadão
argentino poder usufruir do direito à educação superior e também as concessões
excepcionais, dirigidas aos adultos que não comprovem haver terminado a
educación secundaria (EGB 3 e polimodal). Dizem os dois artigos:
Artículo 2. El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos
que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas (grifo nosso).
Artículo 7. Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior,
se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza.
Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa condición,
podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que
las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente (REPÚBLICA ARGENTINA, 1995).

Nesse sentido, a ideia de educação superior na Argentina está mais
relacionada a um direito do indivíduo e a uma obrigação do Estado – uma vez que o
Ensino Médio (educación secundaria) já foi incluído como nível educacional
obrigatório, no Art. 29 da Ley de Educación Nacional, ou LEN (REPÚBLICA
31

Antes mesmo de entrar em vigor a LES nº 24.521/1995, o acesso irrestrito ao ensino superior gra tuito foi garantido a partir do ano 1949, na primeira gestão de Juán Domingos Perón. O acesso aberto
e a gratuidade à educação superior só foram suspensos nos três períodos de ditaduras militares
(1955-1958, 1966-1973 e 1976-1983).
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ARGENTINA, 1993) – do que um direito condicionado ou restrito ao mérito de cada
um.32 Conforme Adriana Chiroleu (1998, p. 5), esse princípio de equidade, embora
não suficiente para resolver o problema do “acceso real al conocimiento”, é que
permitiu a democratização do acesso a ES para classes sociais excluídas até então.
No que diz respeito aos que não tenham concluído o Ensino Médio e estão na
faixa etária mínima de 25 anos, a mesma lei prevê a realização de um exame de
admissão para que se comprove a aptidão necessária ao ingresso no nível superior
de ensino. A LEN argentina, conforme interpretação, não trata claramente se apenas
podem ser avaliados condicionalmente para o acesso à ES os adultos de 25 anos ou
mais que não tenham diploma da educação secundária; ou se existe impedimento;
ou se é permitido em casos excepcionais, como, por exemplo, poderia acontecer na
existência de jovens com menos de 25 anos, ou adolescentes com superdotação ou
altas habilidades de realizar o exame de acesso para ingressar no ensino superior
antes do término do Ensino Médio, ou em idade menor do que a faixa etária
universitária.
Uma possibilidade para os casos de acesso a níveis educacionais maiores
sem a titulação de níveis anteriores era prevista pela antiga Ley de Federal de
Educación (LFE), de nº 24.195/1993 no Art. 12: “(...) em casos excepcionales, el
acceso a cada un de ellos, no exigirá el cumplimiento cronológico de los anteriores,
sino la acreditación, mediante evaluación por un jurado de reconocida competencia,
de las aptitudes y conocimientos requeridos” (REPÚBLICA ARGENTINA, 1993). No
entanto, a atual LEN não manteve formalmente, ou pelo menos deixou em aberto,
essa possibilidade. Nesse aspecto, a LES quando fixa, para casos excepcionais, a
idade de 25 anos, omite outros casos excepcionais, ou pelo menos, parece restringir
um pouco mais o direito ao acesso aos níveis educacionais mais elevados.
Se a atual LEN e a LES não preveem de maneira formal essa particularidade,
sinalizando maior rigidez de credenciamento ao acesso, por outro lado, concorrem
para maior valorização do nível secundario (médio) de ensino obrigatório, uma vez
que o mesmo é o requisito básico para acesso às IES. 33 Apenas em caso
32

Cf. ARGENTINA. Ley de Educación Nacional Nº 26.206 – 2006, Art. 16: “La obligatoriedad escolar
en todo el país se extiende desde la edad de CINCO (5) años hasta la finalización del nivel de la Edu cación (...)”. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas instituciona les, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente
en todo el país y en todas las situaciones sociales” (grifo nosso).
33
Na Argentina, conforme a LEN, compreendem o ensino obrigatório, o último ano da educación inicial na faixa etária de 5 anos, toda educación primaria entre as idades de 6 a 14 anos e a educación
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excepcional a LES permite que o exame de admissão para ingresso de pessoas não
credenciadas seja aplicado. Nesse caso, a referida lei limita a idade mínima em 25
anos para a realização de uma avaliação para ingresso na universidade em caso de
o estudante não haver concluído o Ensino Médio.
Nesse sentido, a educación secundaria, enquanto parte do ensino obrigatório
em processo de universalização, potencialmente teria evasão menor do que em
período que não era de oferta estatal obrigatória. Apesar de o histórico acesso livre e
irrestrito ser mantido pela LES, a referida lei cria, na prática, subsídios para a
restrição do ingresso nos cursos superiores, uma vez que o o Art. 35 delega
autonomia às IES no tocante à criação de formas próprias de ingresso:

Art. 35: Para ingresar como alumno a las insituciones universitarias, sean
estatales o privadas, deberá reunIrse como mínino la condición prevista em
el artículo 7 y cumplir com los demás requisitos del sistema de ingreso de
admisión que cada instituición establezca (grifo nosso) (REPÚBLICA ARGENTINA, 1995a).

As instituições, dessa maneira, ficaram desimpedidas para erguer obstáculos
ao ingresso em seus cursos. Esses obstáculos poderiam vir em forma de exames
para ingresso, cursos introdutórios básicos, ciclos comuns e muitas outras formas
fechadas ou disfarçadas de restrições. Os exames fechados com vagas limitadas
são usualmente mais praticados por IES privadas. 34 Apesar da possibilidade de cada
universidade condicionar o acesso estar prevista no artigo supracitado, o acesso
livre e irrestrito ao ensino superior público e gratuito continuou sendo a prática
amplamente majoritária na ES argentina, em especial no que respeita às maiores
universidades.35
Por todas essas características, as IES argentinas marcam um sistema
massificado e cada vez mais diversificado, com formas democráticas de acesso
consolidadas

historicamente,

constituindo-se

de

forma

bem

particular

se

secundaria (ainda chamada de polimodal), abrangendo a faixa de 14 a 17 anos. Na lei em vigor anteriormente, a LFE, de 1993, o polimodal ainda não era incluído como parte do ensino obrigatório provido pelo Estado.
34
Outros artigos da LES, como o Art. 50 são contraditórios, posto que atentam contra a autonomia
universitária, O referido artigo delegava às faculdades das universidades com mais 50.000 alunos a
possibilidade de erigirem seu próprio sistemas de ingresso, independentes do posicionamento central
da universidade a qual se insere.
35
Tal como a Ley Federal de Educación (LFE) foi revogada pela LEN, existe uma grande pressão em
anos recentes para que a LES, também implementada sob o contexto das políticas neoliberais implementadas por Menem nos anos 1990, também possa ser revogada por outra atual. Em 2012, havia
pelo menos 5 projetos de lei, de forças políticas distintas, no Congresso Argentino com esse propósito. Para Marcela Mollis (2012), é imprescindível que os ataques à autonomia universitária, promovido
pela LES, possam ser debelados por outra lei.
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comparadas com outros países.
Apesar dessa heterogeneidade, a ES argentina permanece, em larga escala,
de ingresso gratuito e ilimitado quanto a matrícula em cursos de graduação. Também
tem mantido ao longo de toda a História, taxas de matrículas dominantemente
públicas em relação ao volume de cursantes.
O fenômeno de privatização da ES na Argentina somente se configurou como
tendência mais forte no período 1991-2007 por meio das reformas de cunho
neoliberais e a promulgação da LES no governo de Carlos Menem.
Embora as IES privadas tenham se expandido consideravelmente no período
em tela, a maioria dos universitários argentinos não só permanece nas
universidades públicas nacionais como também a ser preferencialmente recrutados
para as empresas privadas. Nesse aspecto, o mercado de trabalho também parece
preferir as públicas (MOLLIS, 2008).

1.4.2 A configuração do Sistema Nacional Universitário (SNU) na Argentina
nas duas últimas décadas

No que respeita às tipificações das IES a serem comparadas na Argentina,
considera-se o tipo de gestão (natureza jurídica) e forma organizacional acadêmica
(finalidade institucional). Quanto ao tipo de gestão, as IES ostentam natureza jurídica
pública ou privada. No tocante à missão institucional, conforme o Art. 5º da LES
(REPÚBLICA ARGENTINA, 1995a), os estabelecimentos de ensino superior
argentinos são classificados como instituições não universitárias ou terciárias
(Ensiñanza Superior no universitaria – ESNU), nas quais o funcionamento se
materializa por meio de institutos ou escolas que ofertam cursos (pregrado) técnicos
e profissionais em nível superior; ou como IES de educação universitária (Sistema
Universitário – SU), cujos cursos (grado) acadêmicos se realizam nas instituições
universitárias. A primeira modalidade se desenvolve por meio dos pregrados
(tecnicaturas, cursos de curta duração de dois a quatro anos) em institutos ou
escolas voltados à formação humana, artística, social, técnica, profissional e
docente. A modalidade universitária é desenvolvida por meio do curso de grado
(cinco anos ou mais) em estabelecimentos categorizados como institutos
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universitários ou universidades.36
Conforme essa lei, os institutos terciários ou não universitárias estão
direcionados, além da formação em nível técnico-profissional e à formação artística,
humanística, à formação de professores para a educação básica. 37 Os cursos de
pregrado se direcionam a um ensino instrucional, que atende a demandas voltadas
mais ao mercado laboral, cujas ocupações necessitam de força de trabalho
habilitada tecnicamente. Algumas vezes os pregrados podem ser utilizados como
estágios ou nível de ensino intermediário entre o ensino secundário e o superior –
uma espécie de pós-secundário. Nesse caso, o aluno de nível terciário poderá, após
o término do curso, vir a cursar um estabelecimento universitário, aproveitando seu
conhecimento, e alguns casos pontuais, créditos (para não repetir assuntos já
estudados).
No tocante ao SU, o mesmo ordenamento jurídico regulamenta que as
universidades, necessariamente, deve desenvolver as atividades em diversas áreas
de conhecimento estruturadas de forma orgânica em faculdades, departamentos ou
unidades acadêmicas equivalentes. De forma mais simplificada, os institutos
universitários são assim denominados segundo o Art. 27 da LES, por ser “(...) Las
instituciones que circunscriben su oferta académica a una sola área disciplinaria (...)”
(REPÚBLICA ARGENTINA, 1995a).
Se é admitido que as universidades e institutos universitários na Argentina se
ocupam do ensino acadêmico e os estabelecimentos não universitários objetivam
primeiramente a qualificação laboral, é de fundamental importância também levar-se
em conta as características de tipo de gestão das IES. A gestão dos
estabelecimentos de ES é essencialmente protagonizada entre gestão estatal
(pública) e privada, mediante o controle do poder público.
Conforme a LES, a gestão estatal está relacionada às universidades
nacionais, provinciais e municipais, cada uma delas de responsabilidade direta das
esferas de poder federal ou Provincial. 38 A mesma lei, segundo o Artigo 63, afirma
36

Em alguns casos, observa-se as universidades, além dos cursos de grado, oferecidos por meio de
bacharelados e licenciaturas, oferecerem também algumas tecnicaturas e profesorados (curta duração).
37
Na Argentina, o termo Educación Obrigatoria é mais amplamente utilizado. Não se utiliza o termo
educação básica. Entretanto, em termos comparativos com as divisões de ensino brasileiro, a educação obrigatória na Argentina compreenderia a Educacion Inicial; a Educación Primaria (Educación
General Básica/ EGB 1 e 2); a Educación Secundaria (Ciclo Básico Común ou EGB 3; e Ciclo Básico
Orientado ou Polimodal). Cf. A LEN, os termos sublinhados são as últimas denominações oficiais.
38
Desconhece-se a existência de qualquer universidade municipal na Argentina, apesar de a lei
prevê-las.
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que a gestão privada de universidades e institutos universitários não poderá ter
como fim o lucro, devendo a IES ter personalidade jurídica de associação civil ou
fundação e ser autorizada pelo Poder Executivo.
No âmbito organizacional da ES argentina, o Quadro 4 e a Tabela 3, a seguir,
ilustram, respectivamente, a composição por natureza jurídica e acadêmica das IES
e os percentuais de participação de cada tipo institucional no ano base 2009.
Quadro 4 – Organização do SES na Argentina e tipos de IES
Públicas
Nacionais
Provinciais*
Municipais**

I- Quanto ao tipo de gestão universitária por natureza jurídica
Privadas
Religiosas ***
Empresariais***

II- Quanto à organização Acadêmica e ao tipo Institucional
Educação universitária
Educação não universitária
Universidades
Institutos de Formação Docente
Institutos Universitários
Institutos de Formação Técnica e Profissional
Colégio Universitários
Institutos de Formação Artística
Legenda: * Há apenas um registro de outorga no SPU (2010) de Universidade Provincial na Argentina, a Universidad Autónoma de Entre Ríos, que realiza ensino de pesquisa e extensão. Estima-se que outras universidades provinciais sejam mais dirigidas ao ensino, no entanto, desconhece-se seu número exato. ** Apesar de mencionadas no Art. 1º da LES, inexistem na Argentina.
*** Classificações de Lamarra (2002): oficialmente, as Universidades Argentinas estão impedidas de ter fins lucrativos.
Fonte: elaboração própria com base em SPU (2010); LAMARRA (2002)
Tabela 3 – Composição recente do SES universitário argentino por percentuais de agentes institucionais e tipos de gestão em % (ano-base: 2009)
Tipo de gestão
Organização acadêmica
82,07
Privadas
52,83 Universidades
Públicas
45,27
17,92
Nacionais
44,33 Institutos Universitários
Provinciais
0,94
0,00
Municipais
0,00 Colégios universitários
Estrangeiras/Internacionais
Fonte: SPU (2010)

1,88

A responsabilidade sobre as universidades e institutos universitários (estatais, privados, nacionais e provinciais) que formam o Sistema Universitário
Nacional (SNU), recai sobre o Governo Federal, através do McyE e seus órgãos internos coordenados pela Secretaria de Políticas Universitárias
(SPU). De forma distinta, a responsabilidade sobre as IES não universitárias
é delegada às Províncias e à Cidade Autônoma de Buenos Aires (REPÚBLICA ARGENTINA, 1995a, Art. 15 da LES).

Curiosamente, o artigo não abrange diretamente as universidades e institutos
universitários estrangeiros e multinacionais que atuam na Argentina. Uma vez
omitidas na lei ordinária, essas instituições estariam condicionadas às diretivas de
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IES privadas e/ ou se submetem supranornativamente a critérios políticos e técnicos
do governo argentino, mediante autorização de funcionamento do MCyE a fim de
manter as formas de desenvolver as atividades e explorar o mercado universitário.
Tabela 4 – Configuração do SES não universitário argentino por tipos de gestão e finalidade
(ano-base: 2009)
Tipo de gestão
Organização acadêmica
Privada 56,12 Institutos de Formação docente 29,06
Pública 43,83 Institutos técnicos e profissionais 40,15
Institutos de ambas as formações 30,78
Fonte: elaboração própria com base em DINIECE (2009).

As IES universitárias argentinas gozam de autonomia acadêmica (intelectual)
e institucional (administrativa) – o que é assegurado desde a Constituição da Nação
Argentina. Essa autonomia não é estendida às IES de tipo não universitário, que se
submetem às diretrizes administrativas e de gestão do sistema provincial de ensino
ou da Cidade de Buenos Aires. Conforme o regulamento jurídico, as IES
universitárias são articuladas no Sistema Nacional Universitário (SNU). Divergente
da concepção de sistema, Marcela Mollis (2008, p. 515) afirma não caber tal
classificação para o conjunto das IES argentinas:
El principio organizacional básico de los sistemas de educación superior diversos (…) es que funcionan como “todo articulado”. Nuestro conjunto de
instituiciones universtarias y no universitarias, no funciona como un “sistema” com partes articuladas entre sí. El problema entonces no es la “diversidad” de ingresos universitarios y de oferta, sino la falta de planeamiento y la
falta de articulación entre el nivel secundario y el pos secundario.

Apesar de as principais características desse agrupamento serem mais ou
menos uniformes – estrutura massificada, acesso irrestrito aos cursos e a autonomia
administrativa de cada IES (inclusive quanto às formas de livre admissão e oferta) –,
subsistem falhas de articulação entre as IES desse conjunto. Dessa maneira, os
esforços legais para articular melhor o SNU, no sentido de dar maior integração,
equivalência de cursos e maior mobilidade entre as modalidades da ES, não logrou
solucionar a desarticulação constatada.
Para Mollis (2008), isso não é um problema tão recente. A antiga LFE (1993),
revogada pela LEN, já deixava claro o desejo de um sistema articulado:
Los níveles, ciclos y regímenes especiales que integren la estructura del sistema educativo deben articularse, a fin de profundizar los objetivos, facilitar
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el pasaje y continuidad, y asegurar la movilidad horizontal y vertical de los
alumnos/as (REPÚBLICA ARGENTINA, 1993, Art. 12).

Ao que parece, a desarticulação foi constituída historicamente em uma
combinação de políticas que não se preocuparam tanto em uniformizar os cursos,
visto que há poucas décadas se tinha um sistema muito menos diversificado ao lado
da autonomia das universidades em elaborar o currículo e estruturar os cursos. Tudo
aponta para a ideia de que no período de maior privatização da ES argentina ou os
anos em que as IES privadas mais se reproduziram (1991-2007) foi justamente a
fase em que a desarticulação dos cursos e modalidades deixou de ser um problema
não tão despercebido, tornando-se incômodo entrave às reformas neoliberais do
ensino superior e ao Sistema Nacional Universitario (SNU) que a LES almejava
materializar.
Na tentativa de solucionar a incômoda questão, previu-se a articulação entre
as IES não universitárias e as de natureza universitária, por meio de um terceiro tipo
de instituição a ser considerada como colégio universitário (Art. 22, da LES. Cf.
REPÚBLICA ARGENTINA, 1995a). O referido artigo é regulado pelo Decreto 1.232,
de 1º de outubro de 2001 (REPÚBLICA ARGENTINA, 2001), que define o colégio
universitário como estabelecimento de ES não universitária reconhecido, que
ofereça modalidades de ensino articuladas com uma ou mais instituições
universitárias.39
Os colégios universitários devem necessariamente direcionar o ensino para
cursos voltados a uma formação rápida e dinâmica para a inserção do estudante no
mercado de trabalho. Esses cursos se caracterizam por ser flexíveis, modulares e de
curta duração. Nesse aspecto, não diferia de um instituto não universitário. O que lhe
diferia seria a articulação com cursos de uma ou várias IES universitárias durante o
curso de pregrado. A ideia era permitir mais facilitadamente, ao término de curso, a
possibilidade de aproveitamento, continuidade ou aperfeiçoamento do que foi
cursado no colégio universitário, dentro do mesmo campo de conhecimento. Longe
de inovar, a LES tentava uma versão argentina que reproduzia os articulados
colleges estadunidenses.
Na regulamentação argentina, os cursos dos colégios universitários devem ter
39

“ARTICULO 1º.- El sistema integrado de educación superior se ejecutará a través de la categoría
institucional de los Colegios Universitarios prevista en el artículo 22 de la Ley Nº 24.521, mediante
convenios de articulación y acreditación a celebrarse entre una Jurisdicción Educativa Provincial o el
Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, una o más Instituciones Universitarias públicas o privadas del país y una o más Instituciones de Educación Superior no Universitaria”, com forme o Decreto 1.232, de 1º de outubro de 2001 (REPÚBLICA ARGENTINA, 2001).

67

no mínimo carga-horária de 1.600 horas e dois anos de duração (tal como os
institutos terciários). Os programas desenvolvidos são: a) ciclos de estudos básicos
semelhantes aos das IES universitárias (nesse caso, devem ser ministrados por
docentes com títulos universitários); b) programas de formação de professores para
o ensino inicial, básico e médio; c) programas focalizados no desenvolvimento das
potencialidades regionais e locais.40
No conjunto de normas para os colégio universitários, estão previstas
inúmeras condições e também o controle dessas instituições, tanto por parte da
universidade ou IES universitárias que celebrem o convênio com esses colégios,
como por parte do poder público, por meio das jurisdições educacionais – o que lhe
submeteria ao controle institucional. Nesse caso, também haveria controle indireto
do MCyE/SPU mediante a gestão das IES universitárias sobre as IES não
universitárias classificadas como colégios universitários. Na percepção dessas
relações, identifica-se forte hierarquização das IES, cabendo às universidades e
jurisdições educacionais locais o poder de reconhecer os cursos (acreditación), ao
MCyE/SPU e à Coneau a fiscalização e avaliação das universidades e aos colégios
universitários o cumprimento das exigências regulamentares do Decreto 1.232/2001.
Se existem articulações institucionais impostas baseadas no regulamento
para os colégios universitários, submetendo necessariamente uma IES não
universitária a uma universidade como polivalência de diplomas e cursos, sem
dúvida isso acarreta maiores responsabilidades para o estabelecimento universitário
gestor do convênio. Com o foco na flexibilidade acadêmica ou colegial e polivalência
dos cursos, objetivando a criação de modelos alternativos a distância e experiências
em nível de curso superior, a LES buscou diversificar o sistema. Dessa maneira, o
movimento de equiparação e sobreposição de entes não universitários aos
universitários

fragmentaria

os

papéis

historicamente

desempenhados

pela

universidade (nesse caso, ela seria corresponsável por um colégio universitário),
maximizando a função do Estado na regulamentação do ensino superior, que passa
a ofertar cursos fragmentados e rebaixados em qualidade através de uma infinidade
de estabelecimentos (D’ALMEIDA; MATALUNA; CATANI, 2005).
Apesar dos reflexos possivelmente divergentes entre a realidade e os
objetivos explicitados pela defesa da LES, de flexibilidade, polivalência e
modernização do sistema, não se conhece hoje na Argentina número significante de
40

Art. 3º (Id., ibidem).
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IES que funcionem como colégios universitários. Dessa forma, não há esses
colégios universitários em quantidade relevante no sistema de educação superior
como um todo. De acordo com a ínfima presença desse tipo institucional no conjunto
da ES, não se pode concluir a motivação que levou esse tipo de instituição prevista
para melhor integrar o SES argentino a não se desenvolver como esperado. No
entanto, podem-se traçar três hipóteses para a existência da pequena quantidade de
colégios universitários no espaço argentino: a) descrédito das IES universitárias em
relação às não universitárias; b) baixo interesse das IES não universitárias privadas
ao não estimar grande perspectiva de ganho ou pequena demanda de alunos; c)
excesso de condições exigidas pelo regulamento.
Devido à incipiência da modalidade dos colégios universitários, a percepção
de um SNU argentino desordenado de Marcela Mollis (2008) ainda se revela válida.
Se, a partir desse entendimento, há percepção do SES argentino como um todo
desarticulado, convêm assinalar que é um sistema diversificado e heterogêneo.
Oficialmente, a LES (REPÚBLICA ARGENTINA, 1995a) simplifica a tipologia
das IES em universitárias (universidades, institutos universitários), não universitárias
(instituto de formação docente, artística, social, humana e institutos técnicos
profissionais), públicas e privadas (Quadro 4, p. 63). No entanto, de maneira
paradoxal ao diversificado sistema argentino, pode-se classificar as IES em
categorias muito mais amplas.
Para
empresariais,

Lamarra

(2002),

técnicas,

descentralizadas

(Quadro

podem

militares
5,

a

e

ser

classificadas

policiais,

seguir).

De

religiosas,
acordo

como

autônomas,

centralizadas
com

as

e

normas

jurídico-normativas, a autonomia só é devida às IES universitárias (p. ex., as
universidades nacionais). As IES não universitárias são supervisionadas diretamente
pelo poder público da província. Quanto às Instituições de Ensino Superior
empresariais, embora a legislação proíba formalmente o lucro, é permitido a
algumas corporações ou conglomerados organizar IES de acordo com os objetivos
da instituição, a exemplo da Universidad de la Empresa.
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Quadro 5 – Outras definições das IES argentinas
Autónomas: Según la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior, las instituciones
universitarias son autónomas, en lo académico y en lo institucional, como se desarrollará más
explícitamente en el capítulo 4. En cambio, las instituciones de educación superior no universitaria no
gozan, en general, de autonomía, ya que depende n o son supervisadas por las autoridades provinciales
y deben aplicar las regulaciones académicas, curriculares e institucionales establecidas por dichas
autoridades.
Empresariales: No existen formalmente este tipo de instituciones como las hay en otros países,
particularmente en Estados Unidos. Sin embargo, si se tiene en cuenta la sociedad propietaria hay varias
universidades privadas que pueden categorizarse de esta manera. Estos son los casos en que los
propietarios son cámaras empresariales o empresas o grupos de empresas que han promovido la
creación de la universidad y sus objetivos y orientaciones académicas están estrechamente vinculados
con los requerimientos de las entidades propietarias. Tienen esta característica un número significativo de
las universidades creadas en la década del 90 y de los proyectos de nuevas universidades evaluadas por
la CONEAU en los últimos años.
Técnicas: La universidad de este tipo por excelencia es la Universidad Tecnológica Nacional, creada en
1953 con el nombre de Universidad Obrera Nacional y reorganizada con su actual denominación en 1959.
Ofrece esencialmente carreras de ingeniería y otros tipos de estudios de carácter tecnológico. Algunas
universidades privadas tienen esa orientación, en especial el Instituto Tecnológico de Buenos Aires.
Militares y policiales: Existen tres universidades nacionales dependientes de las tres fuerzas armadas y
una dependiente de la Policía Federal.
Religiosas: La mayoría de ellas son las católicas, ya sea porque pertenecen a la propia Iglesia o porque
tienen una orientación de tipo confesional. También hay universidades o institutos universitarios de otras
orientaciones religiosas, como ser evangélicas y adventistas.
Centralizadas y descentralizadas: La mayoría de las instituciones universitarias están concentradas en
una misma sede o tienen varias sedes pero en la misma ciudad y, habitualmente, muy cercanas.
Fonte: LAMARRA (2002)

De acordo com a categorização de Lamarra (2002), as IES técnicas são mais
ligadas às áreas da engenharia (p. ex., Universidad Tecnológica Nacional), enquanto
as religiosas seguem alguma orientação confessional, sendo propriedades de
alguma Igreja. Na Argentina, as IES religiosas foram as primeiras universidades
privadas a funcionar (universidades católicas). No tocante às universidades militares
ou policiais, objetiva-se a formação de quadros funcionais qualificados para trabalhar
nas Forças Armadas ou na política (Instituto de la Policía).

1.5 SES NO BRASIL E NA ARGENTINA EM PERSPECTIVA COMPARADA

Do ponto de vista comparativo, os SES no Brasil e na Argentina guardam
mais diferenças estruturantes do que semelhanças. Essas distinções originalmente
podem ser percebidas na concepção, direcionamento e alcance social dos SES
instituídos nas duas nações. Em análise da composição dos dois sistemas
universitários tanto em períodos mais recentes quanto em períodos constituintes,
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podem-se observar alguns contrastes importantes. Nas duas últimas décadas, essas
diferenças, embora bem marcantes, ganharam pontuais convergências quanto ao
incremento do privatismo na ES.41 Essa privatização ocorre no que tange à
organização universitária e também ao estímulo político à abertura de novos
estabelecimentos privados para descarregar parte, maior ou menor, das demandas
por cursos universitários de graduação públicos custeados pelo orçamento estatal.
No tocante ao período recente em comparação nos anos 1990 e 2000, os
sistemas de educação universitária nos dois países ainda refletem distinções
conceituais de formação histórica específica. Enquanto na Argentina a universidade
possui estágio mais enraizado de tradição pública e democratização do acesso a
ES, o sistema universitário no Brasil traz avanços mais bem tardios nesses
aspectos. Por outro lado, na Argentina há maior resistência e desestímulo à
expansão de estabelecimentos universitários privados, as políticas nacionais de
expansão de IES públicas e distribuição mais equânime das oportunidades de
acesso têm refreado, ao longo da História, a voracidade da privatização educacional.
No Brasil, a força política e econômica da iniciativa privada no campo educacional
universitário por meio de grandes corporações que atuam e exploram o lucro
derivado do ensino pago que comercializam pôde, desde muito tempo, constituir-se
como tendência naturalizada socialmente e vencedora no campo do ensino superior.
Essa característica é tão marcante e contrastante em relação à Argentina que pode
ser analisada sob um viés político que particulariza o Brasil como país onde se
permite legalmente a formação de sindicatos empresariais e patronais por parte dos
que comercializam a educação.
Às semelhanças nos modelos universitários de Argentina e Brasil, atém-se a
importância estratégica que a ES em âmbito de graduação assume na formação de
quadros intelectuais e qualificados para atuação em setores vitais ao equilíbrio e ao
desenvolvimento do Estado. A manutenção dessa importância, no entanto, estaria
submetida a direcionamentos políticos mais ou menos universalizantes, de cunho
neoliberal e privatista. Ainda que tal tendência possa estar mais tímida ou refreada
atualmente, os reflexos do privatismo podem ser aferidos nos SES analisados.
Nesse tocante, o Brasil, cuja inserção universitária foi tardia, a iniciativa
privada desde o início desempenhou papel de protagonismo. Em tempo recente, a
situação tem maior desequilíbrio. Por outro lado, na Argentina, em que o papel do
41

As intervenções estatais no ensino superior serão tratadas no Cap. 3.
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Estado foi de maior relevância para a indução da ES, o privatismo das últimas
décadas parece ter diminuído o abismo entre o público e o privado. O grau de
privatização, embora bem diferente, pode ser notado na configuração numérica
recente dos SES (Gráfico 1 e Gráfico 2).
Gráfico 1 – IES públicas e privadas no Brasil
Gráfico 2 – IES públicas e privadas na
(ano-base: 2009)
Argentina (ano-base: 2009)

Legendas: * Para o SES argentino, calculou-se os números de IES do SU e da ESNU.
Fonte: elaboração própria com base em INEP (2010); SPU (2011); DINIECE (2009)

Nessa lógica, as reformas neoliberais que se intentaram levar adiante na ES
dos dois países a partir dos anos 1990, mediante adoção de uma gama de políticas
reestruturantes coordenadas pelo Estado que resultou no incremento da privatização
no campo do ensino superior, possivelmente pressionaram à maior diversificação do
espaço do ensino superior no âmbito de Brasil e Argentina. Contribuíram também
para relativa convergência entre os dois SES, posto que cada vez mais
diversificados, as mudanças percebidas pela análise da legislação e composições
estatísticas pública e privada dos SES concorreram para diminuição das diferenças
inicialmente observadas entre a ES de ambos os países, pendendo para o lado de
maior privatismo. Tanto a diversificação das IES como a padronização dos SES
implicam ajustes necessários do ponto de vista do capital. As políticas
neoliberais-reformistas para a universidade, algumas vezes, consideram as
características nacionais e regionais peculiares para sua elaboração. No entanto, as
políticas de reforma neoliberal mediante limitadas variantes, imersas sob condições
socioeconômicas, culturais e políticas distintas, engendram uma finalidade mais ou
menos uniforme através de metas e atos particulares.
Quanto à estrutura dos dois sistemas nacionais de ES, percebe-se traços
semelhantes no que diz respeito a importância das IES públicas. Tanto no Brasil,
quanto na Argentina, as instituições públicas de ensino superior gozam de prestígio
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e reconhecimento social, sendo as mais procuradas no caso dos dois países. São as
mais disputadas para o ingresso na graduação no Brasil e as mais acessadas no
ensino superior argentino. Se, no que respeita às IES, percebe-se a busca pelo
ensino de graduação público-gratuito e o reconhecimento social atribuído a esse
espaço, pode-se destacar grande diferença quanto às matrículas públicas e privadas
na ES dos dois países em análise, conforme o Gráfico 3 e 4.
Gráfico 3 – Matrículas públicas e privaGráfico 4 – Matrículas públicas e privadas no Brasil (ano-base: 2009)
das na Argentina (ano-base: 2009)

Legendas: * Para o SES argentino, calculou-se os números de IES do SU e da ESNU.
Fonte: elaboração própria com base em INEP (2010); SPU (2011); DINIECE (2009)

Na observação dos percentuais de matrícula em estabelecimentos de
natureza jurídica pública e privada, tendo como base o ano de 2009, pode-se
evidenciar contraste quase completo entre os sistemas de ES do Brasil e da
Argentina. Enquanto no Brasil, a maioria absoluta da matrícula está na ES privada
(73,71%); de forma inversa, na Argentina, 72,64% da matrícula se concentra no
setor público. É inegável que parte dessa estruturação da ES em ambos os países
advenha da configuração histórica da esfera pública e privada no referido nível de
ensino. No entanto, a privatização ganha impulso nos anos 1990, a partir de uma
expansão relativamente maior do setor privado do que o público com relação às IES
e matrículas na ES do Brasil e Argentina, tal como analisa o próximo capítulo.
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CAPÍTULO 2 – O SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO BRASIL E DA
ARGENTINA
EM
PERSPECTIVA
COMPARADA:
ESTRUTURA
E
CARACTERÍSTICAS DA GRADUAÇÃO UNIVERSITÁRIA, EXPANSÃO DOS
ESTABELECIMENTOS, MATRÍCULA E ACESSO

Inúmeras mudanças desde a década de 1990 têm afetado o campo
educacional, sobretudo, a Educação Superior. Expressas por meio de reformas mais
ou menos homogêneas e elaboradas em centros hegemônicos de poder mundial em
favor da manutenção da lógica rentista assente na mega-acumulação do sistema
capitalista global, as transformações paradigmáticas da ES têm sido intentadas no
Brasil e na Argentina.
Essas transformações são classificadas pela vasta literatura, pelos meios
políticos e de comunicação de massa, como reformas universitárias. Entretanto, é
quase unânime o entendimento que o referido movimento reformista, descrito por
estruturas capitalistas políticas, econômicas e ideológicas dominantes, por meio de
determinados adjetivos (modernização, otimização, flexibilidade etc.), se insere no
novo rearranjo do capitalismo globalizado em direção vertical ao concentrado ganho
financeiro-especulativo, cuja essência encontra respaldo no pensamento neoliberal
vigente.
A presente pesquisa comunga da percepção crítica do processo histórico em
curso e sua face negativa para a atual universidade – refletido na potencialidade dos
processos de expansão e privatização do Ensino Superior. Nesse sentido, a
expansão da oferta privada propicia relativa expansão do acesso a vagas para a ES.
O processo de privatização é direcionado a algumas áreas de alta
lucratividade advinda da exploração do comércio educacional e/ ou direcionada às
demandas específicas do mercado, engendrando uma formação contingencial
excedente de força de trabalho, decrescendo o valor do trabalho. A privatização
educacional pode vir acompanhada pela maior diversidade dos tipos organizacionais
das IES e se estender a outras formas presentes nas políticas públicas ou nos
embates entre forças de mercado e interesses públicos no ensino superior. Para
Dias Sobrinho (2009a, p. 10), a privatização na ES é melhor entendida a partir de
duas dimensões: a primeira refere-se ao aumento do número de provedores
privados no setor educacional, que se norteiam por uma lógica mercantil e buscam a
ampliação de ganhos na atividade econômica em que atuam; a outra dimensão é
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identificada como um “fenômeno de contornos cinzas” que opera nas tensões entre
as “imposições de mercado” e o “espírito público”, às quais todas as instituições que
recebem financiamentos públicos estariam submetidas.
Nesse sentido, acredita-se que as premissas para as mudanças da ES com
base em recomendações dos organismos multinacionais hegemônicos, como, por
exemplo, o Banco Mundial (BM), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco),
de maneira mais ou menos uniforme nos mais diversos países do mundo e com
objetivos que tendem a uma quase homogeneidade de ações reformadoras em
confluência com os interesses de reprodução do sistema capitalista globalizado, são
uma dimensão natural e reativa do capital ante a perspectiva de ultrapassar um novo
limite necessário à própria expansão.
Convergindo com o entendimento de Mészáros (2008), da existência de uma
lógica incorrigível do capital e de que o seu impacto é inevitável à Educação,
designa-se para essas ações que nesse sentido visam reestruturar a ES a
expressão “reformas neoliberais” – posto que aí se identifica o movimento em favor
das

ações

reformistas

pró-mercado

(reativas

do

ponto

de

vista

social),

potencialmente desenvolvidas em favor e sob incentivo do capital. As reformas
neoliberais aplicadas à universidade, tendo o Estado como executor, possivelmente
atentam contra a natureza autônoma e de saber desinteressado (economicamente),
que imperavam em maior escala na universidade até então.
Não obstante, as reformas neoliberais do Ensino Superior iniciadas nos anos
1990 no Brasil e na Argentina reflitam inegáveis particularidades, guardam relativas
semelhanças quanto à tendência de sobreposição de valores e práticas do mercado
global competitivo ao campo universitário. Nesse sentido, entendidas as diferenças e
os ritmos de implantação, as reformas neoliberais nos SES de ambos os países,
muito possivelmente, tendem a levar a maior homogeneidade entre os sistemas do
que havia antes. A análise de tais reformas neoliberais universitárias é vista pela
lógica da expansão do privatismo na ES em contraponto à expansão do setor
público nesse nível do ensino. A pesquisa busca indícios da introdução de uma
agenda (recomendações dominantes) mais ou menos padronizada da ES para a ES
nos dois países. Nesse intuito, investigar-se-ão de maneira comparada algumas
semelhanças e diferenças marcantemente importantes para os dois sistemas de ES
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e imprescindíveis para a nossa análise. O desenvolvimento e a configuração do SES
no Brasil e na Argentina em anos recentes.

2.1
O DESENVOLVIMENTO DO SES NO BRASIL E NA ARGENTINA EM ANOS
RECENTES: PRIVATIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SETOR PÚBLICO NAS DUAS
ÚLTIMAS DÉCADAS

2.1.1 O processo de expansão das IES públicas e privadas no Brasil

Ao analisar o recente progresso numérico das IES, é possível perceber
claramente a existência no Brasil de um processo de exacerbada privatização no
nível superior de ensino. Tal espaço é compreendido na presente pesquisa nas duas
últimas décadas.
Ao aferir a evolução quantitativa de estabelecimentos educacionais
superiores, identifica-se que as IES públicas tiveram expansão aquém de uma
demanda muito crescente, na ordem de 11,36%, enquanto os números de
estabelecimentos particulares aumentaram em 203,37% em todo o período
analisado (INEP, 1999a; 1999b; 2001; 2002; 2004a; 2006a; 2006b; 2007; 2009a;
2009b; 2011; 2012a; 2012b; 2012c; 2012d).
No que tange à participação proporcional em todo o conjunto das IES
brasileiras, nas últimas duas décadas, as instituições de natureza jurídica pública,
reduziram a proporção no SES em 56,62%, ao tempo em que os estabelecimentos
particulares aumentaram o protagonismo em 18,11% (Idem, Ibid.).
Diante da progressão numérica das IES no Brasil, no período compreendido
entre 1989-2009, é possível tipificar um processo de três fases, todas caracterizadas
pela tendência do privatismo no Ensino Superior.
A primeira contempla o período de 1989-1994 – final do mandato de Fernando
Collor de Mello e início da era Fernando Henrique Cardoso (FHC); aqui se optou por
algumas medidas importantes para a sociedade de então, a saber: controle da
inflação, ajuste fiscal, indexação monetária –, objetivando a estabilidade econômica,
com consolidação do privatismo na Educação Superior brasileira. 42
42

Trata-se da privatização do ensino, inicialmente fomentada na ditadura militar e, gradualmente, in tensificada em conjuntura de crise econômica e carência de recursos públicos para as Universidades.
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No entanto, a tendência de privatização do Ensino Superior permaneceu
praticamente inalterada, apesar de pequenas oscilações ao longo do início dos anos
1990, ficando a participação total das IES privadas no SES nacional entre 74,38% e
75,81%. As ligeiras variações no período se deveram mais à criação de várias
universidades estaduais, por parte de alguns Estados, do que de IES federais por
parte da União.43
Tabela 5 – Evolução quantitativa de IES pública e privada no Brasil (período 1989-2009)
Ano
IES públicas
IES privadas Total
1989
220
682
902
1990
222
696
918
1991
222
671
893
1992
227
666
893
1993
221
652
873
1994
218
633
851
1995
210
684
894
1996
211
711
922
1997
211
689
900
1998
209
764
973
1999
192
905
1.097
2000
176
1.004
1.180
2001
183
1.208
1.391
2002
195
1.442
1.637
2003
207
1.652
1.859
2004
224
1.789
2.013
2005
231
1.964
2.195
2006
248
2.022
2.270
2007
249
2.032
2.281
2008
236
2.016
2.252
2009
245
2.069
2.314
Cresc.
11,36
203,00
157,00
acum. em
% (1989)
Fonte: elaboração própria com base em INEP (1999a; 1999b; 2001; 2002; 2004a; 2006a; 2006b;
2007; 2009a; 2009b; 2011; 2012a; 2012b; 2012c; 2012d).

A segunda fase abrange os oito anos do governo FHC (1995-2002),
caracterizada pela consolidação do Plano Real com o controle do processo
inflacionário e da estabilidade econômica.
Porém, tal estabilidade não engendrou maiores investimentos públicos;
acarretou, ao contrário, encolhimento do Estado quanto às responsabilidades
socioeducacionais – resultantes de um plano macroeconômico neoliberal de ajustes,
ao estilo monetarista, receitado pelo BM e pelo FMI.

43

Conforme os dados do INEP (BRASIL, 2012d), nos anos 1990 foram fundadas pelo menos 5 uni versidades estaduais (Estados de Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro). Naquela década só se contabiliza a abertura de uma universidade federal. Por outro lado, no
biênio 1998-1999, foram implementados a maioria dos centros federais de educação técnica e profissional (posteriormente denominados IFETs) nos Estados.
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Tabela 6 – Evolução do SES no Brasil quanto o percentual de IES públicas e privadas
(1989-2009)
Ano Públicas % Privadas %
1989 24,39
75,71
1990 24,18
75,81
1991 24,86
75,13
1992 25,41
74,58
1993 25,31
74,68
1994 25,62
74,38
1995 23,48
76,51
1996 22,88
77,11
1997 23,44
76,55
1998 21,47
78,52
1999 17,50
82,49
2000 14,91
85,08
2001 13,15
86,84
2002 11,91
88,08
2003 11,13
88,86
2004 11,12
88,87
2005 10,52
89,47
2006 10,92
89,07
2007 10,91
89,08
2008 10,47
89,52
2009 10,58
89,42
Fonte: elaboração própria com base em INEP (1999a; 1999b; 2001; 2002; 2004a; 2006a; 2006b;
2007; 2009a; 2009b; 2011; 2012a; 2012b; 2012c; 2012d).

Em caráter ilustrativo, no Gráfico 5, a seguir, observa-se claramente o
encolhimento do Estado quanto à participação de IES públicas na totalidade do
sistema e início de substancial aumento quantitativo de estabelecimentos privados
no referido período, em especial, na última gestão FHC, quadriênio 1998-2002.

Gráfico 5 – Progresso da composição de IES públicas e privadas (1989-2009)
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Fonte: elaboração própria com base em INEP (1999a; 1999b; 2001; 2002; 2004a; 2006a; 2006b;
2007; 2009a; 2009b; 2011; 2012a; 2012b; 2012c; 2012d).
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No tocante à proporção de IES privadas em relação ao conjunto total do SES
brasileiro, tal quadro oscilou entre 74,38% e 85,08% nos anos 1990 e entre 86,84%
e 89,52% nos anos 2000, e até 2009 deu-se certo crescimento, mas com menor
variação. Assim, em tal conjuntura, identifica-se no campo da ES um progressivo
aumento da privatização. No quadriênio 1994-1998, esse aumento já se desenhava
como tendência, mostrando-se de forma mais tímida. A política levada a cabo para a
ES nos anos 1990, que marcou todo o período FHC, não ficou restrita à evolução
quantitativa de aumento dos estabelecimentos superiores de personalidade jurídica
privada, mas revelou-se, essencialmente, uma transformação qualitativa. Este tipo
de mudança, dada a amplitude, é mais bem definida como “metamorfose”, mediante
o processo de diversificação e diferenciação das IES no Brasil (OLIVEIRA, 2011).
Com a regulamentação de vários tipos de IES conceitualizados por força de
lei,

oficializou-se

a

retirada

da

universidade

como

modelo

padrão

de

estabelecimento de Ensino Superior a ser expandido, rompendo-se a indivisibilidade
“ensino, pesquisa e extensão” e criando-se outros modelos passíveis de exploração
mercantil da esfera privada. Paralelamente, operava-se substancial retirada do
investimento público paras as IES, principalmente no tocante à área federal. Nos
últimos quatro anos da gestão FHC (1998-2002), o aumento da privatização deu-se
aliado ao congelamento do financiamento público, e ganhou força, levando as IES
particulares à beira de 90% do total dos estabelecimentos de Ensino Superior.
No período 2003-2006, no primeiro mandato do presidente Luís Inácio Lula da
Silva, a tendência de privatização se mantêm; no entanto, a privatização tem
mudança estruturante visando tornar o SES um modelo mais inclusivo, sem que tal
ação contrariasse os interesses comerciais da iniciativa privada. Nesse sentido,
embora haja crescimento bruto das IES privadas, a tendência de privatização tem o
ímpeto

refreado,

ou

pelo

menos,

quanto

a

abertura

indiscriminada

de

estabelecimentos dessa natureza jurídica, tal como observado nos 1990. No
entanto, o Ensino Superior privado no Brasil também foi potencializado quanto a
redução da ociosidade de vagas, posto que passou a receber particularmente
(indiretamente por isenções fiscais) o financiamento público com a criação do
Programa Universidade para Todos (PROUNI). 44 Ao final do período analisado, a
tendência de privatização parece demonstrar sinais de maior contenção em face da
inauguração de algumas universidades federais nos últimos anos da gestão Lula,
44

A análise dessa mudança qualitativa no SES brasileiro será melhor tratada no Capítulo 3. Em capítulo ou seção específica, aprofundar-se-á a análise do PROUNI.
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embora esteja muito distante de ser revertida. Para constatar esse movimento,
faz-se necessário observar o quantitativo nos próximos anos. 45
2.1.2 A evolução do setor educacional superior na Argentina entre 1989-2009

A diversidade observada no sistema de estabelecimentos do Ensino Superior
argentino tem desenvolvimento recente e simultâneo à expansão do privatismo em
tal nível educacional, entre os anos de 1991 e 2007. Nas ideias implícitas da LES,
evidencia-se que a diversificação da ES fomentaria atração de nova demanda por
cursos mais flexíveis, além de parte da demanda absorvida pelo ensino público de
acesso livre e gratuito, posto que algumas frações de classes poderiam optar pelo
ensino privado e pago, caso este oferecesse vantagens atrativas.
Ressalta-se que no mesmo período, após implantação da LES, ao Estado
caberia tanto a jurisdição das universidades nacionais quanto a regulamentação dos
estabelecimentos privados, de maneira que ficou menos trabalhosa a abertura de
uma IES privada do que a criação de uma IES pública (D’ALMEIDA; MATALUNA;
CATANI, 2005).
As instituições universitárias apresentam ainda uma importante diferença: as
públicas só podem ser criadas mediante lei aprovada pelo Congresso Nacional, o
que demanda tempo e negociações políticas; as privadas dependem de decreto do
Executivo, ou seja, sua criação requer apenas a “boa vontade” do governo (LES, Artigos 48 e 62. Cf. REPÚBLICA ARGENTINA, 1995a).
No espaço de dezesseis anos, entre 1991-2007, tem-se enorme progressão
da quantidade de IES privadas sob as mais variadas formas e tipos. Apesar de todo
o conjunto universitário argentino continuar majoritariamente estatal, com nunca
menos de 80% de cursantes em IES desse tipo de natureza jurídica, o número de
estabelecimentos privados tornou-se maior, ultrapassando quantitativamente o
montante das universidades e institutos universitários públicos.
No campo da ES não universitária, observando-se a evolução de IES
públicas e privadas no triênio 1996-98, é possível constatar a sobreposição dos
estabelecimentos privados como maioria no Ensino Superior não universitário

45

Na gestão Lula (2003-20011) foram instituídas pelo menos sete Universidades Federais (BRASIL,
2012d). A característica dessas novas universidades é a interiorização da ES pública federal.
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(ESNU). De 1998 a 2009, essa tendência se alargou (Tabela 7 e 8).
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Tabela 7 – Progresso numérico dos estabelecimentos de ES na Argentina por categoria pública
e privada (período 1989-2009)
Ano

1989**
1990
1991
1992
1993
1994
1995**
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006***
2007
2008
2009
Cresc. Ac.
(1989)*
1996-2009
1996-2000

ES Universitária
Tipo de gesTotal
tão
Pub.
Pri.
Univ.
31
22
53
32
27
59
33
27
60
35
34
69
35
36
71
37
40
77
40
43
83
41
43
84
41
44
85
41
46
87
41
47
88
41
48
89
42
50
92
45
51
96
45
51
96
45
52
97
45
53
98
45
56
101
48
57
105
48
57
105
48
58
106

ES Não Universitária*
Tipo de gesTotal
tão
Pub.
Pri.
Inst. Es
S/I
S/I
S/I
749
460
1.209
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
884
767
1.651
835
801
1.636
804
860
1.664
777
931
1.708
760
994
1.754
766
971
1.737
772
1.002 1.774
765
1.036 1.801
777
1.060 1.837
772
1.098 1.870
774
1.114 1.888
788
1.114 1.902
913
1.139 2.052
1.087 1.214 2.301

% 54,84 163,64 100,00 45,12 163,91 90,32
17,07 34,88

26,19

0,00

5,95

39,37

Total
ES
Priv.

Total

S/I
781
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
925
876
845
818
801
808
817
810
822
817
819
836
961
1.135

S/I
487
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
810
845
906
978
1.042
1.021
1.053
1.087
1.112
1.151
1.170
1.171
1.196
1.272

S/I
1.268
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
1.735
1.721
1.751
1.796
1.843
1.829
1.870
1.897
1.934
1.968
1.989
2.007
2.157
2.407

SES

45,32 161,19

89,82

22,70 57,04

38,73

-14,0 29,60 6,24
-13,4 28,64
6,22
3
1
1996-2005
9,76 15,22 12,64 -3,98 27,67 12,38
-3,31 27,04
12,39
2000-2005
9,76 10,42 10,11 1,58
10,46 6,61
2,00
10,46
6,78
2005-2009
6,67 9,43
8,16
40,80 10,56 23,05
38,92 10,51
22,31
Notas: * Para o ESNU e totais, o ano base é 1990. O cálculo do crescimento acumulado do SES
foi feito nos períodos 1996-2009, 1996-2000, 1996-2005 e 2005-2009. **Não existem dados oficiais
referentes ao número das IES não universitárias na Argentina para o período 1989-1995. *** A Univer sidad de Bolonha e o instituto FLACSO, respectivamente considerados como IES Estrangeira e Multinacional, em vigor desde os anos 1990, foram posicionados na categoria “privadas”. Estes tipos de
IES não são previstos na legislação educacional, porém, são autorizadas a funcionar mediante concessões políticas. Em tese obedecem interesse nacional e seguem exigências formais da legislação
para as IES privadas.
Fonte: elaboração própria com base em SPU (1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011a); DINIECE (1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2006a; 2006b;
2007; 2008; 2009)

46

11,63

22,96 58,28

Total
ES
Pub.

Para a análise comparativa do Capítulo 2, em relação à ESNU, recorrem-se aos dados dos Relevaminetos Anuales de la Educación Común argentina referentes às IES não universitárias, disponíveis
somente para o período 1996-2009 nas publicações do Diniece.
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Tabela 8 – IES universitárias na Argentina, evolução em percentual da participação por tipo de
gestão sobre o conjunto do SES (1989-2009)
Ano
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Variação %
(Ano base: 1989)

Tipo de IES %
Públicas
Privadas
58,49
41,50
54,23
45,56
55,00
45,00
50,72
49,27
49,29
50,70
48,05
51,94
48,19
51,80
48,80
51,19
48,23
51,76
47,12
52,87
46,59
53,40
46,06
53,93
45,65
54,34
46,87
53,12
46,87
53,12
46,39
53,60
45,91
54,08
44,55
55,45
45,71
54,28
45,71
54,28
45,28
54,73
-22,59
31,88

Notas: *A Universidad de Bolonha considerada como IES estrangeira, em vigor desde os anos
1990, foi posicionado na categoria “privadas”. Este tipo de IES não é previsto na LES , porém, tem autorização de funcionamento mediante concessões políticas. Em tese obedece interesse nacional e segue as exigências formais da legislação para as IES privadas.
Fonte: elaboração própria com base em SPU (1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011a).
Tabela 9 – Composição da ES argentina por IES de gestão público e privada (1989-2009)
Ano
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Variação %
(Ano base: 1989)

Tipo de IES %
Públicas
Privadas
58,49
41,50
54,23
45,56
55,00
45,00
50,72
49,27
49,29
50,70
48,05
51,94
48,19
51,80
53,31
46,69
50,90
49,10
48,26
51,74
45,55
54,54
43,69
56,31
44,18
55,82
43,69
56,31
42,70
57,30
42,50
57,50
41,51
58,49
41,18
58,49
41,65
58,82
44,55
55,45
47,15
52,85
-19,39
27,35

Notas: *Não existem dados oficiais referentes ao número das IES não universitárias na Argentina para o período 1989-1995. ** A Universidad de Bolonha e o instituto FLACSO, respectivamente
considerados como IES Estrangeira e Multinacional, em vigor desde os anos 1990, foram posicionados na categoria “privadas”. Estes tipos de IES não são previstos na legislação educacional, porém,

82

são autorizadas a funcionar mediante concessões políticas. Em tese obedecem interesse nacional e
seguem exigências formais da legislação para as IES privadas.
Fonte: elaboração própria com base em SPU (1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011a); DINIECE (1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2006a; 2006b;
2007; 2008; 2009)

O período compreendido entre os anos 1991-2007, classificado como
privatista por Mollis (2008), é marcado pela expansão da educação de nível superior
de gestão privada. No entanto, essa tendência vem sendo sinalizada desde o ano
1989, com o acréscimo de cinco IES privadas no biênio subsequente. No início
desse período, em 1991-1992, tem-se crescente aumento de estabelecimentos
educacionais superiores privados, com o aporte de oito instituições. De 1992 até o
ano de 2007, observa-se aumento progressivo e gradual do número de IES
privadas. Com exceção dos anos 1996 e 2003, nos quais não se constituíram
universidades e institutos universitários privados, todos os demais anos evolui a
quantidade de IES de gestão privada.
No conjunto do Ensino Superior, observa-se maior crescimento de IES
universitárias (100,00%, ano base 1989) do que IES não-universitárias (90,32%, ano
base 1990).
Ressalta-se ainda que no campo do Ensino Superior não-universitário, tendo
como ano base 1996, o crescimento numérico de institutos terciários privados foi
maior do que o representado pela abertura de estabelecimentos públicos provinciais,
58,28% contra 22,96% respectivamente. Na Tabela 9 (apresentada anteriormente) e
no Gráfico 6 (abaixo), é possível perceber nitidamente a consolidação da tendência
de privatização a partir da progressão de instituições privadas sobre todo o conjunto
do Ensino Superior argentino.
No tocante ao percentual de IES argentinas universitárias por tipo de gestão,
há um claro cruzamento das linhas do Gráfico 6, indicando a predominância em
número, a partir dos anos 1990, dos estabelecimentos privados. De 1991 até 2007,
os percentuais de IES públicas e privadas são invertidos em termos quantitativos,
demonstrando a envergadura do processo privatista no mesmo período. Embora em
2007 o ritmo de privatização do Ensino Superior argentino tenha estagnado
paralelamente à criação de novas universidades nacionais, a proporcionalidade se
manteve, consagrando a diversificação desse nível educacional. 47
47

No biênio 2007-2009, foram criadas nove nove universidades nacionais: Universidad Nacional de
Río Negro (UNRN, 2007), Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus, 2007), Universidad Nacional de Moreno (UNM, 2009), Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF, 2009), Universidad
Nacional de Villa Mercedes (UNIVIME, 2009), Universidad Nacional del Oeste (UNO, 2009), Universi-
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Gráfico 6 – Evolução das IES por tipo de gestão no conjunto do sistema superior argentino
(1989-2009)
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Fonte: elaboração própria com base em SPU (1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011a); DINIECE (1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2006a; 2006b;
2007; 2008; 2009)

2.1.3 Expansão institucional e privatismo no Ensino Superior brasileiro e
argentino em caráter comparado nas últimas duas décadas

No que diz respeito à privatização do ES no Brasil e na Argentina, tem-se
reconhecidamente enormes diferenças. No Brasil, as IES do tipo de natureza jurídica
privada já compunham a maioria no conjunto da ES no início do período analisado
(1989). A iniciativa privada na ES brasileira se caracteriza pela diversidade – o que
inclui estabelecimentos diversificados, compostos por grandes corporações de ES
ou médias e pequenas empresas educacionais. Esses empreendimentos operam
universidades, centros universitários e faculdades, seja de tipo particular,
confessional e comunitário, seja filantrópico, na forma definida em lei.
No entanto, as IES brasileiras da natureza jurídica apresentada têm o perfil
majoritário de faculdades particulares voltadas para o lucro empresarial e que se
difundiram com grande voracidade, sob maior aval das políticas públicas, ganhando
subsídios e tornando-se alternativa de massa ao achatamento do setor público no
Ensino Superior, principalmente nos anos 1990. Em maioria, ganham em escala com
preços mais rebaixados, aliados à excessiva matrícula de alunos e o oferecimento
de um ensino de não tão boa qualidade.48
Na Argentina, as IES privadas não compõem parte mais relevante do SES e
não podem formalmente voltar-se ao lucro e receber subvenções estatais, conforme
dad Nacional de Avellaneda (UNDAV, 2009), Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ, 2009),
Universidad Nacional de José Clemente Paz (UNPAZ, 2009). V. SPU (2011b).
48
Ver Capítulo 1.

84

a Ley 14.557/1958 (LAMARRA, 2002). Destarte, as IES privadas tomaram um
caráter muito mais elitizado e controlado pelo setor público. Em geral, são bem de
porte bem menor do que as Universidades Nacionais, sendo pequenas ou médias
IES de ensino pago, de orientação religiosa ou corporativa, que cobram valores,
embora relativamente diversificados, não muito atrativos para a maioria (Quadro 7,
p. 128) – diferentemente das brasileiras, que se caracterizam por maior
heterogeneidade de tipos, formas e valores cobrados.
Em relação ao conjunto da ES, a Argentina tem se caracterizado por um
ensino binário (MOLLIS, 2008), o qual se subdivide entre ensino universitário (cursos
acadêmicos) e não universitário ou terciário (cursos técnicos, profissionais,
artísticos, e principalmente, de formação de professores para o ensino básico
obrigatório). Os cursos universitários (grado) duram em média cinco anos e são
desenvolvidos na maioria nas universidades. Em menor escala, o grado também é
ofertado em institutos universitários. Toda a Educação universitária é controlada pelo
MCyE/SPU.
Os cursos não universitários (pregrado) têm menor volume de procura relativa
ao conjunto da ES argentina e são desenvolvidos em institutos provinciais, ou na
maioria das vezes em institutos terciários privados. Conforme descritos na LES (Art.
15. C. REPÚBLICA ARGENTINA, 1995a), os institutos terciários são controlados e
fiscalizados pelas províncias. Ainda que se observe a incompletude e fragmentação
dos dados da ESNU argentino, os institutos terciários representam peso menor
relativo ao conjunto do SES quanto a procura por cursos. No entanto, em
comparação como o sistema universitário (SU), compõem a maior parte das IES
argentinas. Apesar

da

subdivisão

binária

da

ES,

algumas

universidades

desenvolvem cursos tecnólogos (de curta duração, em média de três anos) em seus
espaços. No entanto, os dois subsistemas da ES argentina revelam o problema da
falta de articulação entre cursos e estabelecimentos.
De forma semelhante à Argentina, no Brasil também subsiste uma divisão
entre os cursos de graduação universitária (licenciaturas e bacharelados) e os
cursos técnicos e profissionais. No entanto, a classificação não é delimitada em dois
subsistemas distinto, tal como na Argentina. Nesse sentido, as sinopses estatísticas
anuais para o Ensino Superior, tabuladas pelo Inep, não separam os cursos e IES de
ensino técnico e profissional dos cursos acadêmicos, como ocorre no Ensino
Superior argentino. Na ES da Argentina, os dados da SU e da ESNU são divididas
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entre as publicações dos Anuarios Estadísticos Universitários, divulgados pela
Secretaria de Políticas Universitárias (SPU), e os Relevamientos Anuales de la
Educación Común argentina, elaborado pelo MCyE/Diniece, cujas estatísticas
compreendem os níveis da Educação obrigatória, submodalidades e Ensino
Superior não universitário.49
Os cursos brasileiros de graduação são realizados em universidades, centros
universitários ou faculdades, públicos (federais, estaduais e municipais) ou privados.
Os cursos técnicos e profissionais o são por institutos públicos, como Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifets), ou institutos/escolas estaduais.
A existência de atuação do Governo Federal no ensino técnico e profissional
também revela uma diferença brasileira em relação à Argentina, onde as províncias
passaram a administrar exclusivamente esta modalidade.
A formação de professores no Brasil dá-se por meio de cursos acadêmicos de
Licenciatura e Pedagogia, realizados em IES mediante cursos regulares de
graduação ou em parcerias destas com o poder público. Faz-se importante destacar
que todo o Ensino Superior segue as diretrizes da Secretaria de Ensino Superior,
vinculada ao Ministério de Educação (MEC), a quem cabe o controle das Ifes e dos
estabelecimentos privados de ES. Aos órgãos estaduais de Educação cabe o
controle e a aplicação das normas em IES estaduais e municipais. Algumas IES
universitárias, a exemplo do que ocorre na Argentina, também oferecem cursos
tecnológicos, mas o que as diferencia no Brasil é o fato de que grande parte dos IFs
também desenvolve minoritariamente no conjunto de seus cursos algumas
graduações e licenciaturas.
Além do fato de os censos estatísticos da ES brasileira não identificarem os
cursos superiores por tipo

de

modalidade,

a heterogeneidade

das IES,

submodalidades e duração dos cursos, além das áreas do conhecimento do ensino
superior, acarretam maior dificuldade na quantificação da matrícula em cada
categoria de curso, acadêmico ou não. Em muitos casos, verificam-se cursos de
natureza acadêmica sendo ministrado em IFs ou um curso profissional realizado em
instituição universitária.
No entanto, cursos de curta duração são, no Brasil, principalmente
desenvolvidos nas faculdades particulares, em cujo espaço se costuma misturar a
49

Na Argentina, os anuários relativos à ES universitária são realizados anualmente pela Secretaria de
Políticas Universitárias (SPU). Os dados do ensino superior não universitário são levantados pelos
Relevamientos Anuales, do Diniece, juntamente com as estatísticas da Educação básica argentina
(Educación común).
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oferta de cursos técnicos, graduações de licenciatura curta e longa, conforme a
demanda regional a ser explorada. Na ESNU argentina, tem-se maior equilíbrio
entre IES públicas e privadas. Quanto à articulação entre diferentes cursos e
modalidades de Ensino Superior, verificam-se no Brasil maiores possibilidades do
que na Argentina, sendo mais recorrente alguns cursos de complementação
pedagógica para licenciaturas e outros que suplementam alguma formação mais
curta em determinadas áreas do conhecimento. Ao analisar o número de IES e sua
expansão no período 1989-2009, vale destacar um considerável crescimento nos
dois sistemas de Educação Superior. No Brasil, as IES aumentaram em número na
ordem de 156,54% entre 1989-2009, enquanto na Argentina foi de 100,00% para os
estabelecimentos universitários e de 89,82%, incluindo o ESNU (ano base de
1990).50
Quanto à evolução do número de IES públicas e privadas no Brasil, para o
período 1989-2009, o quantitativo de IES privadas aumentou 203,37%, enquanto os
estabelecimentos

públicos

só

avançaram

em

11,36%

–

em

expressiva

demonstração da opção política pela privatização deste nível de ensino. Em 1989, a
composição entre estabelecimentos de diferentes naturezas jurídicas no SES
brasileiro totalizava 24,39% em IES de gestão pública e 75,71% para as instituições
geridas pela iniciativa privada. No ano de 2009, a proporção quantitativa se havia
estreitado em 10,58% e 89,42% para as IES públicas e privadas respectivamente –
o que representa redução de 56,62% na participação das IES públicas e incremento
da ordem de 18,11% na proporção total da ES na participação privada (INEP
(1999a; 1999b; 2001; 2002; 2004a; 2006a; 2006b; 2007; 2009a; 2009b; 2011;
2012a; 2012b; 2012c; 2012d).
Na ES argentina, embora de forma mais acanhada do que se verifica na ES
brasileira, a tendência de avanço da privatização também pode ser encontrada na
análise comparativa dos números percentuais. As IES universitárias privadas, entre
1989-2009, cresceram em 163,64% e as públicas em 54,84%, enquanto os institutos
não universitários, entre 1990-2009, incrementaram-se em 45,12% no setor público
e 163,91% pela iniciativa privada. Ao comparar o índice de crescimento da iniciativa
privada nas duas submodalidades de ES, identifica-se uma grande semelhança no
50

Não é possível estimar o crescimento das IES não universitárias ou o conjunto dos dois sistemas
de ES no período 1989-2009, porque não existem dados entre 1989 e 1995. Entretanto, é possível
considerar relativamente o período 1996-2009, no qual os institutos terciários argentinos se incrementaram em 39,37%. Ao levar-se em conta o crescimento do conjunto dos dois sistemas de ES argentino no mesmo período, tem-se índice de 38,73%.
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incremento de IES.51
Em 1989, a participação relativa de instituições universitárias públicas e
privadas na SU argentina ostentava o percentual de 58,49% – de origem pública. Ao
longo de vinte anos, verificou-se redução desse patamar para 45,28% em 2009
–diminuição percentual de 22,59% na participação de IES públicas no total da SU,
enquanto a proporção percentual relativa às instituições privadas era de 41,50% em
1989 e 54,73% em 2009 – aumento acumulado em 37,88% no período. Ao
considerar todo o SES, incluindo as IES não-universitárias, tem-se em 2009 uma
composição de 47,15% para IES públicas e 52,85% para as privadas – o que, pela
redução da proporção pública e privada, sugere relevante incremento de institutos
terciários provinciais no biênio 2008-2009 (SPU, 1997; 2000; 2002; 2004; 2005;
2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011a; DINIECE, 1996; 1997; 1998; 1999; 2000;
2001; 2002; 2003; 2004; 2006a; 2006b; 2007; 2008; 2009).
Apesar do aumento numérico relevante das universidades nacionais e
institutos terciários provinciais em todo o período, é inegável a tendência de
privatização, em especial, no período 1991-2007, quando se tem a fase mais
acelerada. Em anos recentes, a privatização tem se refreado e dado sinais de
reversão da tendência. No entanto, a tendência observada no período, se
comparada ao Brasil em todo período de análise, é bastante relativa, sobretudo
quando se observa que no tocante ao número de matriculados não se subverte ou
pouco se altera a relevância do setor público no conjunto do SNU.

2.2
EXPANSÃO DA MATRÍCULA E TENDÊNCIAS PRIVATIZANTES NOS SES
DO BRASIL E DA ARGENTINA NO PERÍODO 1989-2009

2.2.1 Expansão da matrícula pública e privada no SES brasileiro

No tocante à oferta e abertura de matrículas no período 1989-2009, a
expansão de vagas no Ensino Superior brasileiro segue, de forma coerente, a
tendência da acelerada privatização educacional no referido nível, já identificada
pela análise do progresso quantitativo e numérico das IES. Em tal dinâmica, a
51

Uma iniciativa para espandir o ensino não universitário argentino pode ser encontrada na
implantação dos Institutos Tecnológicos (Itecs), estimulados por meio do Programa de Reforma de la
Educación Superior Tecnológica No Universitaria (PRESTNU), iniciado a partir dos anos 1990.

88

privatização não deve ser apenas identificada no aumento quantitativo de IES no
período, mas é melhor percebida, sobretudo, no incremento de matrículas nos
estabelecimentos privados de ES quando comparadas quantitativamente às vagas
preenchidas nas instituições públicas naquele período. Em todos os dados
referentes à matrícula na ES brasileira aprofundados na presente análise,
destaca-se um claro desequilíbrio, sobrepujando o preenchimento de vagas em IES
privadas às IES públicas.
No período 1989-2009, enquanto as IES públicas se expandiram – em relação
ao volume de cursantes – em pouco mais de 600.000 vagas e ao ritmo de 2,8% a.a.,
os estabelecimentos privados quase quadruplicaram o total de matrículas no Brasil.
A análise de todos os dados colhidos indica, de forma inquestionável, a explosão do
número de vagas em uma diversidade de IES privadas. A expansão da matrícula
paga tem evidenciado o triunfo de um mercado educacional massificado para os
níveis superiores e o avanço dos estabelecimentos superiores de gestão privada
sobre esse mercado, envolvendo, cada vez mais, a demanda pela ES. 52
Conforme identificado no Capítulo 1, desde os primórdios da universidade no
Brasil, a forte influência da iniciativa privada na ES e, posteriormente, o
esvaziamento do ensino universitário no período de ditadura militar (1964-1984) têm
afirmado a privatização como marca do ensino. Por outro lado, a penúria econômica
do Estado nos anos 1980 levou as IES privadas a constituir o tipo de
estabelecimento de Ensino Superior cada vez mais predominante, tanto em número
de faculdades quanto em volume de matrícula. Na Tabela 10 (p. 90), a privatização
da matrícula evidencia-se pelo ritmo distinto entre IES públicas e privadas no tocante
à expansão de vagas no Brasil ao longo dos anos 1990 e 2000.
Ao analisar os dados tabulados, afere-se que o ritmo de expansão de vagas
em IES públicas se mostrou tímido em todo o período, em especial durante a
década de 1990. A abertura de vagas por IES privadas, diferentemente do baixo
incremento de matrículas observado nas universidades públicas, ocorreu com
grande ímpeto, principalmente a partir de 1995 – início da primeira gestão do
governo FHC. Entretanto, é desde os meados da década de 1990 que as IES de
gestão privada têm engendrado, progressivamente e em escalas geométricas, um
incremento nas ofertas de diversas formas de admissão (exames muito mais
rebaixados de nível do que os vestibulares tradicionais). Ressalta-se que também
52

Conforme os dados do Inep (2010), a privatização da matrícula na ES é ainda mais voraz do que o
processo que ocorre nos outros níveis de ensino.
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acompanham as facilidades dos referidos exames, a intensificação do número de
vagas,

de

matrículas,

de

cursos,

de

faculdades

(e

suas

modalidades

semipresenciais, modulares e de EaD), de financiamento (créditos estudantis e
bolsas, muitas vezes com fundos públicos e renúncias fiscais) e de diplomas
expedidos, tornando-se cada vez mais a opção de curso superior ao alcance de
amplo contingente da população que demanda uma formação nesse nível de ensino.
Em muitas das faculdades particulares, tem-se uma combinação diversificada
de cursos de característica não universitária, quer seja cursos profissionais e
técnicos, quer de curta duração, em modalidades presencial ou a distância. Os
cursos ora oferecidos tem por base o atual mercado de trabalho e a demanda de
quem procura uma colocação ou melhor posto ocupacional.
Em geral, as empresas educacionais que gerem esses estabelecimentos
visam à rentabilidade da exploração da demanda existente. O direcionamento para
os cursos ali ofertados, as formas facilitadas de ingresso, o financiamento e a
intensificação das vagas, levados adiante por IES privadas, padecem muito mais do
que as universidades públicas do risco de instabilidades econômicas e do mercado
laboral. Comum no mercado globalizado, as instabilidades são expressas tanto na
heterogeneidade e vulnerabilidade da demanda como na inadimplência e evasão –
observados em larga escala nos cursos superiores privados.
No entanto, vale ressaltar que, mesmo se considerando o total de matrículas
na ES, tanto em IES públicas, quanto privadas, o alcance desse nível educacional
no Brasil ainda é restrito. Tendo-se em conta que a população brasileira
contabilizava cerca de 191 milhões de habitantes, e a ES nacional abrangia apenas
14,4% de estudantes em faixa etária regular do Ensino Superior (IBGE, 2009; INEP,
2009), pode-se considerar que sua expansão tem sido conservadora para superar
minimamente os desafios que se colocam para a demanda daquele nível de ensino
no país. Em que pese o incremento de matrículas no setor público em 2009, a
demanda de grande percentual da população não atendida com a ES gratuita tem
assegurado à iniciativa privada educacional de nível superior importante reserva de
mercado. Subsiste ainda hoje clara tendência de expansão do setor privado sobre
esse nível de ensino.
Os estímulos à expansão da ES levados a cabo nos últimos governos
concorreram para induzir o acesso de boa parte demanda por ensino superior
através da multiplicação de vagas em instituições privadas de todos os tipos,
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qualidades e tamanhos. As ações políticas atendiam a um viés neoliberal e
economicista no campo da Educação, acentuando o caráter predominantemente
privado do SES no Brasil.
Na Tabela 10, a seguir, tem-se o aumento de vagas do setor público e da
iniciativa privada no período 1989-2009. Deve-se sublinhar que aumento de vagas
registradas por matrícula nos cursos pagos se deu em proporções até maiores do
que o crescimento do número de IES privadas no mesmo período.
Tabela 10 – A matrícula de graduação na ES brasileira (período 1989-2009)
Ano
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Públicas
Privada
584.414
934.490
578.625
961.455
605.736
959.320
629.662
906.126
653.516
941.152
690.450
970.584
700.540
1.059.163
735.427
1.133.102
759.182
1.186.433
804.729
1.321.229
832.022
1.537.923
887.026
1.807.219
939.225
2.091.529
1.051.655
2.428.258
1.136.370
2.750.652
1.178.328
2.985.405
1.192.189
3.260.967
1.209.304
3.467.342
1.240.968
3.639.413
1.273.965
3.806.091
1.351.168
3.768.728
Cresc. acum. %

Total
1.518.904
1.540.080
1.565.056
1.535.788
1.594.668
1.661.034
1.759.703
1.868.529
1.945.615
2.125.958
2.369.945
2.694.245
3.030.754
3.479.913
3.887.022
4.163.733
4.453.156
4.676.646
4.880.381
5.080.056
5.119.896

131,20
123,06
95,69

237,08
227,14
208,24

Ano-base

(1989)
(1991)
(1994)

303,29
292,85
288,29

Nota: Dados referentes ao ensino de graduação na modalidade presencial.
Fonte: elaboração própria com base em INEP (1999a; 1999b; 2001; 2002; 2004a; 2006a; 2006b;
2007; 2009a; 2009b; 2011; 2012a; 2012b; 2012c; 2012d).

No Gráfico 7, a seguir, percebe-se claramente a curva ascendente das
matrículas na ES privada no referido período, ao tempo em que as matrículas nas
instituições públicas têm linha declinante. É evidente que esse fato confere
veracidade à tese de que o aumento de vagas segue a lógica de um mercado
educacional, mediante gradual massificação dos cursos nas faculdades e institutos
particulares, rebaixando o nível de qualidade daquela fase de ensino, uma vez que,
impreterivelmente, naquele tipo de expansão iria processar-se a precarização do

91

ensino, pela diferenciação e diversificação das IES no Brasil (OLIVEIRA, 2011).
Dito processo pôde ser constatado ao longo dos anos 1990 e 2000 a partir da
superlotação de alunos por sala em algumas faculdades privadas que seguiram
funcionando sem os requisitos de infraestrutura, docentes ou currículos adequados,
bem como na constatação de IES subavaliadas pelo MEC por meio do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e processos avaliativos
anteriores – por vezes sancionadas com o funcionamento suspenso ou o
fechamento de cursos por não atender às exigências mínimas.
Gráfico 7 – Evolução do percentual da matrícula em IES brasileiras (período 1989-2009)
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Nota: Dados referentes ao ensino de graduação na modalidade presencial.
Fonte: elaboração própria com base em INEP (1999a; 1999b; 2001; 2002; 2004a; 2006a; 2006b;
2007; 2009a; 2009b; 2011; 2012a; 2012b; 2012c; 2012d).

Tabela 11 – Evolução percentual da matrícula por categoria pública e privada na ES sobre o
conjunto do SES no Brasil (período 1989-2009)
Ano
Públicas (%) Privada (%)
1989
38,50
61,50
1990
37,50
62,50
1991
38,70
61,30
1992
41,00
59,00
1993
41,00
59,00
1994
41,00
59,00
1995
39,00
61,00
1996
39,00
61,00
1997
39,00
61,00
1998
37,00
63,00
1999
35,00
65,00
2000
32,00
68,00
2001
34,00
66,00
2002
32,00
68,00
2003
30,00
70,00
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2004
28,00
72,00
2005
27,00
73,00
2006
26,00
74,00
2007
25,00
75,00
2008
25,00
75,00
2009
26,40
74,60
Variação %
-31,43
21,30
(1989)
Nota: Dados referentes ao ensino de graduação na modalidade presencial.
Fonte: elaboração própria com base em INEP (1999a; 1999b; 2001; 2002; 2004a; 2006a; 2006b;
2007; 2009a; 2009b; 2011; 2012a; 2012b; 2012c; 2012d).

2.2.2 O privatismo na evolução das matrículas universitárias na Argentina
(1990-2000)

Quando se analisa, na Argentina, o quantitativo de alunos pelo número de
matrículas em IES públicas e privadas, percebe-se que, se comparado a outros
países, o processo de privatização não foi tão avassalador em relação ao ensino
superior público. No período em que a privatização chegou ao auge (1991-2007) e o
número de estabelecimentos universitários privados chegou a ser majoritário sobre
os de gestão pública, esse fato é bastante relativizado pelo montante de matrículas
distribuídas em todo o Sistema Nacional Universitário (SNU), que mantém alunado
volumoso principalmente nas grandes universidades nacionais. Nesse sentido, as
IES universitárias públicas continuaram com as características de universidades de
massa e não deixaram, em momento algum, de absorver a maioria das matrículas e
dos ingressos de estudantes universitários – nunca menos que 80% desse universo.
Em relação ao Ensino Superior não universitário, observa-se tendência
análoga de privatização na matrícula. No entanto, esta também não é suficiente para
sobrepujar o montante das matrículas constantes no institutos terciários públicos
referentes ao final do período analisado. Ressalta-se que na ESNU a correlação de
forças existente tanto na proporção entre as IES não universitárias públicas
(provinciais) e as IES privadas quanto em relação à matrícula em cada instituição
das duas naturezas jurídicas, é mais equilibrada (Tabelas 7, p. 80, e Tabela 14, p.
98).
É importante analisar a evolução do montante bruto de matrículas na
graduação universitária e não universitária, na Argentina, no período 1991-2009 a
fim de verificar as particularidades do processo do ponto de vista de uma tendência
de privatização. Dessarte, faz-se necessário perceber de que maneira a expansão
da matrícula, distribuída nas IES argentinas públicas e privadas, acompanham o
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aumento numérico dos sistemas de Ensino Superior (SU e ESNU). Essa análise
comparada é possível a partir da observação da Tabela 12, a seguir.
Em termos gerais, tendo como base o ano 1994, os dados oficiais coletados
demonstram que o crescimento das matrículas privadas (185,61%) na ES argentina
segue a lógica de privatização observada nas IES. Assim, atingem-se patamares
mais elevados que os percentuais de abertura de IES privadas (57,04%). A
privatização ganha força no sistema universitário e não universitário após o vigor da
Ley de Educación Superior, no decorrer da gestão menemista.
Entre o período 1996-2009, é possível observar a disparidade entre a
expansão das IES universitárias e não universitárias de diferentes naturezas
jurídicas. A tendência de privatização é maior no ensino não universitário, cujos
índices são de 58,28% para expansão dos institutos privados e de 22,96% para os
públicos, do que na ES universitária, que perfaz 34,88% e 17,07% respectivamente
(SPU, 1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011a;
DINIECE, 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2006a; 2006b;
2007; 2008; 2009).
Tabela 12 – A matrícula na graduação em IES na Argentina (período 1989-2009)
Ano

ES Universitária
Tipo de gestão
Públicas
Privadas
661.315
S/I
679.403
S/I
679.495
102.058
698.561
105.062
674.868
S/I
719.671
124.749
766.847
132.459
812.308
141.725
872.482
148.699
931.010
169.774
1.056.650 183.886
1.138.503 201.237
1.210.357 203.221
1.257.485 204.119
1.273.736 215.406
1.299.078 234.243
1.285.625 254.117
1.306.548 279.972
1.270.295 298.770
1.283.482 317.040
1.312.549 337.601

1989**
1990*
1991***
1992
1993*
1994
1995**
1996
1997***
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007***
2008
2009
Cresc. Ac.
%
93,17
(Ano-base
em 1991)*

230,79

ES Não Universitária
Total
Inst. Un.
661.315
679.403
781.553
803.623
674.868
844.420
899.306
954.033
1.021.181
1.100.784
1.240.536
1.339.740
1.413.578
1.461.604
1.489.142
1.533.321
1.539.742
1.586.520
1.569.065
1.600.522
1.650.150

Tipo de gestão
Pub.
Pri.
167.090 63.596
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
207.303 90.983
S/I
S/I
224.905 115.996
230.950 125.635
233.520 150.640
226.003 148.175
243.600 170.365
259.985 173.408
285.640 177.508
288.998 203.102
273.435 210.895
266.819 222.077
265.354 235.591
291.511 249.260
315.826 261.683
350.685 278.559

Total
Total
ES
Inst. Ter. Pub.
230.686 S/I
S/I
S/I
344.862 S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
298.256 926.974
S/I
S/I
340.901 1.037.213
356.585 1.103.432
384.160 1.164.530
374.178 1.282.653
413.965 1.382.103
433.393 1.470.342
463.148 1.543.125
492.100 1.562.734
484.330 1.572.513
488.896 1.552.444
500.945 1.571.902
540.771 1.561.806
577.509 1.599.308
629.244 1.663.234

111,14

69,17

110,97

206,17

79,43

Total
ES
Priv.
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
215.732
S/I
257.721
274.334
320.414
332.061
371.602
376.629
381.627
418.508
445.138
476.194
515.563
548.030
578.723
616.160
185,61

TOTAL
SES
S/I
S/I
1.126.415
S/I
S/I
1.142.706
S/I
1.294.934
1.377.766
1.484.944
1.614.714
1.753.705
1.846.971
1.924.752
1.981.242
2.017.651
2.028.638
2.087.465
2.109.836
2.178.031
2.279.394
99,47

Notas: * O ano base para o cálculo do crescimento acumulado da matrícula pública e privada da
ESNU foi 1994. Nos anos 1989, 1990 e 1993, não foram encontrados dados disponíveis para informar
o número de alunos cursantes em universidades privadas. ** Os números de matrículas não universi-
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tárias tabulados para 1989 correspondem aos dados publicados no ano de 1988. No período
1989-1995, não foram computadas as matrículas em institutos universitários públicos e privados. ***
Dados tabulados do SNU em 1991 com referência ao ano 1990. Para os anos 1997, 1998 e 2007, a
ESNU só disponibiliza nas estatísticas as matrículas de graduação (pregrado) acrescidas das de
pós-graduação (posgrado e/ou postítulos) Não há dados da matrícula na ESNU para os anos 1989,
1990, 1992, 1993 e 1995.
Fonte: elaboração própria com base em SPU (1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011a); DINIECE (1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2006a; 2006b;
2007; 2008; 2009).

A diferença entre o volume de matrículas entre as IES públicas e privadas
decorre, além de maior cobertura do ensino público na Argentina, do fato de que os
estabelecimentos universitários privados são tradicionalmente de pequeno porte e
se concentram em conurbados urbanos, como, por exemplo, o da Cidade Autônoma
Buenos Aires (Caba) e as cidades do entorno, além de outros grandes centros
urbanos das províncias. Por outro lado, os institutos terciários são disseminados em
quase todas as localidades argentinas, têm pequeno porte, porém, concentram as
demandas locais, quase sempre reunindo grande número de alunos para o espaço
físico onde se realizam as atividades.
Outro fator importante é que algumas das instituições universitárias pagas
têm na Argentina características elitistas. Os institutos terciários privados costumam
oferecer cursos de mais baixo prestígio ou de segunda categoria (BOULET, 2011, p.
9). De maneira geral, os custos médios (anuais e mensais) de um curso terciário
nunca maiores do que a metade do que se paga em uma IES universitária privada.
Independente dos custos mais ou menos acessíveis, as IES privadas (universitárias
e institutos terciários) não atraem a maior parte dos possíveis ingressantes. Esse
distanciamento é motivado pelo fato de que a maioria dos ingressantes, entre pagar
ou não pagar, optaria naturalmente pelos cursos nas IES públicas, gratuitas e de
acesso irrestrito. Também é plausível a hipótese de que uma ampla maioria não teria
condições de pagar pelos cursos universitários privados mais elitizados e/ou não
seria atraída por cursos de baixo prestígio ofertados nos institutos terciários pagos.
Apesar da tendência consolidada de privatização no setor educacional
superior em grande parte do período aqui analisado, o montante de universidades
nacionais e institutos universitários públicos, além dos institutos terciários
provinciais, não deixaram de expandir-se. O processo de expansão ocorreu tanto no
âmbito do número de instituições quanto no volume de matrícula nas duas
modalidades de ES, apesar das políticas neoliberais do período menemista –
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caracterizado pela forte subsunção do Estado argentino às diretrizes do FMI e do
BM.
Após

o

período

de

Menem,

seguiu-se

uma

fase

marcada

pelo

restabelecimento de grandes quantidades de matrículas nas universidades
nacionais. Conforme os dados trazidos por Azevedo e Catani (2011, p. 50), entre
1999 e 2007, em que pese a ocorrência da recessão econômica (2000-2003), a ES
universitária na Argentina logrou incremento de cerca de 191.224 novas matrículas
em universidade nacionais. Esse aumento correspondeu no período a um patamar
de 20,21% das matrículas no setor público (contra 62,48% de aumento nas
matrículas universitárias privadas).
No mesmo octênio, a expansão da matrícula do Ensino Superior não
universitário superou o crescimento observado nas IES universitárias, cujas taxas
foram de 28,99% no setor público e 68,22% no setor privado (DINIECE, 2000; 2001;
2002; 2003; 2004; 2006a; 2006b; 2007; 2008).
Uma hipótese bastante plausível é que o novo modelo universitário,
concebido para ser implantado sob a gestão Menem e suas reformas neoliberais
para o Ensino Superior, ao encontrar um modelo hegemônico de grandes
universidades nacionais consolidada na Argentina, implicou forte reação contrária de
estudantes e de organizações sindicais de docentes (MOLLIS, 2007, p. 71).
Destarte, algumas universidades nacionais, criadas depois das reformas
menemistas, foram instituídas com desenhos administrativos e curriculares distintos
das grandes e tradicionais universidades que atendiam grande quantidade de alunos
a exemplo da Universidade de Buenos Aires, Nacional de Córdoba, Nacional de La
Plata, Nacional de Rosário, Tecnológica Nacional (SPU, 2011b).
Se comparado ao SES de outros países, o processo de privatização na
Argentina foi contido.
Nesse sentido, mesmo entre os anos 1990 e 2007 – período de maior
expansão das IES privadas e encolhimento do setor público no campo universitário
–, as IES públicas não são superadas em relação às matrículas nem ao peso
relativo na composição do sistema de ensino universitário. No campo não
universitário, mesmo com a maior divisão de matrículas entre institutos terciários
oficiais e privados, os processos privatizantes também não logram reverter a ligeira
predominância do setor público.
Ao considerar o período 1994-2009, o qual é possível analisar e comparar à
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ESNU, observa-se crescimento acumulado de 110,97% da matrícula – o que supera
o incremento de matrícula relativo ao ensino universitário (95,42%) no mesmo
período. Entretanto, a superioridade relativa à taxa de crescimento de matrícula
observada no período não coloca em risco o protagonismo histórico do ensino
universitário sobre o não universitário.
Ainda que a maior parte das IES argentinas atuem no ensino não
universitário, ao considerar o número das matrículas constantes, percebe-se que as
matrículas terciárias têm sido historicamente minoritárias naquele país. 53 Por outro
lado, embora a LES possa ter objetivado a articulação entre os institutos terciários (a
ser convertidos em colégios universitários) e as universidades, essa possibilidade
não logrou êxito na Argentina, não aumentou consideravelmente a abertura de
institutos e tampouco a demanda de matrícula para os cursos terciários.
A análise dos dados do conjunto da ES argentina referente ao período
1989-2009 constitui tarefa dificultada pela fragmentação das estatísticas entre o
sistema de Ensino Superior universitário e o não universitário. Isso é particularmente
problemático entre 1989, primeiro ano da análise aqui empreendida, e os primeiros
anos da década de 1990 – onde não se encontram oficialmente registrados todos os
dados referentes aos institutos universitários, instituições universitárias privadas,
universidades provinciais e institutos terciários.
Em relação à matrícula, existem alguns dados tabulados para as
universidades privadas referentes a 1991, 1992 e 1994, retirados de antigas
estatísticas e de levantamentos oficiais do MCyE.
Quanto à ESNU, alguns dados incompletos – e muito provavelmente
imprecisos – fazem referência ao total de matrícula da ESNU em 1990: retirados do
Indec (2011b). Assim, optou-se aqui por calcular o crescimento acumulado da
matrícula da ESNU tendo como base no Censo Nacional de Docentes y
Establecimientos Educativos do ano de 1994 (INDEC, 2011a), cujos dados estão
completos.
Na construção das tabelas e gráficos apresentados, optou-se pela
apresentação dos dados do Ensino Superior universitário e do não universitário em
separado, disponibilizando em campos específicos os dados totais dos referidos
sistemas, em período que é possível observar a margem de totalização. Nessa
53

As matrículas na ESNU não se sobrepuseram à taxa de matrícula universitária nem na última ditadura militar argentina – período em que a matrícula universitária decresceu e que maiores estímulos
institucionais foram atribuídos ao ensino superior não universitário (BOULET, 2011; LAMARRA,
2002).
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lógica, para a medição da participação da matrícula em IES públicas e privadas na
ES argentina, foram geradas três tabelas e gráficos com dados separados do SU, da
ESNU e do conjunto do SES.
Tabela 13 – Progresso percentual da matrícula pública e privada sobre a ES universitária na Argentina (período 1991-2009)
Ano
Públicas Privadas
1991***
86,94
13,06
1992
87,09
12,91
1993*
S/I
S/I
1994
85,22
14,78
1995*
85,27
14,73
1996
85,14
14,86
1997
85,43
14,57
1998
84,54
15,46
1999
85,17
14,83
2000
84,97
15,03
2001
85,62
14,38
2002
86,03
13,97
2003
85,83
14,17
2004
84,72
15,28
2005
83,49
16,51
2006
82,35
17,65
2007
80,90
19,10
2008
80,19
19,81
2009
79,54
20,45
Variação %
-8,51
56,584
(1991)
Notas: * No ano de 1993 não foram encontrados dados relativos ao número de alunos cursantes
em universidades privadas. ** No período 1991-1995, não foram computadas as matrículas em Instituto Universitários públicos e privados. *** Dados tabulados em 1991 com referência ao ano de 1990.
Fonte: elaboração própria com base em SPU (1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011a)
Gráfico 8 – Progresso percentual de Matrícula nas IES universitárias argentinas (período
1991-2009)

100
80
60
40
20
0

Públicas
Privadas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Notas: Nos anos 1993 e 1995, não foram encontrados dados disponíveis para informar o número de alunos cursantes em universidades privadas. No período 1991-1995, não foram computadas as
matrículas em Institutos universitários públicos e privados. Dados tabulados em 1991 com referência
ao ano de 1990.
Fonte: elaboração própria com base em SPU (1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011a)
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Tabela 14 – Progresso percentual da matrícula pública e privada sobre a ESNU na Argentina
(período 1994-2009)
Ano
1994
1995*
1996**
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Variação %

Públicas Privadas
69,50
30,50
S/I
S/I
65,
34,03
64,77
35,23
60,79
39,21
60,40
39,60
58,85
41,15
59,99
40,01
61,67
38,33
58,73
41,27
56,46
43,54
54,58
45,42
52,97
47,03
53,91
46,09
54,69
45,31
63,60
44,27
-8,49

45,15

(Ano base: 1994)
Notas: * No ano de 1995 não foram encontrados dados disponíveis para informar o número de
alunos cursantes em institutos terciários públicos ou privados.
Fonte: elaboração própria com base em DINIECE (1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002;
2003; 2004; 2006a; 2006b; 2007; 2008; 2009).

Gráfico 9 – Progresso percentual da matrícula pública e privada sobre a ESNU na Argentina
(período 1994-2009)

Notas: No ano de 1995 não foram encontrados dados disponíveis para informar o número de
alunos cursantes em institutos terciários públicos ou privados.
Fonte: elaboração própria com base em DINIECE (1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002;
2003; 2004; 2006a; 2006b; 2007; 2008; 2009).
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Tabela 15 – Progresso percentual da matrícula pública e privada sobre o conjunto da ES argentina (período 1994-2009)
Ano
Públicas Privadas
1994
81,12
18,87
1995**
S/I
S/I
1996***
80,10
19,90
1997
80,09
19,91
1998
78,42
21,58
1999
79,44
20,56
2000
78,81
21,19
2001
79,61
20,39
2002
80,17
19,83
2003
78,88
21,12
2004
77,94
22,06
2005
76,53
23,47
2006
75,30
24,70
2007
74,02
25,98
2008
73,43
26,57
2009
72,97
27,03
Variação %
-10,05
43,24
(Ano base:
1994)
Notas: No ano de 1995 não foram encontrados dados disponíveis para informar o número de
alunos cursantes em universidades privadas, institutos universitários e institutos terciários.
Fonte: elaboração própria com base em SPU (1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011a); DINIECE (1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2006a; 2006b;
2007; 2008; 2009).

Gráfico 10 – Progresso percentual da matrícula pública e privada sobre o conjunto da ES argentina (período 1994-2009)

Notas: No ano de 1995 não foram encontrados dados disponíveis para informar o número de
alunos cursantes em universidades privadas, institutos universitários e institutos terciários.
Fonte: elaboração própria com base em SPU (1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011a); DINIECE (1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2006a; 2006b;
2007; 2008; 2009).

2.2.3 Expansão da matrícula da ES no setor público e privado no Brasil e na
Argentina em perspectiva comparada

Em relação ao volume total de estudantes graduandos nos níveis
educacionais superiores no Brasil e na Argentina entre os anos 1990 e o final dos
2000, verifica-se uma taxa de crescimento maior de matrículas no setor privado. No
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entanto, a tendência dominante de privatização observada no período deve ser
analisada com atenção às particularidades e mudanças no decorrer dos anos.
Em relação à taxa de crescimento das IES, o aumento geral da matrícula se
sobrepõe em patamares maiores. Entretanto, considerando as categorias centrais
da análise aqui empregada, faz-se importante mensurar o crescimento da matrícula
da ES do setor público, além da análise da expansão registrada no setor privado.
Em 1989, tinha-se registrado no Brasil o quantitativo de 1.518.904 e, em 2009,
5.119.896 – um aumento de 237,08% (INEP, 1997; 2011).
Na Argentina, a análise se dá de forma um pouco mais complexa devido à
dispersão entre os dois sistemas de ES (SU e ESNU). Entre os anos 1994 e 2009,
observou-se um aumento total da matrícula no conjunto da ES na ordem de 99,47%
(a matrícula no Brasil cresceu 208,24% no mesmo período). Levando-se em conta o
crescimento do sistema universitário argentino no período entre 1991 e 2009, sem
os dados dos institutos universitários (1989-1995) e das IES privadas para os anos
1991 e 1990, de fato, havia o quantitativo de 781.553 universitários no início do
período e, em 2009, 1.650.150 universitários registrados. O aumento da matrícula no
sistema universitário argentino em tal período pode ser estimado em 111,14%
(contra um índice 237,08% aferido na matrícula brasileira, com base nos anos de
1989). Em ambos os países, o crescimento maior de número de IES, e proporcional
ao volume de alunos matriculados, se dá no setor privado.
Quanto ao crescimento do número de alunos no Brasil nesse período, a
mesma tendência de privatização ganha eco e se desenha como fenômeno muito
mais voraz e descontrolado do que o que na Argentina. Não obstante a consolidação
da tendência de privatização do campo da ES, há aumento concreto nas matrículas
das duas esferas. Infere-se, entre os anos de 1989 e 2009, um aumento no volume
em 303,29% de alunos no Brasil para o subconjunto educacional superior privado, e
131,20% para o subconjunto educacional público. Comparando-se ao ano de 1994,
verifica-se até 2009, um aumento acumulado da matrícula pública na ordem de
95,69%. Na Argentina, o aumento da matrícula pública em toda a ES, tendo como
base o ano 1994, chegou a 79,43%. Considerando-se os dois sistemas de Ensino
Superior argentinos separadamente, é possível mensurar para o SU, tendo como
base o ano 1991, um aumento da matrícula acumulado em 111,14%; e para a
ESNU, tendo como base o ano de 1994, um crescimento da ordem de 110,97%.
Nesse sentido, é possível inferir que a matrícula do setor público cresceu mais no
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Brasil que na Argentina, entre a segunda metade dos anos 1990 e o final dos anos
2000. Tendo em vista as estatísticas de crescimento do número de IES públicas e
taxas de cobertura do Ensino Superior, esse crescimento evidencia uma demanda
por ES muito mais represada no Brasil do que no país vizinho.
Quanto ao crescimento da matrícula em IES privadas, que tendo como base
os anos de 1989, contabilizou no Brasil um crescimento acumulado de 303,29% até
o ano de 2009, é possível ter uma clara noção do privatismo alavancado nesse nível
educacional. No período compreendido entre os anos de 1991 a 2009, a expansão
da matrícula privada no Ensino Superior brasileiro acumulou índice de 292,14%.
Entre 1994 e 2009, registrou-se o índice de 288,29%.
Por outro lado, a Argentina, com base no ano de 1994, registrou no setor
privado de toda a ES, um aumento de matrícula na ordem de 192,42%.
Considerando o aumento do setor universitário privado com base no ano de 1994, a
privatização da matrícula na Argentina foi ainda maior: 170,62%. A expansão da
matrícula em institutos terciários privados foi maior, aferida em 222,30%. Ao
contrastar os números relativos à evolução da matrícula da ES nos dois países, as
comparações nos permitem claramente afirmar que o processo de privatização da
matrícula ocorreu com maior contundência no Brasil.
Na proporção relativa ao conjunto total de matriculados no Brasil por
categorias de IES públicas e privadas, no ano de 1989, havia um percentual de
38,5% de alunos no setor público para 61,50% no privado. Em 2009, a proporção
‘matrícula pública’ e ‘matrícula privada’ alcançou índices de 26,40% e 74,60%,
respectivamente. A redução percentual no período 1989-2009 representou uma
queda de 31,43% no setor público e um aumento de 21,30% no setor privado. Na
Argentina, observa-se também um aumento relativo maior da matrícula nas IES
privadas. Ao observar a matrícula do SES argentino, com base no ano de 1994, é
possível verificar uma proporção de 81,12% de matrículas públicas em relação a
18,87% de matrículas em IES privadas – o que já evidenciava uma grande diferença
na composição do SES, se comparado com a ES brasileira. Em 2009, a proporção
matrícula pública versus matrícula privada no SES argentino, evolui para 72,97% e
27,03%, respectivamente; ou seja, redução de 10,05% no setor público e incremento
de 43,24% nas matrículas privadas (base em 1989).
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Em dados referentes à evolução da matrícula apenas no SU argentino,
período 1991-2009, mensurava-se a composição da matrícula em estabelecimentos
públicos e privados em relação ao montante total de registros de matrícula do
referido sistema, no percentual de 86,94% para alunos registrados no setor público,
e de 13,06%, para os registrados no setor privado. Em 2009, o percentual
modifica-se para 79,54% de matrículas no setor público, e 20,46%, no setor privado.
Uma variação que significa redução de 8,51% no setor público e aumento de
56,58% no setor privado (base em 1991).
Em suma, o setor privado aumentou, mas a tendência de privatização – cujo
ápice foram os anos 1990 e início da década de 2000 – foi incapaz de superar ou
ameaçar a relevância do setor público no campo universitário, sinalizando seu
refreamento.
Em relação à matrícula na ESNU, tendo como base o período 1994-2009,
havia 69,50% de matrículas em institutos terciários públicos para um volume de
30,50% de matrículas no setor privado. Em 2009, o índice de matrículas do setor
público regride para 63,60% (redução de 8,49%) e as matrículas privadas alcançam
44,27% do total de matrículas da ESNU (incremento de 45,15%). Neste cenário,
destaca-se o fato de que no último biênio, 2008-2009, há um grande impulso da
matrícula em institutos terciários públicos – um incremento de matrícula na ordem de
8,91% para o último ano da análise em relação a 2008.
Tendo como centro da análise as comparações apresentadas, é nítido o maior
crescimento do setor privado nos períodos e modalidades observadas do Ensino
Superior. No Brasil, o processo de privatização da matrícula é maior. Na Argentina,
incide mais sobre a ESNU. Em ambos os países, o ápice da privatização da
matrícula dá-se entre a segunda metade dos anos 1990 e a primeira metade dos
anos 2000. É inegável que em ambos os países, tomando como base os anos 1990
e 2000, o setor privado registrou maior aumento proporcional em relação ao volume
inicial de alunos (INEP, 1999a; 1999b; 2001; 2002; 2004a; 2006a; 2006b; 2007;
2009a; 2009b; 2011; 2012a; 2012b; 2012c; 2012d; SPU, 1997; 2000; 2002; 2004;
2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011a); DINIECE (1996; 1997; 1998; 1999;
2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2006a; 2006b; 2007; 2008; 2009).
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2.3

AS FORMAS DE INGRESSO NOS SES DO BRASIL E DA ARGENTINA

2.3.1 O ingresso no SES brasileiro

Ao abordar a evolução quantitativa das IES e da matrícula do ensino superior
público e privado, confirma-se uma tendência privatista na ES brasileira. Essa
tendência tem expansão nas duas últimas décadas e corrobora com a permanência
do protagonismo da iniciativa privada na ES brasileira, tal como tem se caracterizado
desde o início das atividades universitárias no Brasil (C. Capítulo 1). Outra
característica estruturante que tem dificultado historicamente o acesso ao Ensino
Superior brasileiro é o elitismo – marca que tem permanecido ao longo dos tempos,
não obstante todas as mudanças processadas no SES em sua expansão
institucional e da matrícula em tempos recentes.
Se, por um lado, alguns defensores do elitismo no Ensino Superior advogam
que as restrições quanto ao acesso podem contribuir para a busca da qualidade ou
o alcance mais facilitado da excelência, além da garantia do prestígio social do
diploma assegurada pela raridade que lhe distingue, há muitas outras problemáticas
implicadas que engendram grande sorte de exclusão social e educacional.
Indubitavelmente, a exclusão de oportunidades educacionais que possam conduzir
ao ingresso na ES em maior igualdade de condições as classes sociais
trabalhadoras perpetua desigualdades históricas no Brasil. Nesse sentido, as provas
obrigatórias com concorrência por um número limitado de vagas – os conhecidos
vestibulares e suas variantes – têm se constituído como ferramentas que concorrem
para a expressão da referida lógica.
Ressalta-se ainda que a exclusão proposta pelos exames vestibulares e por
outros tipos de exame de ingresso se tem caracterizado, pelo menos até os anos
1990, principalmente por traços de uma concorrência embasada em aparente
meritocracia – um concurso desigual que opera como regra a exclusão de classe. 54
No âmbito do objetivo real estruturado dos exames vestibulares, a partir de
sua criação em período histórico não democrático, a limitação de vagas e a oposição
de obstáculos ao ingresso na ES tinham como propósito não expandir as vagas,
mediante custeio estatal, mantendo o campo universitário como espaço das elites
54

A ilustração constante no Anexo 1 estampa de forma bem didática ao ideia da meritocracia que im pera nos vestibulares de demais exames seletivos para o ingresso na ES brasileira (C. ANEXO 1).
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sociais e frações diminutas das classes médias. A exclusão de classe resultante do
processo fica muito clara quando se analisa a configuração dos exames
vestibulares.
Após a Lei nº 5.540/68 (BRASIL, 1968), que institui o vestibular como exame
institucional para ingresso no âmbito da ES, tem-se, então, um processo de
avaliação condicional para a entrada na ES. Dessa maneira, o vestibular é, em
essência, uma prova concorrencial.55 Enquanto competição, esse exame tem sido
consumado em provas estilo “teste múltipla escolha” ou questões objetivas que
potencializam o corte classificatório em ordem decrescente, a partir da nota máxima
alcançada até o limitado número de vagas oferecidas. A prática dos exames
vestibulares consolidada no Brasil levou, principalmente nos anos 1990, e ainda tem
levado ao paroxismo, os procedimentos de concorrência por classificação e
eliminação de candidatos.
Apesar de a antiga lei que instituiu o vestibular já ter sido revogada, os
princípios da classificação e da concorrência não apenas são mantidos na prática
dos processos seletivos e vestibulares atuais, como também foram aprimorados e
levados à concorrência extrema.56
Se o SES brasileiro carrega historicamente a marca do elitismo, os exames
vestibulares, processos seletivos de ingresso – como, por exemplo, o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem), e avaliações seriadas, como o Programa de
Avaliação Seriada (PAS, da UnB) – têm sido, ao longo do tempo, cada vez mais
massificados e aceitos como forma justa ou meritocrática de acesso à universidade.
Nos referidos tipos de exame, frações centesimais de pontos são muitas vezes
determinantes para uma distância milimétrica que permite a separação entre o
último dos classificados e o primeiro dos eliminados na disputa por uma
superconcorrida vaga em uma universidade.
55

A Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968 (BRASIL, 1968), que tratava do SES no Brasil, em seu
artigo 17-A, lançava o princípio classificatório do exame vestibular para ingresso em universidades e
instituições de ensino superior no Brasil, uma vez que, até então, os exames obrigatórios exigiam
apenas a aprovação com nota mínima de corte como garantia de vaga. O Artigo 21, de outra maneira,
visava limitar o nível de complexidade da prova: “Art. 17. Nas universidades e nos estabelecimentos
isolados de ensino superior poderão ser ministradas as seguintes modalidades de cursos: a) de graduação, abertos à matrícula de candidatos que hajam concluído o ciclo colegial ou equivalente e tenham sido classificados em concurso vestibular (…)”.
56
Um caso extremo de aferição da concorrência, almejada nos exames vestibulares, pode ser bem
ilustrado no modelo das provas elaboradas pelo Centro de Seleção e Promoção de Eventos (Cespe)
da Universidade de Brasília (UnB). No exame aplicado por muito tempo nessa instituição, buscava-se
primordialmente a eliminação, avaliando muito mais o que o candidato não sabia do que ele realmen te sabia, uma vez que era rigorosamente penalizado em cada erro – o que lhe anulava determinada
quantidade de respectivos acertos no mesmo exame.

105

Para os educadores que defendem essas práticas de avaliação, o vestibular é
simplesmente uma prova na qual se aprovará e classificará, de forma quase
mecânica, o candidato que melhor se preparou, de forma que sempre vencerá o
melhor, sendo a aprovação o prêmio para o esforço individual empregado.
Entretanto, os defensores têm ignorado ou minimizado outros aspectos
relevantes para o sucesso ou eliminação à vaga no Ensino Superior, tais como: o
nível de conhecimento e cultura do candidato, adquirido ao longo da vida; a
qualidade da escolarização; a preparação específica para o exame; a inteligência
emocional no momento da prova, além de fatores imponderáveis que são
contestados pelos defensores do vestibular, mas que inevitavelmente acontecem.
Nesse sentido, constituíram-se alguns dos mais tradicionais e concorridos
vestibulares do Brasil, convertidos em verdadeiros rituais competitivos, que marcam
para o bem ou para o mal a vida de muitos jovens na faixa dos 18 a 24 anos. Essas
provas que, na origem, foram concebidas para manter os traços de um sistema
elitizado, tornaram-se verdadeiramente uma avaliação de massas; entretanto, sua
face eliminatória e excludente permaneceu ao longo do período aqui já analisado.
Os processos seletivos mais concorridos são os realizados para as escassas
vagas dos cursos oferecidos pelas universidades públicas federais e algumas
universidades públicas estaduais.
Dando marcas mais elitizadas a esse sistema de ingresso, a oferta para os
cursos em turno noturno é historicamente bem pequena – o que exclui ainda mais os
estudantes, de classes pobres, que necessitam trabalhar, de qualquer possibilidade
de ingresso em uma IES pública ou mais concorrida 57. Ainda assim, os vestibulares
mais concorridos e de maior relevância no Brasil são para as universidades públicas,
seja pela escassez de vagas em determinados cursos, seja pela gratuidade, seja
pelo prestígio social.
Tabela 16 – Alguns dos vestibulares mais concorridos do Brasil em IES públicas (1998 e 2009)
IES Públicas mais concorridas
Relação Candidato/Vaga
1998
2009
Instituto Tecnológico Aeronáutico (ITA)
Federal militar 38,3
50
Unirio
Federal
15,3
44,5
Insituto Militar de Engenharia (IME)
Federal militar 19,3
28,3
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde
de Porto Alegre
Federal
22
20,2
Unifesp
Federal
14,3
15,7
57

O percentual do ensino superior público em matrícula no turno noturno para o ano de 2009, em que
pese seu aumento em relação aos anos anteriores, continuava pequeno, compreendendo apenas
555.239 de 1.461.696 matrículas totalizadas no setor público – o que perfazia apenas cerca de 38%
dos estudantes (INEP, 2010).
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Instituto Federal de Educação Tecnológica da Bahia

Federal

12,1

15,4

Instituto Federal de Educação Tecnológica do Pará

Federal

–

14,5

UEL
Estadual
14,8
Unicamp
Estadual
14,3
Cefet/MG
Federal
8,3
UFTM
Federal
41,1
Ufop
Federal
9,1
Unesp
Estadual
16,28
USP
Estadual
14,32
UFRJ
Federal
8,5
Univ. Fed. Rural da Amazônia
Federal
X
UnB*
Federal
12,8
UFMG
Federal
13,2
* A UnB passou a utilizar o PAS como outra forma de ingresso em seus quadros
1999.
Fonte: elaboração própria com base em INEP (1999b e 2011)

11,14
13,9
13,2
12,7
12,5
11,8
11,1
s.d.
11,1
10,5
10,2
discentes em

A respeito, a Tabela 16, pode-se, em caráter ilustrativo, dimensionar a
desigualdade nas condições de concorrência, a depender da localidade, do tipo de
instituição e do campo do conhecimento a que se presta o exame vestibular. A
relação concorrencial ordenada na Tabela 16 traz a média bruta de todos os cursos
de algumas das IES públicas mais concorridas do Brasil, ou seja, não contempla o
fato de que a concorrência efetiva depende muito dos cursos almejados, tal como
demonstrado na Tabela 20 (ex.: Medicina, Direito, Engenharia, Pedagogia, etc).
Conforme o INEP, a concorrência por vagas em IES públicas nos anos de 1998 e
2009 variou entre 8,5 e 50,0 candidatos para cada vaga ofertada. Essa variação é
mais alta em IES públicas militares, em grandes Ifes, algumas importantes IES
estaduais e em faculdades de Medicina, como, por exemplo, a proporção de 20,2
candidato/vaga na Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto
Alegre no ano de 2009.
A identificação dessa dimensão concorrencial demonstra que a disputa se
concentra principalmente em alguns cursos e instituições mais tradicionais. Nesse
âmbito, Medicina está em grau de disputa mais acirrada do que os outros cursos,
figurando entre os primeiros na concorrência por vagas. No final dos anos 1990,
Engenharia também estava no topo da concorrência e ainda se mantendo na
elevada disputa candidato-vaga aferida em 2009, devido ao alto grau de dificuldade
das provas exigidas para o ingresso em superconcorridas IES, como os
estabelecimentos militares do IME e do ITA. Não muito abaixo e, em alguns casos,
com concorrência equivalente, estão as estaduais do Estado de São Paulo (SP) e
algumas das mais importantes universidades federais (Unirio, UFRJ, UFMG, UnB,
etc.), cuja disputa concorrencial média, no período analisado, nunca foi menor do
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que dez candidatos para cada uma das vagas ofertadas dentre os cursos oferecidos.
O vestibular, nos últimos anos, vem perdendo cada vez mais o caráter de
prova institucional heterogênea, fragmentada e desenvolvida por cada IES. Do
mesmo modo, também se tem despido de ser a forma única de prova para ingresso
institucional. Por meio da formulação do Enem, aplicado no final do ensino básico,
essa avaliação tem sido cada vez mais utilizada nacionalmente como forma de
ingresso em uma IES.58 Concebido inicialmente para aferir a qualidade do Ensino
Médio, o Enem tem sido convertido em opção principal de ingresso nos cursos
superiores das mais variadas IES. Nos dois últimos anos, a adesão a uma prova
nacional tem reunido grande número de universidades federais, estaduais e
privadas, mantendo esse exame como a principal avaliação classificatória e
eliminatória de caráter de massas, tornando-o o maior exame nacional, aberto a uma
concorrência ampla e realizado simultaneamente por mais de 5 milhões de
secundaristas (INEP, 2012a; 2012b).
Na comparação das disputas de vestibulares do ano de 1998, com a
concorrência existente nos processos seletivos atuais (Enem, vestibulares
tradicionais, PAS, com ou sem cotas etc.) realizados em 2009 (Tabela 16, p. 106),
observa-se que os quantitativos relativos ao número de candidatos por vaga
melhoraram muito ligeiramente em alguns casos e apresentaram piora em outros.
Em plano geral, conservaram os traços da mesma lógica excludente. Os institutos e
as universidades federais e estaduais que ofertavam limitadas vagas a uma ampla
concorrência, via de regra, mantêm a exclusão e o foco na eliminação de candidatos
nos processos seletivos como tal. Ressalva-se que, pontualmente, a política de
cotas raciais levadas adiante por algumas universidades, como a UnB, de forma
qualitativa, tem melhorado a inclusão social, posto que 20% dos matriculados
entram pelo sistema de cotas (UnB, 2012). No entanto, a própria concorrência
interna pelo sistema de cotas também excluem os que não se enquadram ao perfil
exigido ou não conseguem o desempenho satisfatório para ser contemplados com a
vaga reservada para cotas raciais ou socioeconômicas. Assim, alunos brancos de
58

Através do Sistema de Seleção Unificada (SISU), controlado eletronicamente pelo MEC, as IES disponibilizam vagas para matrícula em cursos de graduação para os classificados no ENEM. Nos últimos anos, o candidato avaliado pelo ENEM vislumbrou no SISU uma ferramenta facilitadora para o
acesso à ES. No SISU, o candidato elege por meio do site oficial do MEC duas opções de curso superior, prevalecendo a escolha conforme seu posicionamento classificatório no ENEM para a opção
requerida. O fato de o SISU ser obrigatório em todas as IFES tem concorrido para mudanças importantes nos processos seletivos brasileiros, levando mais eficiência na distribuição e ocupação de vagas por candidatos classificados no ENEM.
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classes médias baixas podem, muito costumeiramente, vir a ser excluídos.
A fim de comparação por meio da amostragem entre a concorrência por
vagas nos vestibulares e demais processos seletivos nos anos de 1998 e 2009, a
Tabela 17, a seguir, demonstra algumas das universidades públicas de grande e
médio porte cuja relação candidato-vaga foi menor se comparada às mais
concorridas. Na sequência comparativa, estão algumas das universidades privadas
mais concorridas e algumas das IES privadas de menor concorrência nos
respectivos anos analisados.
Tabela 17 – Vestibulares menos concorridos do Brasil em algumas grandes e médias IES públicas em contraste com algumas das IES privadas de maior e menor disputa (1998 e 2009)
IES Públicas
Categoria
1998
2009
UFG
Federal
8,23
7,20
UFPA
Federal
7,03
8,70
UFMS
Federal
5,58
5,90
Universidade Federal de Pelotas
Federal
5,55
5,10
UFAL
Federal
4,57
6,40
Algumas universidades privadas Categoria
1998
2009
mais concorridas
Universidade Católica de Petrópolis
Confessional 8,74
s.d.
Universidade Católica de Santos
Confessional 8,40
4,00
Universidade Mackenzie
Confessional 7,36
4,60
PUCMINAS
Confessional 6,05
2,30
Universidade Sta. Cecília
Confessional 6,35
s.d.
Algumas IES Privadas menos con- Categoria
1998
2009
corridas
Universidade Paulista
Particular
2,12
s.d.
Universidade São Judas Tadeu
Particular
2,10
0,60
Universidade Santa Úrsula
Confessional 0,50
0,30
Universidade Anhembi Morumbi
Particular
2,40
1,00
Centro Universitário de Araraquara
Particular
1,70
2,30
Centro Universitário de Rio Preto
Particular
1,30
0,30
Fonte: elaboração própria com base em IES; INEP (1998-2009)

Inversamente, os mais fáceis vestibulares eram na década de 1990, e ainda
hoje o são, em grande escala, encontrados entre algumas das IES privadas brasileiras. A concorrência por vagas nos estabelecimentos de Ensino Superior de direito
privado é, muitas vezes, menor do que a oferta. Em algumas IES dessa natureza,
quando voltadas em maioria para fins lucrativos e/ou atendimento em custo mais rebaixado – categorizadas como particulares –, é possível observar as maiores incidências da baixa concorrência por vagas. De maneira ilustrativa, identifica-se que as
disputas mais rebaixadas pelo acesso à ES variam de 2,12 candidatos por vaga na
Universidade Paulista (Unip) em 1998 até 0,3 para cada vaga no Centro Universitário de Rio Preto em 2009.
Em parte das IES listadas na Tabela 17, são oferecidos ao consumidor-aluno
cursos com inúmeras vagas em turmas numerosas que ocupam salas superlotadas,
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além de facilidades e comodidades no exame seletivo, que vão desde o
agendamento da prova em data conveniente do contratante (vestibular agendado),
em qualquer época do ano, até a possibilidade de trocar de curso para outro mais
concorrido após o ingresso do candidato e o pagamento da matrícula.
Paradoxalmente, nesses casos, os exames seletivos para ingresso em muitas
faculdades privadas, cuja qualidade de ensino é questionável, tornam-se mera
formalidade. É flagrante que, além das verificadas facilidades de acesso aos cursos
de algumas IES de menor concorrência, em muitas dessas faculdades existem salas
superlotadas de alunos, docentes com pouca qualificação e, com raras exceções, o
ensino é de baixa qualidade.59
O MEC não pratica nenhuma ingerência nos sistemas de ingresso nas
universidades, seja nas ultraconcorridas seleções para IES públicas, seja nas
particulares que definem provas como mera formalidade. O Enem, em que pese sua
adesão crescente nas mais diversas IES, não impôs, pelo menos nos anos iniciais
de implantação, obrigação de implantar os exame por parte das IES nem aos alunos
como forma de acesso a vagas do Ensino Superior. As universidades privadas
estão, inclusive, desobrigadas legalmente de exigir exames de ingresso, podendo
fazê-los de qualquer forma ou criteriosamente, conforme seu desejo ou o perfil de
aluno que melhor se adeque ao desenho institucional. As universidades públicas têm
autonomia para estipular o processo seletivo que lhes seja conveniente para melhor
preencher as reduzidas vagas (seja por exames seletivos peculiares, sistemas de
cotas raciais, sociais etc.), de maneira a estimular a ultraconcorrência ou favorecer
alguns aspectos de equidade.
No Brasil, as faculdades compõem a parte majoritária das IES, totalizando
cerca de 85% dos estabelecimentos (Tabela 2, p. 55). Não obstante uma gama de
instituições privadas comporem aquela maioria, infere-se que o perfil mais comum
de IES é de faculdade particular. Destas, a maioria é voltada para formação rápida e
flexível, focada à inserção no mercado de trabalho ou, pelo menos, aparentemente
voltada para tal por meio de fortes apelos de marketing. No entanto, ao escolher
59

Um caso bem ilustrativo foi denunciado pelo jornalista Carlos Palhano, em 2001, em programa televisivo de grande audiência. Para testar o grau de facilidade em passar em seis universidades particu lares na cidade do Rio de Janeiro, o jornalista contratou para fazer os vestibulares o padeiro Severino
da Silva, analfabeto e que nunca pôde ir à escola. Recomendou-se que ele marcasse “a” e “b” alter nadamente em todas as questões de múltipla escolha das provas. Curiosamente, ele não só logrou
aprovação, como também ficou em nono lugar para o curso de Direito em uma das faculdades. ANALFABETO passa em vestibular para Direito no Rio de Janeiro. Revista Consultor Jurídico, 10 de de zembro de 2001. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2001-dez-10/analfabeto_passa_vestibular_direito_rj>. Acesso em: 4 de outubro de 2011.
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entre o ensino pago e o público, a maioria de potenciais graduandos certamente
escolheria não pagar por um curso superior.
As IES públicas, apesar de cumulativamente sucateadas mediante a
negligência do Poder Público ao longo das últimas décadas, ainda gozam de boa
reputação pelo ensino de excelência no âmbito de alguns cursos de determinadas
universidades federais e estaduais. Assim, é natural a suposição de que a disputa
para ingressar em uma IES pública seja bem mais acirrada do que a concorrência e
o vestibular atualmente aplicado em estabelecimentos privados.
No tocante ao perfil das instituições privadas, ressalta-se que algumas poucas
IES de caráter confessional têm elevado padrão de qualidade, equiparando-se, na
concorrência de candidatos por vaga via exame vestibular, à disputa para algumas
universidades federais e estaduais das menos concorridas. Ilustrativamente, a
concorrência por uma vaga nos anos de 1998 e 2009 variava, conforme o Tabela 17
(p. 108), apresentado anteriormente, de 2,3 na Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUCMINAS) em 2009 a 8,75 na Universidade Católica de Santos, no
ano de 1998 – o que sinaliza, analisando o conjunto das IES (de maior ou menor
concorrência) da amostra, tendência de consistente diminuição da disputa por vagas
em processos seletivos para os estabelecimentos privados.
Entretanto, as instituições privadas categorizadas entre as de maior
concorrência são muito pontualmente localizadas e em pouco número, estabelecidas
há longa data nos maiores centros metropolitanos (p. ex.: PUCMINAS). Ainda assim,
ressalta-se que a concorrência por vagas nessa categoria de IES declinou muito
mais do que a disputa por vagas em IES públicas – o que sinalizaria para a hipótese
plausível de que o PROUNI teria diminuído a ociosidade dessas instituições e, ao
mesmo tempo, incrementado o crescimento do setor com mais ofertas.
Outras IES privadas, de cunho particular, com finalidade de lucro ou de
finalidade não lucrativa, como as de natureza confessional ou comunitária,
figuravam, conforme a Tabela 17 (p. 108), entre as menos disputadas para o
ingresso dos vestibulandos. Curiosamente, algumas delas, como, por exemplo, a
Unip, configuram-se como grandes conglomerados empresariais do ensino que
atuam na ES, compondo as maiores universidades do Brasil em número total de
matrículas, com mais de 100.000 alunos (INEP, 2008), dispersos em múltiplos campi
ou várias filiais distribuídas por importantes cidades do país.
Com cursos pouco concorridos, o acesso à ES no Brasil ainda é precário,
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visto que as condições de ingresso e permanência nos cursos superiores é, em
geral – apesar de políticas focalizadas em cotas e inclusão –, bem desigual e
bastante difícil para as camadas populacionais mais desfavorecidas econômica e
educacionalmente, devido à baixa qualidade dos sistemas estaduais e municipais de
Educação básica – onde estuda a maioria. A seleção para o ingresso nem sempre é
sinônimo de qualidade na ES. No entanto, é sempre um meio de exclusão social,
posto que as maiores chances de ingresso nas melhores IES têm permanecido em
larga escala ao alcance dos mais bem dotados economicamente e/ou mais
preparados nos estudos.
Apesar de toda a concorrência em algumas IES, do ponto de vista do
candidato, ser o primeiro colocado em alguma disputa de vestibular, muitas vezes,
não significa direito a admissão e matrícula, porque o nível mínimo de acerto exigido
pelos exames não é alcançado pelo número suficiente de vestibulandos para
preencher todas as vagas ofertadas. Dessa maneira, não raras vezes, sobram vagas
e turmas deixam de ser abertas, tanto em IES privadas, quanto, principalmente, nos
estabelecimentos públicos.60
O Enem surgiu como Importante tentativa de dar uniformidade, por meio de
um exame nacional para o acesso ao Ensino Superior. No entanto, alguns
problemas quanto à logística e segurança da prova foram levantados logo nos
primeiros anos de aplicação do exame. Problemas que decorreram de falhas que
colocaram em dúvida a credibilidade, ou mesmo, a viabilidade do novo sistema
avaliativo. A utilização do Enem como forma de ingresso é gratuita para aluno
egresso do Ensino Médio em rede pública, e não é imposto para preencher as vagas
das IES, tendo seu aproveitamento para o acesso ao curso de graduação uma
adesão voluntária por parte do estabelecimento de Ensino Superior.
Nesse particular, os estabelecimentos são livres para usar a nota desse
exame de forma parcial ou integral e ainda condicionar apenas parte das vagas para
essa avaliação. O Enem tenta dar contornos mais uniformes em meio a uma gama
de formas e tipos de avaliação para ingresso nas IES, que divergem entre si no que
diz respeito aos conhecimentos curriculares mínimos exigidos, aspectos cognitivos
cobrados e privilegiados nas avaliações e formato de provas.
Existem, de fato, políticas compensatórias com reservas de vagas ou cotas
60

Entretanto, no caso das instituições privadas, são pontuais as dificuldades em exames para ingresso. O caso mais comum da não abertura de turmas na ES privada, não preenchimento de vagas e
abandono está relacionado a incapacidade econômica e a virtual inadimplência do aluno que logrou
aprovação no exame de ingresso.
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para afrodescendentes e indígenas, utilizadas em algumas IES federais e estaduais.
Além da política de cotas, do Enem e do vestibular tradicional, diversas outras
formas de processo seletivo para o ingresso em cursos superiores também são
utilizados, como, por exemplo, no âmbito do DF, o PAS, realizado pela UnB desde o
ano de 1999. Esse processo avaliativo é gradual, realizando-se com critérios
classificatórios e eliminatórios em três avaliações anuais, durante os respectivos
anos do Ensino Médio.
Não obstante a existência de todos os filtros seletivos disponíveis para o
ingresso de alunos em vagas restritas, há desequilíbrios com maior procura de
ingresso em carreiras mais atraentes e pelo status do diploma de dado curso
superior. Nesse sentido, a concorrência pode ser maior ou menor, dependendo do
curso escolhido, contexto e características regionais.
Conforme o período aqui analisado (1991-2009), na Tabela 19 (p. 115),
percebe-se tendência de queda gradual na concorrência, expressa no relativo
declínio da relação de candidatos por vaga. Nesse período a concorrência de
candidatos por número de vagas ofertadas nas IES (incluindo-se aqui, as de cunho
público, privado, ou, estruturadas como universidades, centros universitários ou
faculdades), tem redução de 50,6%. No ano de 1991, a proporção candidato-vaga
era de 4,25, enquanto em 2009, foi apurada em 2,10, ou seja, alcançou a metade de
candidatos por vaga aferida no início dos anos 1990.
Destarte, o processo de redução não é uniforme. A explicação pode ser
buscada no crescimento de oferta de cursos maior do que a demanda. Enquanto a
oferta de vagas cresceu cerca de 578%, o número de candidatos vestibulandos
aumentou 213%, tendo como base o ano de 1991 (Tabela 18, p. 113). Isso resulta,
em termos gerais, na queda da disputa quantitativa por vagas. No entanto, para não
cair na armadilha dos números – que apontam na direção de maiores facilidades –,
há que se observar que a expansão se deu substancialmente pela iniciativa privada
do Ensino Superior, visto que as IES dessa natureza jurídica cresceram, no período
1989-2009, 203%, ao tempo em que os estabelecimentos públicos cresceram
apenas 11,6% (Tabela 5, p. 76).
A participação das IES públicas, que já era minoritária no ano base 1989
(Tabela 5, p. 76, e Tabela 6, p. 77), reduz-se ainda mais, tanto em relação ao número
total de instituições que perfaz o SES brasileiro (10,58%), quanto em relação à taxa
bruta de matrículas: 26% (INEP, 2011). Em suma, o processo deixa às claras que a
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maioria das vagas criadas foram de IES privadas. Segundo o Inep (2003; 2004a;
2006a), entre 2002 e 2004, verifica-se ligeiro aumento da concorrência por vagas
nas Ifes e pontual declínio em relação à disputa nas IES estaduais, enquanto no
ensino pago, seja em IES municipal, seja privada, observa-se relativa baixa. Entre
2005 e 2008, ocorre pouca oscilação no nível de concorrência por vagas.
Nas IES públicas, a concorrência em 2008 alcançou 8,01 candidatos para
uma vaga nas federais; 8,78, nas estaduais; 1,29, nas municipais (ensino pago);
enquanto era de 1,17 nos estabelecimentos privados. Declínio mais consistente da
concorrência por vagas nas IFES ocorre no ano de 2009, ficando em 6,33 – o que
levanta a hipótese de maior absorção de demanda pelo PROUNI e a criação de
novas IES federais (universidades, Ifets). Em relação às IES estaduais, municipais e
privadas, no mesmo ano ocorre ligeira alta na concorrência por vagas, ficando em
9,32, 1,35 e 1,31, candidatos, respectivamente.
Tabela 18 – Evolução da relação candidatos/vaga na graduação presencial, segundo a categoria jurídica no Brasil (2002 a 2009)
Ano Total %∆
Total pública %∆ Federal %∆
Estadual %∆
Municipal %∆
Privada %∆
2002 2,81 _
_08,9
_
9,93
_
9,95
_
2,00
_
1,60
_
2003 2,45 -13,00 8,42
-5,40 10,54 5,20 9,07
-8,80 1,74
-12,90 1,47
-7,80
2004 2,18 -11,00 7,88
-6,40 10,39 -0,60 8,04
-11,30 1,61
-7,90 1,30
-11,40
2005 2,08 -4,60 7,36
-6,60 9,98
-3,90 7,39
-8,10 1,46
-9,40 1,30
-0,50
2006 1,97 -5,20 7,10
-3,60 8,86
-11,10 7,84
6,00 1,37
-6,10 1,23
-5,10
2007 1,84 -6,70 6,96
-2,00 8,33
-6,10 8,10
3,30 1,30
-4,80 1,16
-5,60
2008 1,85 0,60 7,13
2,50 8,01
-3,80 8,78
8,40 1,29
-0,90 1,17
0,60
2009 1,97 6,48 6,57
7,85 6,33
-20,90 9,32
6,10 1,35
4,65 1,31
11,90
Fonte: INEP (2003; 2004a; 2006a; 2006b; 2007; 2009a; 2009b; 2011).

Gráfico 11 – Progressão da concorrência em vestibulares de candidatos por vaga na Graduação Presencial por tipo de IES no Brasil (2002-2009)

Fonte: INEP (2003; 2004a; 2006a; 2006b; 2007; 2009a; 2009b; 2011).

A concorrência eliminatória perdurou nos cursos mais procurados, e,
principalmente, a disputa por vagas em universidades públicas continuou sendo um
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campo aberto a poucos que lograssem desempenho maior nos vestibulares do que
algumas dezenas de candidatos por cada vaga (Tabela 19, p. 115).
Na análise do período entre 1989-2009, é notório o crescimento absoluto na
quantidade de inscrições de vestibulandos nos processos seletivos. No entanto, a
totalidade de inscrições para concorrer a uma vaga no Ensino Superior não reflete
toda a demanda líquida em potencial de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, uma
vez que o Ensino Médio no Brasil está longe de ser universalizado, só alcançando
50,9% dos jovens entre 15 e 17 anos (IBGE, 2010).61
De forma a corroborar a omissão estatal na abertura de oportunidades na ES,
os exames seletivos para ingresso nas IES têm continuado a desempenhar
importante papel excludente no conjunto do sistema educacional. No entanto, a
concorrência

aberta

em

exames

vestibulares,

tida

na

proporção

ampla

candidato/vaga, foi reduzida no período mencionado, à exceção de 1995, quando a
disputa foi um pouco mais acirrada.
Tem-se aí, com maior intensidade, a pouca abertura de vagas em IES
públicas e a enorme expansão de estabelecimentos privados. Vale destacar que tal
redução não é homogênea, podendo-se encontrar grande disparidade no tocante à
entrada em alguns cursos mais tradicionais, mais procurados ou demandados pelo
mercado de trabalho, assim como, localizadamente, em relação a algumas das
universidades federais e estaduais.
Tabela 19 – Evolução do concorrência por vestibular e outros processos seletivos e evolução do
número de vestibulandos – Brasil – 1991 – 2009
Ano
Relação Cand./Vaga nº Total de Vagas nº Total de Candidatos
1991
4,25
466.794
1.985.825
1992
3,43
534.847
1.836.859
1993
3,69
548.678
2.029.523
1994
3,89
574.135
2.237.023
1995
4,34
610.355
2.653.853
1996
4,01
634.236
2.548.077
1997
3,89
699.198
2.725.776
1998
3,60
803.919
2.895.176
1999
3,54
969.159
3.435.168
2000
3,32
1.216.287
4.039.910
2001
3,02
1.408.492
4.260.261
2002
2,80
1.773.087
4.984.409
2003
2,44
2.002.733
4.900.023
2004
2,17
2.320.421
5.053.992
2005
2,07
2.435.987
5.060.956
61

A taxa média bruta de escolarização para o Ensino Médio no Brasil alcançou 85,2% no ano de
2009, enquanto a taxa de escolarização líquida concernente ao percentual de adolescentes de 15 a
17 anos (faixa etária escolar para o Ensino Médio no Brasil) que cursam esse nível de ensino ficou
em apenas 50,9% (IBGE/PNAD, 2009).
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2006
1,97
2.629.598
5.181.699
2007
1,83
2.823.942
5.191.760
2008
1,85
2.985.137
5.534.689
2009
2,10
3.164.679
6.223.430
V % (1991) -50,6
578,0
213
Fonte: elaboração própria com base em INEP (1999a; 1999b; 2001; 2002; 2004a; 2006a; 2006b;
2007; 2009a; 2009b; 2011).

Conforme o Inep (2011), os cursos com maior número de inscrições no
processos seletivos do Brasil continuam a ser Medicina, Direito, Administração e
Engenharia, seguidos por Pedagogia – um dos cursos com mais vagas ofertadas.
Entretanto, não necessariamente há relação entre maior procura pelo curso e maior
número de vagas – as mais procuradas nem sempre são as carreiras cuja oferta
está mais acessível com número maior de vagas nas IES, mas as que têm maior
prestígio

e/ou

permitem

acesso

às

carreiras

de

melhor

remuneração.

Ilustrativamente, em 1998, os cursos de Medicina, apesar da grande disputa por
vaga e matrícula, o total de cursantes não ultrapassou 2,4% do montante total das
matrículas. Isso evidencia que Medicina continua a ser um curso elitizado e de difícil
acesso no Brasil, posto que não consta nem de longe entre os cursos relacionados
com mais vagas, certamente se encontrando na relação dos que têm menos vagas.
Com base em dados relativos ao ano 2009 (INEP, 2011), percebe-se que os
cursos e carreiras mais procurados não alteraram o status e só se modificaram
relativamente ao pequeno decréscimo na proporção candidato-vaga. Ainda assim,
destaca-se a extrema disputa pelas vagas de Medicina se comparada com outras
carreiras, observando-se pequena quantidade de vagas para uma enormidade de
inscritos em processos seletivos (Tabela 18, p. 113, e Tabela 19, p. 115).
Alguns cursos, apesar de não ser tão procurados, como, por exemplo,
Matemática e outras licenciaturas, proliferam em ofertas, principalmente de IES
privadas – o que indica haver relação direta entre o custo de abertura e manutenção
desses cursos de graduação e o respectivo benefício imediato do recebimento de
mensalidades por essas instituições. Entretanto, Direito, Medicina e outros da área
da saúde certamente que, além de todas as exigências fiscalizadas e de controle do
MEC, também se submetem ao controle de qualidade de órgãos específicos como a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Conselho Federal de Medicina (CFM).
Não poderiam, portanto, como cursos tecnólogos ou outras licenciaturas, ser
implantados com baixo custo, rebaixamento do nível dos exames de ingresso e
consequente e vantajoso retorno financeiro, haja vista o excessivo número de alunos
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que os estabelecimentos pagos costumam agrupar em cada turma de nível superior.
Em síntese, historicamente, sendo a disputa por vagas no Ensino Superior no Brasil
acirrada, em alguns campos do conhecimento e algumas prestigiadas IES, marca-se
a complexidade de um SES diversificado.

Tabela 20 – Participação dos vinte maiores cursos de graduação quanto ao total de matrícula, vagas e inscrições no vestibular (1998 e 2009)
Cursos com mais
1998
alunos

Cursos
com
1998
mais vagas

2009

Matrícula

%

Matrícula
%

Direito
Administração
Engenharia
Pedagogia
Ciências Contábeis

292.728
257.408
150.217
139.893
122.427

13,77
12,11
7,07
6,58
5,76

651.600
604.581
537.996
247.707
205.330

12,74
11,82
10,52
4,84
4,01

Letras

108.746

5,12

74.810

1,46

Comunicação Social 74.567
Ciências Econômicas
66.992

3,51

74.718

1,46

3,15

50.563

0,99

Psicologia
Medicina
Educação Física

61.103
50.879
50.468

2,87
2,39
2,37

124.583
97.994
71.516

2,44
1,92
1,40

Process. dados

43.701

2,06

136.456

2,67

História

42.324

1,99

21.998

0,43

Odontologia
Ciência da Computação
Ciências Biológicas
Matemática
Fisioterapia
Enfermagem

40.850

1,92

56.586

37.738
36.789
34.936
34.383
33.543

1,78
1,73
1,64
1,62
1,58

107.736
46.980
18.432
98.318
234.070

Total
Total Geral

1.679.692
2.125.958

79,01
100,00

3.461.974 67,67
5.115.896 100,00

Cursos
mais
1998
concorridos

2009

Vagas

%

Vagas

%

99.338
89.080
53.988
52.213
41.711

12,80
11,48
6,96
6,73
5,37

372.962
224.322
178.805
322.200
9.185

11,79
7,09
5,65
10,18
0,29

Direito
Administração
Medicina**
Engenharia
Pedagogia

40.575

5,23

127.597

4,03

29.475

3,80

14.597

0,46

22.739

2,93

23.559

0,74

19.216
18.997
18.408

2,48
2,45
2,37

48.653
73.353
111.933

1,54
2,32
3,54

16.908

2,18

95.329

3,01

2,03

9.029

0,29

1,11

História
15.765
Ciências Biológicas
15.416

1,99

26.469

0,84

2,11
0,92
0,36
1,92
4,58

Matemática
Fisioterapia
Geografia
Enfermagem
Arquitetura

14.884
14.763
11.531
11.113
11.048

1,92
1,90
1,49
1,43
1,42

6.184
73.010
6.889
118.616
29.973

Total
Total Geral

597.168
776.031

76,95
100,00

1.872.665
3.164.679

Administração
Direito
Pedagogia
Engenharia
Letras
Ciências Contábeis
Comunicação
Social
Ciências
Econômicas
Educação Física
Psicologia
Process. dados
Ciência
da
Computação

2009

Inscrições
490.610
275.966
262.344
173.098
135.649

%
17,17
9,66
9,18
6,06
4,75

Inscrições
558.704
589.113
390.774
777.486
235.632

%
8,98
9,47
6,28
12,49
3,79

Odontologia
Comunicação
Social

115.509

4,04

63.770

1,02

107.825

3,77

43.555

0,70

Letras
Ciências Contábeis
Psicologia
Fisioterapia

96.030

3,36

74.810

1,20

91.843
78.634
64.765

3,21
2,75
2,27

205.330
124.583
104.590

3,30
2,00
1,68

59.178

2,07

255.865

4,11

58.344

2,04

50.127

0,81

57.601

2,02

150.243

2,41

0,20
2,31
0,22
3,75
0,95

Enfermagem
Ciências Econômicas
Ciência da Computação
Ciências Biológicas
Farmácia
Process. dados
História
Arquitetura

55.947
51.333
47.048
43.373
42.299

1,96
1,80
1,65
1,52
1,48

171.104
99.050
235.632
23.401
85.494

2,75
1,59
3,79
0,38
1,37

59,17
100,00

Total
Total Geral

2.307.396
2.858.016

80,73 4.239.263 68,12
100,00 6.223.430 100,00

Legenda: ** Conforme a Sinopse Estatística do mesmo ano, foram ofertadas para os 262.331 candidatos em disputa pelo ingresso no curso de Medici na, apenas 9.051 vagas – o que resultou em uma proporção de cerca de 1 candidato para cada 29 vagas em 92 cursos das mais variadas IES no Brasil no
ano de 1998. Os cursos de medicina ofertaram 16.816 vagas em 2009.
Fonte: elaboração própria. c. INEP (1999b; 2011)
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Entretanto, o acesso às vagas está longe de ser o único problema. As vagas,
distribuídas de maneira não uniforme entre os cursos de uma mesma universidade e
entre variadas universidades de diversas localidades e regiões, não atendem à real
demanda à ES por meio de processo seletivo. Essas vagas, muitas vezes escassas,
também estão bem distante de contemplar qualquer proporção maior de egressos
do Ensino Médio (situados na faixa etária de 18 a 24 anos). Da mesma forma, a
expansão de vagas é dirigida muito mais por demandas da iniciativa privada, cujos
interesses de mercado se sobrepõem aos demais, do que por qualquer outra
motivação social. Apesar de o privatismo constituir grande problema na ES
brasileira, as demandas das empresas de Educação Superior e a flexibilização do
Poder Público a tais demandas potencializam a intensificação de outros problemas,
como, por exemplo, a ociosidade de vagas.
Tabela 21 – Concorrência das graduações como maior número de candidatos no Brasil em processos seletivos
Cursos de Graduação Universitária

Administração

Direito

Medicina

Engenharias

Pedagogia

1997

nº de vagas
83.920
74.772 9.001
54.352
50.762
nº de candidatos
252.446
501.720 261.620
181.183
109.786
nº de Ingressantes
72.782
72.455 8.764
40.565
38.972
Candidato por vaga
3,01
6,71
29,07
3,33
2,16
2000 nº de vagas
138.957
121.711 9.644
84.426
88.985
nº de candidatos
313.144
580.596 314.064
306.577
217.030
nº de Ingressantes
100.446
102.874 9.624
62.248
68.963
Candidato por vaga
2,25
4,77
32,57
3,63
2,44
2002 nº de vagas
287.501
178.899 11.243
121.815
108.916
nº de candidatos
506.384
655.767 326.482
435.424
184.027
nº de Ingressantes
187.874
134.940 10.830
84.697
69.806
Candidato por vaga
1,76
3,67
29,04
3,57
1,69
2004 nº de vagas
219.617
383.965 14.102
154.004
136.803
nº de candidatos
544.251
590.021 334.431
404.529
227.882
nº de Ingressantes
198.478
146.962 12.804
88.703
75.064
Candidato por vaga
2,48
1,54
23,72
2,63
1,67
2006 nº de vagas
382.288
227.831 15.118
190.491
156.914
nº de candidatos
580.414
563.875 302.476
472.268
205.933
nº de Ingressantes
218.970
151.047 15.346
111.210
76.381
Candidato por vaga
1,52
2,47
20,01
2,48
1,31
2008 nº de vagas
388.804
240.077 17.384
223.147
178.712
nº de candidatos
607.032
594.157 379.254
507.095
209.733
nº de Ingressantes
215.213
151.863 17.217
129.906
81.136
Candidato por vaga
1,56
2,47
21,82
2,27
1,17
Legendas: * Os dados para os cursos de engenharias em 2008, são referentes ao Censo da
Educação Superior de 2007. Em 2009, abrangem toda a área “Engenharia, Produção e Construção”.
Fonte: elaboração própria com base em INEP (1999a; 1999b; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004a;
2006b; 2007; 2009a; 2009b).

Conforme a Tabela 22, a seguir, no período entre 1991-2009, cujos anos 1990
e primeira metade dos anos 2000 compreenderam fase de grande incidência do
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privatismo na ES brasileira, a taxa de ocupação de vagas (ingressante por vaga) em
IES diminui em 48,4%.
Por outro lado, aumentaram as vagas no período motivadas, principalmente,
pela expansão de IES privadas – incremento de mais de cinco vezes (Tabela 19, p.
115) –, enquanto as vagas ocupadas por alunos ingressantes só aumentou duas
vezes e meia. A taxa de ociosidade pode ser aferida pela diferença entre a taxa de
ocupação – presente na relação de ingressantes por vaga – e a que representa a
totalidade das vagas oferecidas.
Tabela 22 – Progressão do acesso por meio de novas matrículas em relação às vagas ofertadas
nos vestibulares e processos seletivos, Brasil, 1991 – 2009
Ano
Relação
Nº total de ingressan- Nº total de vagas
ingres./vaga
tes
1991
0,91
426.558
466.794
1992
0,76
410.910
534.847
1993
0,80
439.801
548.678
1994
0,80
463.240
574.135
1995
0,83
510.377
610.355
1996
0,81
513.842
634.236
1997
0,82
573.900
699.198
1998
0,82
662.396
803.919
1999
0,81
787.638
969.159
2000
0,73
897.557
1.216.287
2001
0,73
1.036.690
1.408.492
2002
0,67
1.205.140
1.773.087
2003
0,63
1.262.954
2.002.733
2004
0,56
1.303.110
2.320.421
2005
0,57
1.397.281
2.435.987
2006
0,55
1.448.509
2.629.598
2007
0,52
1.481.955
2.823.942
2008
0,50
1.505.819
2.985.137
2009
0,47
1.511.388
3.164.679
V%
-48,4
254
578,0
Fonte: elaboração própria com base em INEP (1999a; 1999b; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004a;
2006b; 2007; 2009a; 2009b; 2011).

2.3.2 O ingresso na universidade argentina

Parte relevante dentro de uma política universitária, a admissão nos cursos se
estabelece a partir da relação entre demandantes (estudantes) e demandados
(Poder Público). Essa inter-relação se situa em tempo e espaço específico, incluindo
tanto os aspectos técnicos como os políticos e sociais que devem ser levados em
conta (CHIROLEU, 1997).
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Situada dentro de um embate cujos argumentos se explicitavam como
técnicos, a LES, sem dúvida, potencializou a flexibilização do costume de acesso
irrestrito à ES na Argentina. Prática tradicional naquelas universidades ou, pelo
menos, que vinha sendo utilizada desde 1949 nos ciclos democráticos da história da
Argentina, é relativizada pelos artigos 35 e 50 do referido ditame. O presente artigo
dá brecha ao surgimento das mais diferenciadas formas de acesso ao Ensino
Superior, ficando a cargo das IES, sejam públicas ou não, estabelecer exigências
quanto aos novos ingressantes nos cursos. 62
A manobra legislativa, em conjunto, objetivava induzir a uma nova prática
estruturante ou, melhor definida, como uma nova forma bem específica de
autonomia, pressuposta na “liberdade” da IES universitária em buscar fontes
diversas para autofinanciamento. Na prática, buscava minimizar os custos arcados
pelo Estado, uma vez percebido como ineficiente e ineficaz. Essa Lei, bem como as
demais políticas públicas implantadas sob atos auxiliares ou complementares para
levar a cabo um conjunto de reformas neoliberais, intentou de forma persuasiva a
subversão do livre acesso à ES. Não obstante ter sido a prática democrática do
acesso irrestrito retomada pela gestão de Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical –
UCR) logo após a queda da ditadura militar em 1983, muito dificilmente essa prática
poderia ser revogada sem fortes reações contrárias, posto que se aludiria a uma
situação típica da odiosa ditadura.
A despeito de tal prática, a fórmula encontrada pelo governo neoliberal de
Menem foi conceder autonomia para a exigência de exames para ingresso, cursos
classificatórios, eliminatórios, formativos ou introdutórios por parte das IES
universitárias. A referida prerrogativa não só foi concedida aos estabelecimentos,
como também às faculdades ou departamentos inseridos em IES com mais de
50.000 estudantes (Art. 50 da LES. C. REPÚBLICA ARGENTINA, 1995a). 63
62

Artículo 35: Para ingresar como alumno a las instituciones universitarias, sean estatales o privadas,
deberá reunirse como mínimo la condición prevista en el artículo 79 y cumplir con los demás
requisitos del sistema de admisión que cada institución establezca. (…)
Artículo 50: Cada institución dictará normas sobre regularidad en los estudios, que
establezcan el rendimiento
académico mínimo exigible, debiendo preverse que los alumnos
aprueben por lo menos dos (2) materias por año, salvo cuando el plan de estudios prevea menos de
cuatro (4) asignaturas anuales, en cuyo caso
deben aprobar una (1) como mínimo. En las
universidades con más de cincuenta mil (50.000) estudiantes,
el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes será definido a nivel de
cada facultad o unidad académica equivalente. (REPÚBLICA ARGENTINA, 1995a)
63
A determinação do Art. 50 foi extremamente problemática, uma vez que levou a contradição de
interesses entre algumas universidades e seus departamentos. Um caso emblemático ocorreu na
UBA em meados dos anos 1990: “Segundo as professoras Mônica Marquina e María C. Nosiglia,
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Por outro lado, a suposta “emancipação” financeira das universidades
nacionais, longe de engrandecê-las, tornando relevante seu papel na sociedade
argentina, concorreu para maior precariedade das estruturas. O aumento induzido
da precariedade nas IES engendrou maior relacionamento interessado entre a
comunidade universitária e a inciativa privada, levando ao enriquecimento e ao
favorecimento de poucos em algumas áreas específicas de conhecimento e também
ao enorme protesto de muitos atores docentes e estudantis.
A grande discussão em favor das reformas neoliberais, no tocante às formas
e políticas de admissão, ocorreu pela contraposição de duas visões antagônicas.
Segundo Adriana Chiroleu (1997; 1998), essas duas visões tinham como eixo central
a defesa da excelência ou da equidade e baseavam-se, respectivamente, na
seletividade e na representatividade social. Partindo da oposição das categorias de
qualidade e quantidade, com dominância hierárquica da primeira, a seletividade é
defendida como meio de assegurar a eficiência (CHIROLEU, 1998). A grande crítica
se constitui na afirmação do que o acesso “irrestrito” é ilusório, uma vez que os
universitários têm diferentes origens de classe – o que lhes permitiria diferentes
graus de acesso ao conhecimento e à cultura. Diante de todos os elementos
contrários apresentados, a qualidade é vista como inviável se expandida
massivamente – o que é utilizado para críticas às universidades nacionais
tradicionais argentinas e para defender a obrigatoriedade dos exames seletivos de
ingresso na ES (CHIROLEU, 1997).
Por outro lado, a defesa da democratização parte do princípio da equidade e,
portanto, a defesa do livre acceso à ES tem respaldo na pressuposição da igualdade
de oportunidades. Essa lógica implicaria a eliminação de elementos adscritivos
(classe, origem). Para Chiroleu (1997, p. 100-1), esses fatores também exerceriam
outras funções como de socialização juvenil e ampliação da base cultural da
população. Ainda que fosse a potencialização de “acesso ilusório” ao conhecimento,
teria efeitos transcendentes secundários, visto que grupos sociais mais excluídos
poderiam ampliar os “horizontes de vida” (CHIROLEU, 1997, p. 100-1). Entretanto,
esse artigo foi introduzido nos momentos finais de discussão da referida lei para aplicação na
Faculdade de Medicina da UBA: ‘A referida faculdade tem um decano alinhado claramente com a
política do governo e é através dele que o MCyE introduz os conflitos em uma das principais
universidades argentinas que fazem oposição [às políticas oficiais]” (Apud CATANI; AZEVEDO, 2002,
p. 137). Dessa maneira, a entrada no curso de Medicina na UBA passou a ter um curso
pré-universitário obrigatório para o ingresso (CPI), diferenciando-se dos demais departamentos
daquela universidade. O CPI vigorou entre 1996 e meados de 1998.
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nem a defesa da seletividade nem apenas a equidade na abertura de ingresso às
IES universitárias assegurariam todas as finalidades, seja de qualidade, seja de
democratização de acesso (GARCÍA GUARDILLA, 1991; CHIROLEU, 1998).
Nenhuma das correntes por si ou mesmo em conjunto, se levadas a cabo nas
políticas públicas para o Ensino Superior, lograria resolver em absoluto os
problemas do sistema universitário.
(…) el énfasis es puesto en la supuesta preservación por esta vía de
elevados patrones de calidad académica mientras en el segundo
prevalecerían criterios de justicia social y equidad. Sin embargo ambas
posiciones planteadas en términos absolutos son igualmente insuficientes
para alcanzar sus respectivas metas (CHIROLEU, 1998, p. 5).

A seletividade social, embora atue para excluir a maioria, é aceita socialmente
e,

segundo

Chiroleu

(1998),

mascara-se

como

“democrática”.

Sobre

o

questionamento dos neoliberais, o princípio da equidade não pode ser determinado
objetivamente porque se condiciona à identidade (individual). Assim, seria
impossível aferir quais partes considerar como equitativas, constituindo-se tal
eleição decisão de alguém – o que atentaria contra a liberdade (CHIROLEU, 1997,
p. 104).
O equívoco dessa premissa está no alheamento de que o processo de
construção de identidade é também processo coletivo, sendo impossível dar-se
apenas em nível individual. Apesar da falsidade, dando azo a esse pensamento e
transformando-o em verdade do sistema capitalista globalizado, a seletividade
ganha contornos cada vez mais agudos de competição. Nessa lógica, os indivíduos
devem comprovar competências por meio de mérito.
Esses indivíduos, vistos como atores isolados e descontextualizados, são
convertidos mecanicamente em produtos resultantes dos próprios esforços e
atributos, nos quais os processos educacionais de formação são necessariamente
elementos fundamentais. A Educação, sobretudo a superior, dentro desse
entendimento, como formadora de um recurso humano como produto, deve ser
convertida em mercadoria. O recurso humano é despersonificado e mercadorizado
para reprodução sistêmica do capital (MÉSZÁROS, 2008).
Com a implantação da agenda neoliberal na Argentina nos mandatos de
Menem, aquelas ideias, travestidas de eficiência – democracia e modernização –,
foram lançadas principalmente no campo da ES. Se a ideia da ultracompetitividade,
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sob a defesa de que a seletividade social traria maior eficiência para a administração
do Estado e seu desenvolvimento, era aceita no seio da sociedade, com certeza
essa premissa poderia ser aplicada nas universidades por meio de reformas.
Dessa maneira, as críticas enumeradas por Chiroleu (1997; 1998) a favor da
restrição do ingresso e contra a prática do acesso livre à ES revelaram-se em favor
das políticas neoliberalizantes. A desqualificação da crítica sobre o livre ingresso
poderia ser sintetizada na afirmação de que o ingresso direto não equivaleria mais
democratização do Ensino Superior, uma vez que a igualdade de oportunidades
lançadas a todos para realização de curso superior apenas atenua o problema
porque existem possibilidades diferentes de êxito a partir das desigualdades de
classe ou das origens socioeconômicas díspares; assim, ganhariam traços
“aparentemente democráticos” de contestação às “supostas injustiças”.
Outro argumento era técnico e sancionava a contraposição entre qualidade e
quantidade, destacando a superioridade da categoria qualidade (resultante da
seletividade e necessária a excelência). Nessa hipótese, apenas pequenas
quantidades poderiam assegurar, mediante certa homogeneidade dos aspirantes ao
Ensino Superior, a excelência nesse nível educacional (CHIROLEU, 1998).
A questão central apontada na ES era como manter um sistema de massas
como o argentino e, ao mesmo tempo, a qualidade no ensino universitário. Assim,
levou-se adiante a ideia de restringir o acesso à ES (Art. 35 da LES. C. REPÚBLICA
ARGENTINA, 1995a). Se, por um lado, apenas o acesso livre não garantia a
democratização do acesso ao conhecimento nem a qualidade do ensino, a restrição
do ingresso à ES é que certamente não contribuiria para esse fim – o que retiraria a
conquista social histórica na Argentina do acesso ao ensino universitário pelas
classes populares.
De forma oposta à opção política de erguer possibilidades de maiores
restrições à prática do ingresso livre na ES argentina, pode-se aferir, entre
1989-2009, um aumento substancial não só no número de matriculados cursando a
graduação, como também o correspondente alargamento gradual da quantidade de
ingressantes por ano (Tabela 23, a seguir).
Desconhecem-se dados estatísticos, constantes em anuários, acerca de
alunos ingressantes indiretamente por exames de admissão. Se esses dados
existem, provavelmente, estarão em documentos e estatísticas próprias de cada
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universidade que desenvolve tal prática.
Tabela 23 – Evolução de matriculados, formandos e ingressantes no ensino universitário de graduação argentino (1989-2009)
Ano nº Total de matriculados nº Total de formandos nº Total de ingressantes
1989**
661.315
31.645
173.719
1990*
679.403
33.143
176.124
1991***
781.553
33.465
168.765
1992
802.082
32.323
172.632
1993*
674.868
32.936
172.280
1994
844.420
35.964
193.110
1995**
766.847
35.995
211.581
1996
954.033
44.310
269.223
1997
1.021.181
45.763
290.440
1998
1.100.784
48.488
308.301
1999
1.240.536
54.957
338.859
2000
1.339.740
63.259
352.605
2001
1.413.578
65.104
347.691
2002
1.461.604
74.960
359.448
2003
1.489.142
78.429
365.892
2004
1.533.321
83.720
372.492
2005
1.539.742
86.879
361.648
2006
1.586.520
84.785
358.763
2007
1.569.065
86.528
362.690
2008
1.600.522
94.909
365.227
2009
1.650.150
98.129
387.603
V%
150
210
123
Legendas: * Nos anos de 1989, 1990 e 1993 não foram encontrados dados disponíveis para informar o número de alunos cursantes em universidades privadas. ** No período 1989-1995, não foram computadas as matrículas em institutos universitários públicos e privados. *** Dados tabulados
em 1991, com referência ao ano 1990. Dados tabulados em 1996, com referência ao ano 1995.
Fonte: elaboração própria com base em SPU (1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011a).

A Tabela 23 compara a expansão da matrícula e o aumento do número de
ingressantes. O aumento acumulado no mesmo período para formandos egressos
em cada ano é de 210%, expandindo-se em maior escala do que o acumulado para
o total de matriculados, 150%, e bem mais do que o aumento medido para o total de
ingressantes, 123%. As hipóteses mais plausíveis são de que o tempo médio
despendido por cada estudante para concluir o curso se tenha estreitado e/ou o
abandono tenha diminuído.64
Não obstante o aumento das matrículas de ingressos e egressos ter ocorrido
a reboque de um conjunto neoliberal-reformista que visava reestruturar todo o
64

A presente pesquisa não considerou, para a elaboração das tabelas e quadros apresentados, os
dados referentes ao acesso à ESNU, posto que inexistem dados entre o período 1989-1995, ou são
imprecisos, e principalmente, pela razão da terminalidade de um curso de pregrado não universitário
ser muito reduzida e variada. Dessa forma, resultaria inviável a comparação com os alunos egressos
dos cursos de grado universitário, que têm oficialmente uma média de cinco anos de duração.
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sistema educacional superior – consequentemente, enfraquecendo as grandes
universidades nacionais (UBA, UNC, UNLP, UNR e UTN) enquanto espaços
constituintes de uma poderosa resistência aos ímpetos privatistas conservadores –,
o panorama, mesmo após o vigor dos ataques promovidos pelas políticas
neoliberais, não logrou subverter a importância dessas universidades.
Ao enfrentar opiniões contrárias e divergentes, o modelo de reformulação
universitária foi levado adiante com a implantação da LES, baseando-se no
Programa de Reforma da Educação Superior Argentina (Pres) e financiado pelo BM.
Através de medidas unilaterais e dependentes de atos político-administrativos do
Executivo argentino, difundiu-se novo paradigma de gestão universitária para todo o
SES. No entanto, o novo modelo não foi devidamente debatido com os atores
sociais implicados (D’ALMEIDA; MATALUNA; CATANI, 2005).
Ainda que em relação a grandes mudanças nas universidades nacionais, fica
nítida a ideia contida na política pública de que só se poderia alcançar a eficiência
com o levantamento de obstáculos ao ingresso à ES (CHIROLEU, 1997). Nessa
linha, a meta não explicitada nos textos normativos era de que as IES universitárias
ganhassem contornos mais heterogêneos e fragmentados, à semelhança dos
mecanismos seletivos de mercado e voltados para cada público-alvo (ou
estudante-cliente).
Dessa forma, mesmo que com as mudanças forçadas o SES argentino não
perdesse o viés predominantemente público, o ingresso às instituições ficou mais
complexo e diversificado.

2.3.3 Algumas formas de ingresso em universidades argentinas

A diversidade de formas de ingresso no ensino universitário ilustra bem a
tendência de crescimento e fragmentação do campo desse tipo de ES na Argentina.
Entretanto, a diversificação demonstra “elevado grau de desregulamentação
nacional a respeito da matéria e […] permite dimensionar o nível de autonomia
experimentado pelas universidades públicas” naquele país (AZEVEDO; CATANI,
2011, p. 55). Dessa forma, o acesso ao curso superior passou a ser considerado nas
diversas formas (CHIROLEU, 1998; AZEVEDO; CATANI, 2011):
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I- Ingresso Direto (Aberto);
a) sem cursos introdutórios; b) com cursos introdutórios incorporados ao
currículo; c) com cursos introdutórios organizados por cada unidade acadêmica (não
obrigatórios e não seletivos); d) com cursos introdutórios centralizados pela
universidade; e) com cursos ou exames cuja aprovação dá vantagens para o
cumprimento de matérias; f) com ciclo básico comum (CBC)
II- Ingresso restrito;
a) com exame e número de vagas limitados (cota); b) com exame e garantia
de vagas (em caso de aprovação).
Em relação ao acesso ao Ensino Superior não universitário, este costuma ser
ainda mais facilitado do que nas universidades, em geral, vigorando o ingresso livre
nos institutos terciários provinciais. Para tanto, basta a apresentação do diploma do
ensino secundário ou Polimodal. Os institutos terciários privados, via de regra
também apresentam exigências rebaixadas para entrada, sendo de livre ingresso,
conforme atenta Ana María Fanelli (2011, p. 10):
(…) el acceso a los institutos de educación superior no universitaria suele
también ser directo para aquellos que han concluido el nivel medio. Sólo algunos institutos de profesorado de lenguas extranjeras o de formación artística incorporan algunos procedimientos especiales de admisión.

No tocante aos custos, as mensalidades para os cursos (pregrados) em IES
privadas costumam ser a metade da média dos valores cobrados pelas
universidades privadas. Se as exigências para o ingresso na ESNU são
praticamente inexistentes, mesmo com o vigor do Art. 37 da LES (REPÚBLICA
ARGENTINA, 1995a) – há mais de dez anos em vigor –, observa-se que o acesso
livre (ou ingresso irrestrito) continua sendo a regra na maioria das instituições
universitárias, especialmente nas universidades nacionais.
Alguns quadros representativos podem ser traçados, na atualidade, a fim de
permitir a comparação das formas de ingresso entre as principais universidades
nacionais e algumas grandes universidades privadas e também entre as instituições
da mesma categoria. Como exemplo, tem-se o Quadro 6, a seguir, elaborado por
Azevedo e Catani (2002b), incluindo algumas das grandes, médias e pequenas
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universidades nacionais no início dos anos 2000.
Quadro 6 – Formas de ingresso em algumas universidades estatais
Universidades
Formas de ingresso
Públicas
Un. Nac. de Mar Exame de ingresso nas faculdades de Ciências Agrárias, Arquitetura e Desenho, EnDel Plata
genharia, Ciências Exatas e Naturais, Ciências Econômicas e Sociais
Uni. Nac. de La 7 faculdades ofertam cursos de ingresso com duração de 30 a 60 dias;
Plata
Exame p/ingresso em Medicina; Outros requisitos: algumas faculdades requerem curso prévio de especialização na área de estudo
Un. Nac. de Ca- Curso de nivelação de dois meses
tamarca
Un. de Buenos No primeiro ano de todas os cursos se ministra o Ciclo Básico Comum (CBC); O CurAires
so de Medicina inventou o Curso Pré-universitário de Ingresso (CPI) – exige-se aprovação (vigente apenas no período 1996-1998)
Un. Nac. De Estudos secundários completos. Curso de nivelação ministrado em várias modalidaCórdoba**
des (pré-ingresso, intensivo, presencial, a distância e com antecipação do exame). A
inscrição é feita sempre em dezembro e o curso tem em média dois meses (fevereiro
e março). Há cobrança de anualidade fixa (aranceles) entre US$ 100 a US$ 120 a depender do curso escolhido
Un. Nacional de Curso de Ingresso: a depender do curso de graduação
Missiones
Un. Nacional de Ingresso irrestrito. Os cursos têm caráter de ambientação e sua modalidade varia conSalta
forme a faculdade
Un. Nac. de Río Curso de Ingresso durante o mês de fevereiro
Cuarto
Notas: ** A Universidad Nacional de Córdoba (UNC) constitui a única exceção de universidade
pública argentina que cobra anuidade (arancel), ainda que em caráter simbólico se comparado às cotas cobradas pelas univrsidades privadas.
Fonte: AZEVEDO; CATANI (2002b, p. 113) atualizado pelo autor.

Ao analisar o quadro descritivo das universidades nacionais, percebe-se que,
das nove universidades tradicionais listadas, ocorrem apenas duas exceções quanto
ao ingresso irrestrito: a Universidade Nacional de Mar del Plata e a Faculdade de
Medicina, inserida na UBA durante o triênio 1996-1998. No campo das universidades
privadas, dá-se destaque às exigências dos exames e cursos para o ingresso, além
de taxas, mensalidades ou anualidades (aranceles). Os exames variam quanto à
forma e foco dos conteúdos e áreas mais implicadas nas provas.
Algumas das universidades descritas (Quadro 7) cobravam mais os
conhecimentos de matemática; outras, além de exatas, também exigiam
humanidades e língua estrangeira; e ainda algumas exigiam certificado de bons
antecedentes e entrevista pessoal. Neste último caso, evidenciam-se critérios bem
subjetivos. No entanto, mais objetivado do que esses critérios estava a capacidade
de arcar com o pagamento da educação-mercadoria.
Os valores para o consumo desses serviços educacionais universitários

128

pagos eram cobrados com variações entre US$ 206,89 ao mês nas IES mais
baratas, como a Fundación de Altos Estudios en Ciéncias Sociales (Faec); US$
212,52 na Universidad John Kennedy; e US$ 954,97 ao mês nas mais caras e
elitizadas, como a Universidad de San Andrés.
Quadro 7 – Formas de ingresso em algumas universidades privadas
Universidades privadas
Formas de ingresso
Centro de Educación Mé- Curso de ingresso presencial ou a distância. A universidade tem
dica e Investigaciones
número limitado de vagas, por isso exige-se além da aprovação
Clínicas (Cemic)*
no exame obrigatório, também a classificação dentro das vagas
ofertadas. As modalidades de cursos introdutórios e o exame de
ingresso tem custos arcados pelo candidato.
Fundación de Altos Estu- Obriga-se o candidato a participar de uma oficina de nivelação em
dios en Ciéncias Socia- compreensão textual e técnicas de estudo. A oficina tem um custo
les (Faec)
arcado pelo candidato.
Universidad Argentina de Curso de ingresso opcional com custo de US$ 146,19. Exame
la Empresa (Uade)
obrigatório com foco em conhecimentos de matemática.
Universidad Argentina In- Inscrição on-line e reserva de vaga. A Universidade limitas as noteramericana (UAI)*
vas turmas a 40 alunos. Curso de nivelação gratuito em seis encontros realizados em duas semanas. Após o curso, aplica-se
exames obrigatórios que focam habilidades de comunicação oral,
escrita e conhecimentos específicos em conformidade com a carreira escolhida
Universidad de Belgrano A universidade oferece uma entrevista vocacional ao candidato.
Posteriormente, é ministrado um curso opcional de ingresso. Por
último, há o exame obrigatório de ingresso, cuja aprovação é exigida.
Universidade Católica de Curso de ingresso presencial ou a distância (ambos custeados
Buenos Aires (UCA)
pelo candidato). Exames obrigatórios com foco nos conhecimentos ministrados nos curso e dirigidos a carreira escolhida. As carreiras artísticas e médicas têm regulamentos de ingresso específicos. Além da taxa de matrícula, também se cobra pela reserva de
vaga.
Universidad del Cema
Entrevista pessoal. Curso de três meses com encontros semanais, visando à preparação para o exame de ingresso. Após o curso, o exame obrigatório cobra matemática, compreensão de texto
e habilidades verbais. (O curso e o exame custam US$ 121,83.) A
aprovação no exame é exigida para a matrícula.
Universidades privadas
Formas de ingresso
Universidad Favaloro
Exame de ingresso escrito. Entrevista pessoal e avaliação de habilidades de leitura.
Universidad John KenPré-inscrição on-line. A maioria dos cursos exige a inscrição em
nedy
uma disciplina optativa no primeiro ano.
Universidad de Moron
Reserva da vaga. Curso obrigatório de inserção universitária e de
nivelação em conformidade com a carreira escolhida. Esses processos tem custos e o exame não é eliminatório.
Universidad de San An- Curso de ingresso preparatório com duração de um mês p/os exadres
mes de ingresso. Os cursos ocorrem na modalidade presencial,
presencial intensiva e virtual e focalizam a leitura&escrita e estatística quantitativas. Os exames são realizados em dois dias consecutivos ao final de cada semestre. A aprovação é obrigatória.
Após o exame, é necessário o candidato ser aceito em uma entrevista com uma banca de professores. Exige-se também a compreensão da língua inglesa. Esses processos tem custos a parte, não
divulgados. A universidade oferece algumas bolsas.
Universidad del Salvador Entrevista direcionada à orientação vocacional. Posteriormente,
obriga-se um curso introdutório em 4 encontros presenciais ao
longo do ano. Esse curso tem como foco metodologias e técnicas
de estudo (a entrevista e o curso tem custos à parte, no total de
US$ 24,37.) A Universidade também oferece ciclos de Conferências Informativas sobre seus cursos durante o ano, além de oficinas

Custo médio anual*
Doze parcelas de US$
710,66
Doze parcelas de US$
206,89
Doze parcelas de US$
246,60
Doze parcelas de US$
234,00

Doze parcelas de US$
357,45
Doze parcelas de US$
407,95

Doze parcelas de US$
752,72 (vigência 2012)

Custo médio anual*
Doze parcelas de US$
264,43
Doze parcelas de US$
212,52
Doze parcelas de US$
305,86
Doze parcelas de US$
924,57 por ano (vigência 2012)

Doze parcelas de US$
330,96 (vigência 2012)
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Universidad Torcuato di
Tella

e aulas abertas (Fac. de Letras).
Curso opcional de ingresso (preparatório para o exame obrigató- Doze parcelas de US$
rio) com duração aproximada de um mês. Exame obrigatório com 780,44 (vigência: 2012)
provas de escrita, matemática e lógica (custo aproximado US$
101,00, descontado da 1ª cota mensal em caso de aprovação. A
aprovação nesse exame é obrigatória para ingressar na graduação.

Notas metodológicas: As médias de valores aferidas para as mensalidades foram retiradas do
cálculo médio entre os cursos mais procurados, a saber: Medicina, Advocacia, Engenharia, Contabilidade Pública, Ciências da Administração, Ciências Econômicas e Psicologia, que estavam ofertados
pelas universidades. Os valores mensais foram calculados com base na cotação oficial do dólar referente ao dia 28 de dezembro de 2012. O cálculo para as mensalidades levaram em conta o número
de parcelas de pagamento exigido pelas universidades (em geral, dez ou onze parcelas), o valor da
matrícula e sua distribuição proporcional aos doze meses do ano. Não se considerou como custo de
mensalidade, os valores percebidos em razão do custeio dos cursos de ingressos e outras taxas exigidas.
Legendas: * Valores correntes ao ano de 2012.
Fonte: elaboração própria com base nas IES (informação verbal).

É comum nas universidade privadas a realização de oficinas abertas
semestralmente para demonstração dos cursos e também a realização de
seminários, geralmente pagos, de orientação vocacional aos alunos aspirantes ao
ingresso. Ressalta-se que muitas universidade privadas oferecem bolsas financiadas
por fundações privadas, para alguns alunos de alto rendimento comprovado por
meio do histórico escolar do ensino secundário, ou que tenham cursado o nível
pré-universitário em alguma das mais conceituadas escolas secundárias argentinas,
ou, mesmo, de escolas que desenvolvam convênio com a universidade
demandada.65
2.3.4 O Ciclo Básico Común (CBC)

Dentre as formas de ingresso institucionalizadas nas universidades
argentinas, a experiência mais emblemática se encontra justamente na maior e
principal universidade: a UBA. A exigência do Ciclo Básico Común (CBC) para
continuar no curso de graduação tem grande importância no conjunto da ES
argentina. Instituído em período anterior às reformas neoliberais, no ano de 1985,
convergindo com os ideais de redemocratização, do retorno do acesso livre e
irrestrito, o CBC já se consolidava no seio da mais importante universidade nacional.
Com o objetivo de oferecer uma formação básica, integral, interdisciplinar, de
desenvolver o pensamento crítico, consolidar metodologias de aprendizagem e
65

Para efeito ilustrativo, alguns planos de cursos e formas de pagamentos de anuidades nas Universidades Privadas relativos ao ano de 2012 estão no ANEXO 2.
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contribuir para uma formação ética, cívica e democrática, o ciclo é obrigatório para o
ingresso em qualquer uma das carreiras e cursos de grado desenvolvidos (UBA,
2011). O período do curso abrange o espaço de um ano, sendo que,
necessariamente, o ingressante deve cursar e ser aprovado em seis asignaturas
(disciplinas) básicas. No período letivo do CBC, o ano seria dividido em três
quadrimestres, cuja divisão incluiria duas disciplinas em cada um deles. No primeiro
quadrimestre, as duas matérias cursadas seriam introdutórias e comum a todos os
cursos da UBA (Introdución al Conocimiento de la Sociedad e el Estado – ICSE e
Introcución al Pensamiento Científico – IPC). A partir do quinto mês de CBC, as
disciplinas são orientadas para a área do conhecimento pretendida pelo ingressante
(p. ex: ciências exatas, humanas, biológicas etc.). No último quadrimestre, as duas
disciplinas focalizam temáticas específicas da carreira escolhida (p. ex.: o
ingressante inscrito em Ciencias de la Educación deve cursar nesse último período
Filosofía y Psicología).66
O CBC constitui um curso introdutório pós-secundário ou pré-universitário,
porque não é necessariamente desenvolvido nas faculdades ou nos campi da UBA,
sendo ministrado em quinze sedes e subsedes, distribuídos por 36 localidades em
toda a Província de Buenos Aires. No entanto, é um curso introdutório articulado à
carreira acadêmica focalizada.
Segundo a UBA (2011), algumas das metas do CBC são:
•
que el estudiante afiance sus conocimientos y habilidades en el uso
de diversos lenguajes y en el manejo de información.
•
que se oriente hacia una elección de carrera adecuada, desde el
punto de vista personal, y hacia una futura ubicación profesional relacionada
con la comunidad.
•
que asuma la responsabilidad del aprendizaje de modo de iniciarse
en la educación permanente universitaria.
•
que tome conciencia del trabajo grupal e interdisciplinario.
•
que se inicie en el conocimiento científico de diversas disciplinas y en
la interpretación de sus fundamentos filosóficos, epistemológicos y
metodológicos.
•
que adquiera una visión interdisciplinaria respecto de las distintas
áreas del conocimiento.
•
que se acerque a los problemas reales con un enfoque sistemático y
metodológico.

66

Plano integral de estudos referentes ao CBC conforme curso e carreira escolhido (ANEXO 3).
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Nesse sentido, o CBC ambiciona ser um curso de embasamento crítico e, ao
mesmo tempo, de ambientação do estudante ao espaço universitário. Catani e
Azevedo (2011b) apresentam analogia com os “cursinhos pré-vestibulares” privados,
bem conhecidos e disseminados pelo Brasil, sendo que a diferença é de que o CBC
é estatal, gratuito, realizando-se dentro do currículo de graduação e em espaço
integrado à universidade. Outra diferença, entretanto, também pode ser identificada
no fato de que o CBC contempla preocupações vocacionais dos alunos, tendo
departamento próprio para esse fim: o Departamento de Orientación Vocacional
(DVO). Além de consultas vocacionais dirigidas aos ingressantes, o DVO desenvolve
oficinas de orientação vocacional, agenda e realiza visitas de escolas de nível básico
aos espaços universitários e oferece palestras sobre os cursos da UBA. Dessa
forma, visaria também diminuir os índices de retenção e evasão universitária.
No CBC não é imposta cota de vagas limitada a certa quantidade de alunos.
No entanto, traços suficientes para afirmar que a exclusão de alunos menos
capacitados ocorrem no decorrer e ao final do ano de realização do ciclo. Embora
não haja estatísticas oficiais sobre a evasão das universidades argentinas nem da
UBA, sabe-se que é muito elevada. Nesse sentido, é possível tomar como exemplo
o curso de Medicina, cuja faculdade ergueu em 1996 o contestado CPI – curso com
exigência de prova de ingresso. Refutado em todas as instâncias pelo meio
universitário argentino por ser percebido como atentatória à autonomia da
universidade, tal exigência foi revogada em 1998. Atualmente a Faculdade de
Medicina da UBA conta com cerca de 30.000 alunos, sendo o maior curso de
Medicina da América do Sul. No entanto, está entre os mais procurados e também
tem demanda garantida mesmo nas mais caras universidades privadas argentinas.
É possível estimar que o abandono causado pela reprovação no CBC de Medicina
alcance um número considerável de inscritos.
2.3.5
Formas de ingresso em IES brasileiras e argentinas em
perspectiva comparada

Apesar de semelhanças relativas ao crescimento do setor privado
universitário nos dois países no período analisado, é em relação ao acesso ao
Ensino Superior que residem diferenças mais exuberantes entre o SES do Brasil e
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da Argentina. O acesso à ES no Brasil se norteia por princípios pressupostamente
meritocráticos. Dessa maneira, o acesso é restrito e ocorre mediante exame que
atesta as condições cognitivas dos candidatos e os selecione dentre os melhores de
uma concorrência aberta por meio de cotas de vagas. Dependendo da universidade
em que se presta o exame e também do curso pretendido, a concorrência e o grau
de dificuldade para o ingresso no Ensino Superior brasileiro podem ser maior ou
menor.
Por todas as complexidades para ingressar em uma IES pública no Brasil, o
acesso aos níveis superiores do ensino tem sido marcado historicamente pelos
obstáculos que impedem o acesso de muitos às universidades ou aos cursos de
maior prestígio social (ex. Medicina, Direito) e concorrência por vagas (principais
universidades públicas dos grandes centros).
Os exames de ingresso conhecidos como vestibulares e, posteriormente,
nacionalizados a partir da iniciativa do ENEM constituem as principais formas
seletivas e regulares para entrar no universo da ES brasileira. Funcionam como
selecionadores dos candidatos classificados como mais aptos e eliminando os tidos
como despreparados ou desqualificados, considerando o ingresso de todos a partir
do desempenho em uma avaliação única em que há necessidade de aprovação e
também limite das vagas a ser disputadas. 67 No intuito de diminuir as desigualdades
de condições de acesso à ES, em anos recentes têm sido cada vez mais utilizados
pelas IES públicas e adotados em mecanismos legais sistemas de cotas de vagas
para afrodescendentes e minorias étnicas, além de alunos de baixa faixa de renda e
oriundos de escolas de Educação básica mantidas pelo poder público.
As IES brasileiras privadas, representadas por uma gama bem diversificada
de estabelecimentos de todos os tipos, formas, tamanhos e orçamentos, absorvem a
maior parte da demanda represada por ensino superior. Para isso, a iniciativa
privada tem se favorecido com parcerias com a União por meio do programa de
trocas de bolsas por isenções fiscais – o que tem diminuído consideravelmente a
ociosidade de vagas nessas IES nos últimos anos.
Na perspectiva da Educação argentina, o acesso ao Ensino Superior,
tradicionalmente livre, é um costume bem enraizado, recuperado a partir de 1983,
após a revogação no período de ditadura militar. No entanto, no decorrer do período
analisado, especificamente após a vigência da LES (REPÚBLICA ARGENTINA,
67

Há outro tipos de seleção, como o PAS da UnB.
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1995a) e seus dispositivos legais implantados, possibilita-se maior diferenciação e
condicionamentos nas formas de ingresso às universidades argentinas. O ingresso
ainda é majoritariamente livre e gratuito, no entanto, a LES faculta aos
departamentos

e

também

às

universidades

autonomia

para

fixação

das

condicionalidades ao acesso a ES que julgarem necessários. Nesse particular, a
LES atenta, inclusive, contra os limites legais que asseguram a autonomia
universitária – o que levou a contestação em vários de seus pontos.
As universidades privadas costumam exigir provas eliminatórias com cotas de
vagas e pagamento de mensalidades (podendo variar nos preços, que são definidos
por cada IES dessa natureza, mas são diversificadas no preço, indo de
mensalidades de U$ 212,00 a US$ 954,00). No entanto, estão restritas legalmente
ao fim do lucro. Têm caráter mais elitizado – o que lhe difere do setor privado
educacional brasileiro, em grande parte direcionado à voracidade do lucro mediante
o rebaixamento da qualidade, massificação e maior descontrole administrativo. A
tradição da universidade pública, nesse aspecto, semelhante ao Brasil, é pela
gratuidade do ensino universitário de graduação. Toda pós-graduação é paga,
mediante cobrança de valores, ou subsidiada com bolsas estatais. Em geral, as
universidades públicas (nacionais, provinciais e institutos universitários) costumam
ser gratuitas, não havendo cobrança de anualidades, mensalidades ou taxas para o
curso nas graduações universitários. A exceção é a Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), que arrecada pela cobrança um arancel anual (anuidade) de cerca
de US$ 115,00.
Boa parte das universidades nacionais mantém o acesso livre e sem
nenhuma ou maior restrição à entrada de alunos, por meio de obstáculo formal ou
oculto disseminado antes do ingresso em curso. No entanto, muitas universidades
nacionais argentinas desenvolvem cursos introdutórios com disciplinas básicas,
como se fosse uma espécie de preparatório após a entrada na universidade. Em
outras, esses cursos iniciais têm o caráter mais de ambientação ao espaço
universitário. O mais relevante desses processos é o CBC, desenvolvido no primeiro
ano universitário pela UBA. A exceção quanto ao ingresso livre formal nas
universidades argentinas foi a exigência de prova para ingresso pela Faculdade de
Medicina da UBA, no entanto, contestada judicialmente por ilegalidade, vigorou por
apenas alguns anos. A Universidad Nacional de Rosario (UNR), por exemplo,
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costuma instituir de forma oculta e, principalmente em cursos mais elitizados, cota
de vagas classificatórias e eliminatórias após o curso de ingresso – o que funciona
como mecanismo claro de exclusão a alguns cursos, filtrando apenas alunos mais
aptos entre um conjunto muito maior de alunos que ingressaram em cursos mais
procurados naquela universidade. Apesar da aparente democratização do Ensino
Superior, há, como visto, não raras exceções. Defende-se a ideia de que, muitas
vezes, o aluno tem acesso à universidade mas não ao conhecimento – o que
engendra altas taxas de desistência e evasão de cursos (em média do período que
permanece próxima a 60%, nos dois primeiros anos de graduação).
Ao tempo em que na Argentina o acesso a cursos universitários,
tradicionalmente livres e irrestritos, tem levado às instituições públicas as mais
variadas formas de curso de preparação pós-ingresso, o que engendra mecanismos
eliminatórios ocultos, no Brasil se repensam novas formas de maior democratização
do acesso a uma ES, que se caracteriza historicamente pela exclusão social como
regra. É com esse objetivo que se implanta o sistema de cotas para minorias,
processos seletivos com critérios mais acessíveis e padronizados, financiamentos
estudantis, bolsas, subsídios, entre outros, para minimizar o problema do acesso à
ES, cujas ações serão melhor analisadas no Capítulo 3.

2.4

A TERMINALIDADE NA ES DO BRASIL E DA ARGENTINA

2.4.1 A conclusão de cursos de graduação no Brasil

Um dos grandes problemas conhecidos principalmente na ES é a
terminalidade de curso. Para os estudantes, de maneira geral, a conclusão de curso
escolar diminui à medida que a idade e o desnível entre essa idade e o nível
educacional aumentam (IBGE, 2010; INEP, 2008). No Ensino Superior é notório o
problema do abandono, principalmente nas IES privadas (Tabela 25). A diminuta
terminalidade nesse nível é motivado por razões diversas, mas muitas vezes
semelhantes ao abandono de jovens e adultos de outros níveis e modalidades
educacionais, tal como dificuldade em se manter no curso ou, no caso das IES
privadas, pagá-lo. Outras razões seriam a impossibilidade de acumulação estudo e

135

trabalho,

problemas

familiares

e

desistência

do

curso

motivada

por

desconhecimento da carreira ou decepção com o próprio curso de graduação.
Dessa forma, fugiria ao foco da pesquisa comparativa e se entraria em uma
análise sociológica ao analisar com mais profundidade as razões que levam ao
abandono do curso de graduação. Certamente as principais razões, dentre as
enumeradas aqui, vão da desmotivação pessoal e ausência de perspectivas
profissionais à completa falta de condições econômico-financeiras para o aluno se
manter em curso de graduação sem possibilidade de diminuir ou largar o trabalho
remunerado para a própria sobrevivência. Em um sistema capitalista, por vezes,
colocam-se em terrenos opostos e fragmentados a formação e o trabalho como
meios relativos à ascensão social.
Como agravante, o sistema universitário no Brasil foi construído com base na
manutenção de privilégios e hierarquias sociais. Isso é flagrantemente percebido
quando se percebe historicamente a inserção das classes trabalhadores nas
universidades brasileiras.
No acesso à ES no Brasil, um grande obstáculo a ser vencido se coloca
antes mesmo do ingresso por vestibulares ou outros processos seletivos: a
debilidade da formação escolas a partir da baixa aquisição de conhecimentos
cognitivos na Educação básica brasileira por parte das classes desfavorecidas, por
meio de precárias escolas públicas estaduais ou municipais.
Outra questão a ser superada é a classificação do estudante dentro de
estreito número de vagas, principalmente para graduações e carreiras mais
concorridas nos processos seletivos. Todavia, o mais grave de tudo é ter superado
muitas etapas e não conseguir manter-se no curso, mesmo sendo ele público
gratuito ou particular pago, e subsidiado pelo governo por meio de programas de
bolsas e financiamentos.
Apesar de não pagar mensalidades, o estudante necessita de tempo,
descanso e condições materiais mínimas para custear materiais didáticos e estudar
minimamente. A questão da difícil permanência torna-se mais prejudicada e até
mesmo inviável quando o jovem aluno tem de ajudar ou manter financeiramente
uma prole.
Concorre para dificuldade de permanência de estudantes trabalhadores a
histórica escassez de cursos noturnos nas universidades públicas, que só em anos
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mais recentes constitui problema que parece ter começado a ser enfrentado. 68
Não obstante existir algumas das formas mais sofisticadas e complexas para
o cálculo da taxa de conclusão de curso escolar, optou-se por aferir a taxa de
conclusão de curso bruta, levando em conta uma duração média ideal de quatro
anos de graduação universitária no Brasil.
O cálculo dessa taxa é simples, tem como base o número de alunos
ingressantes em determinado ano e a relação de diferença com a quantidade de
formandos quatro anos após o ingresso.
Dar-se-á pela seguinte fórmula:
TC = 100-[(AI – AF) x 100] ÷ AI

TC – Taxa de conclusão de curso
AI – Ingressantes
AF – Formandos (quatro anos após ingressar)

Tabela 24 – Taxa de conclusão de curso do ensino superior no Brasil (1989-2008)
Ano nº Total de formandos nº Total de ingressantes Taxa de conclusão
1989
232.275
382.221
61,31
1990
230.206
407.148
58,22
1991
236.377
426.558
59,81
1992
234.267
410.910
61,29
1993
240.269
439.801
62,86
1994
245.887
463.240
60,39
1995
254.401
510.377
59,64
1996
260.224
513.842
63,33
1997
274.384
573.900
62,39
1998
300.761
662.396
64,93
1999
324.374
787.638
63,56
2000
352.305
897.557
68,56
2001
395.988
1.036.690
69,00
2002
466.260
1.205.140
70,39
2003
528.223
1.262.954
58,85
2004
626.617
1.303.110
60,44
2005
717.858
1.397.281
59,57
2006
796.829
1.448.509
63,09
2007
756.799
1.481.955
58,08
2008
800.318
1.505.819
57,28
2009
826.928
1.511.388
57,09
V%
256,01
254,32
-5,47
68

As IES privadas acumularam 52,2% no aumento de suas matrículas em cursos noturnos no período
de 2003 a 2008, enquanto os cursos públicos noturnos só aumentaram em 26% no mesmo período.
Vale lembrar que as vagas diurnas de IES públicas acumularam aumento de 49,3% nas matrículas
com base em 2003 (INEP, 2008).
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Fonte: elaboração própria com base em INEP (1999a; 1999b; 2001; 2002; 2004a; 2006a; 2006b;
2007; 2009a; 2009b; 2011).

A taxa de conclusão de curso superior bruta no Brasil tem permanecido, ao
longo do período analisado, razoavelmente estável com pequenas alterações. No
entanto, para fazer uma leitura mais precisa, necessita-se detalhar a análise entre os
tipos de IES onde há maior incidência de conclusão de curso e diferenciar os cursos
de alta e baixa terminalidade. Apesar da relativa estabilidade, a Tabela 25 indica
ligeira queda nas taxas de abandono das IES públicas e aumento de quase 20%
para os estabelecimentos privados. No tocante a todo o SES brasileiro entre 2000 e
2005, houve pontual avanço do abandono de curso.
A dificuldade de aferição de taxas líquidas de conclusão bem como o cálculo
do abandono da ES decorrem tanto da complexidade metodológica quanto da
escassez de dados. Para chegar a esses números, seria necessário conhecer o
número anual de alunos retidos, de transferências externas de IES ou internas de
cursos de graduação. Tais dados não são descritos nas sinopses estatísticas do
MEC e provavelmente estão difusos em milhares de IES brasileiras. Silva Filho et al
(2007) realizaram estudo sistemático do abandono da ES entre o período 2000-2005
– o que fornece alguns parâmetros para comparação (Tabela 25).
Tabela 25 – Comparação entre as taxas de abandono anual média nas IES do Brasil, por cate goria administrativa, organização acadêmica, área do conhecimento e cursos (período 2000-2005)
Ano
Públicas
Federais
Estaduais
Municipais
Privadas
Particulares
Comum./Conf.
Brasil (Total)

2000 2001 2002 2003 2004
13
14
9
10
15
9
14
11
9
14
11
12
9
10
15
40
18
-2
6
19
22
26
27
28
28
9
24
27
27
29
31
28
27
28
26
19
22
21
22
24
Por forma de organização acadêmica
Ano
2000 2001 2002 2003 2004
Universidades
16
20
18
20
22
Centros Universitários
9
17
21
25
16
Faculdades
28
31
30
27
33
Por área do conhecimento
Ano
2001
2002 2003 2004
Saúde e Bem-estar Social
18
17
20
19
Agricultura e Veterinária
17
17
22
16
Eng., prod. e construção
21
21
22
22
Ciên., Mat. & Computação
29
27
27
29
Ciên Sociais, Negócios e Di- 23
24
25
27
reito

2005
12
10
11
20
25
27
24
22

Média
12
11
12
17
26
24
27
22

2005
18
24
27

Média
19
19
29

2005
19
13
20
28
24

Média
19
17
21
28
25
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Educação
Humanidade e Artes
Serviços

19
22
22

Ano
2001
Medicina
0
Form. de prof. Disc. Profiss. 24
Formação de Prof. Matemá- 25
tica
Odontologia
13
Pedagogia
20
Agronomia
13
Engenharia Elétrica
8
Formação de Prof. Geografia 20
Geografia
13
Form. de prof. Biologia
25
Design e Estilismo
15
Física
27
Jornalismo
28
Administração
30
Matemática
24
Ciências da Computação
31
Marketing e Publicidade
34
Processamento da Informa- 39
ção

17
23
21
Por cursos
2002
4
19
18
11
19
15
22
5
12
23
23
14
23
29
27
31
39
36

16
23
21

21
24
24

15
25
22

18
23
22

2003
8
23
20

2004
3
26
24

2005
5
7
7

Média
4
20
19

12
7
12
25
16
9
17
14
21
25
30
31
31
33
34

12
22
15
25
22
32
34
32
23
27
30
25
34
33
39

9
11
11
11
12
12
13
27
34
26
33
44
30
36
31

11
16
13
18
15
16
22
22
24
26
30
30
32
35
36

Fonte: SILVA FILHO et al (2007)

De acordo com os dados aferidos, o abandono é calculado por cursos, áreas
do conhecimento, tipos de IES e organização acadêmica. É maior em faculdades do
que em universidades e centros universitários; também ocorre com maior incidência
nas IES privadas do que nas públicas; e concentra-se mais nas áreas de Ciências
Sociais aplicadas e Ciências Exatas, do que nas áreas de Humanidades e Ciências
da Saúde; decorre muito mais do abandono de cursos como Processamento da
Informação, Marketing&Publicidade, Ciências da Computação e Matemática do que
em cursos elitizados como Medicina, Odontologia e nas licenciaturas.
Nesse sentido, para entender melhor a relação entre a procura e a efetiva
terminalidade dos cursos de graduação superior, seria importante verificar alguns
dos elementos motivantes e também desmotivantes no âmbito da escolha de um
cidadão comum e de suas possibilidades de manter-se em determinado curso. No
entanto, dos fatores motivantes para a escolha da graduação são amplamente
reconhecidas algumas hipóteses que podem ser levantadas: a) melhor colocação no
mercado de trabalho e maior renda; b) prestígio profissional; c) reconhecimento
social; d) motivação de curiosidade científica. Entre os fatores desmotivantes
estariam: a) baixo retorno financeiro e relação custo-benefício desfavorável; b)
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desvalorização social do diploma; c) dúvidas vocacionais relacionadas ao curso; d)
dificuldade em conciliar estudo e trabalho; e) impossibilidade financeira de manter-se
no curso.
Certamente também poderiam ser descritos como fatores motivantes a
gratuidade do ensino e a qualidade dos cursos – o que explica em parte a menor
conclusão de curso em IES públicas universitárias.
Das públicas, a maior taxa de abandono de curso é justamente nas
universidades municipais, em que o ensino é pago. Nas IES privadas, a
terminalidade de curso não significa igual problema que se coloca para as públicas,
uma vez que o custeio de anualidades e mensalidades, tanto pelo aluno como por
meio de subsídios estatais, aliado à alta rotatividade de alunos entre os cursos
relativizam em boa parte o abandono dos estudantes dos cursos de graduação.
Em relação às áreas e cursos, observa-se certa hierarquização social do
conhecimento que se forja a partir da maior ou menor procura por carreira
específica. O fator mais atraente pode ser o reconhecimento social e profissional
e/ou mesmo maior remuneração econômica. Isso pode explicar a heterogeneidade
de cursos e áreas entre as que têm maior e menor conclusão de curso.
2.4.2 Conclusão de curso no SES universitário argentino

Na Argentina, a prática do acesso livre e irrestrito às universidades não
concorre historicamente para minimizar a problemática da terminalidade dos cursos.
No entanto, não há ligação direta entre uma e outra forma de acesso irrestrito com
as baixas taxas brutas de conclusão de curso. A ideia, mencionada por Chiroleu
(1998), de que o acesso livre ao Ensino Superior não assegura condições de
manutenção em curso e aprendizagem de nível superior ajuda a refletir algumas das
causalidades. Para Azevedo e Catani (2002b, p. 102), a baixa terminalidade dos
cursos observados nas IES públicas e universitárias na Argentina traz à tona
algumas causas. Dessas motivações, destacava-se, primeiramente, as de ordem
econômica,

expressas

na

condição

relativa

ao

“estudante-trabalhador

ou

trabalhador-estudante”, que impõe necessariamente a escolha pelo emprego. Outro
fator seria a movimentação interna de universitários entre as graduações, que
facultava aos alunos, depois de ingressar na universidade, trocar de curso. Esse
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processo é denominado como “falsa evasão”, posto que o abandono, nesse caso,
ocorre no curso de graduação e não na universidade. Ainda que não divulgado
oficialmente, isso é bem frequente quando se constata na IES argentinas o volume
de transferências internas de curso motivadas tanto pela não classificação em
determinado curso de ingresso a uma carreira inicialmente escolhida como por troca
de curso motivada por escolha pessoal. Por último, entre as causas potenciais da
baixa conclusão de curso estaria “a implícita seleção de estudantes no CBC” e
outros cursos nivelatórios para ingresso, o que acarretava considerável número de
abandonos da graduação logo no primeiro ano da vida universitária.
No tocante à ESNU, devido à grande imprecisão do tempo médio de
terminalidade dos cursos de pregrado, os quais variam entre cursos de curta
duração de um até quatro anos, optou-se por não aferir taxas brutas de conclusão.
Em qualquer média que se estimasse o tempo de terminalidade, ter-se-ia taxa bruta
de conclusão de curso muito distorcida e incapaz de representar com um mínimo de
fidelidade a diversidade dos cursos. No entanto, por ser os pregrados cursos de
mais curta duração e maior apelo do mercado de trabalho, estima-se que o
abandono seja muito menor do que no ensino universitário. Nos cursos
universitários, em maioria com terminalidade mínima de cinco anos, a tendência ao
abandono é grosso modo mais acentuada nos períodos iniciais da graduação,
chegando a constituir boa parte da totalidade da baixa conclusão de curso nas
universidades. A respeito, Boulet (2011, p. 4 et. seq.) ressalta entre os anos
1997-1999 a taxa de rematrícula no 2º ano da graduação de 60% em 1997; 63% em
1998; e 61% em 1999 – o que perfaz percentual de abandono de curso de próximo a
40% logo no primeiro ano. Entretanto, só essa constatação não basta para explicar
as baixas taxas brutas de conclusão de curso e a desproporcional relação numérica
entre formandos e ingressantes na universidade. A Tabela 26 traz uma dimensão
mais aproximada do acentuado desequilíbrio no período estudado nesta pesquisa.
Tabela 26 – Progresso da relação formandos e ingressantes em Universidades Argentinas (Período: 1989-2008)
Ano
Total de Matriculados
Total de formandos
Total de ingressantes Relação form./ing.
1989* 661.315
31.645
173.719
0,18
1990 679.403
33.143
176.124
0,19
1991 781.553
33.465
168.765
0,20
1992 802.082
32.323
172.632
0,19
1993 674.868
32.936
172.280
0,19
1994 844.420
35.964
193.110
0,19
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1995 766.847
35.995
211.581
0,17
1996 954.033
44.310
269.223
0,16
1997* 1.021.181
45.763
290.440
0,16
1998 1.100.784
48.488
308.301
0,16
1999 1.240.536
54.957
338.859
0,16
2000 1.339.740
63.259
352.605
0,18
2001 1.413.578
65.104
347.691
0,19
2002 1.461.604
74.960
359.448
0,21
2003 489.142
78.429
365.892
0,21
2004 1.533.321
83.720
372.492
0,22
2005 1.539.742
86.879
361.648
0,24
2006 1.586.520
84.785
358.763
0,24
2007 1.569.065
86.528
362.690
0,24
2008 1.600.522
94.909
365.227
0,26
2009 1.650.150
98.129
290.137
0,34
V % 142,02
199,92
110,24
42,65
Legenda: * No período 1989-1997 não estão computados os estudantes de Universidades Privadas nem os de Institutos Universitários.
Fonte: elaboração própria com base em SPU (1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011a).

No período analisado, a proporção de formandos por ingressantes aumentou
ligeiramente, sinalizando pequeno progresso na taxa de conclusão de curso. No
entanto, faz-se necessário analisar a taxa de conclusão de cursos. 69
Tabela 27 – Formandos, ingressantes e taxa bruta de conclusão de curso universitário na Argentina (período 1989-2009)
Ano Total de Formandos Total de Ingressantes Taxa de Conclusão
1989 31.645
173.719
16,29
1990 33.143
176.124
18,18
1991 33.465
168.765
19,65
1992 32.323
172.632
18,83
1993 32.936
172.280
18,96
1994 35.964
193.110
20,42
1995 35.995
211.581
21,33
1996 44.310
269.223
25,67
1997 45.763
290.440
26,56
308.301
1998 48.488
25,11
1999 54.957
338.859
25,97
2000 63.259
352.605
23,50
2001 65.104
347.691
22,42
2002 74.960
359.448
24,31
2003 8.429
365.892
23,15
2004 83.720
372.492
23,74
2005 86.879
361.648
24,99
2006 84.785
358.763
23,59
69

Para calcular essa taxa (Tabelas 24 e 27, utilizamos a equação TC= 100-[(AI – AF) x 100] ÷ AI,
onde TC → taxa de conclusão de curso; AI → alunos ingressantes; AF → alunos formandos, (p.
129;134). No caso da Argentina, os cursos têm em média 5 anos e, dessa forma, optamos por calcular a Taxa de conclusão de curso a partir desse cálculo com alunos formandos no período ideal de
cinco anos após ingressarem.
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2007
2008
2009
V%

86.528
94.909
98.129
210,09

362.690
365.227
290.137
67,02

23,65
25,48
27,13
66,54

Legenda: * No período 1989-1997 não estão computados os estudantes de Universidades Privadas nem os de Institutos Universitários.
Fonte: elaboração própria com base em SPU (1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011a).

No que tange aos índices de conclusão de curso verificados, observa-se
tendência progressiva e gradual de elevação ao longo dos anos. No entanto, as
taxas, historicamente baixas, podem ser relacionadas ao desequilíbrio entre a média
do tempo curricular oficial de cinco anos para a maioria dos cursos de graduação e o
tempo médio real em que muitos dos alunos demoram sete, oito ou mais anos para
terminar o curso, que poderia ser concluído em cinco.
Juntamente com o livre ingresso, a prática argentina expõe na ES um tempo
mais flexível para a conclusão de disciplinas e para a terminalidade do curso do que
em outros sistemas de ES.
Não obstante a taxa bruta de conclusão de curso ter atingido faixa de 27,13%
no ano de 2009, teve elevação de 66,54% desde 1989. Dessa forma, é possível
relacionar a expansão do SES universitário argentino e do número de estudantes
matriculados nesse sistema à variação das taxas de conclusão de curso. O
crescimento da universidade argentina e o fato de ser massificada não explicam a
taxa de conclusão de curso.
Embora as IES universitárias privadas só representem 20,45% do total de
matrículas em 2009 e se componham em maioria por instituições de pequeno e
médio porte, é interessante buscar compreender como se dá a terminalidade nesses
estabelecimentos privados, quais as diferenciações e o grau de incidência dessa
conclusão de curso em relação às universidades nacionais.
A Tabela 28 e o Gráfico 12 qualificam em números essa diferença. 70
Tabela 28 – Ingressantes, formandos e taxa de conclusão de curso universitária na Argentina
por tipo de natureza jurídica institucional (período 2000-2006)
Anos
Universidades
Universidades
Nacionais
Privadas
70

Deixamos de fora desta análise, por constituírem fração muito pequena e irrelevante para a observação da Taxa Bruta de conclusão de curso, os Institutos Universitários e a Universidade Provincial
de Entre Ríos.

143

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
V%

I
283.462
280.504
295.797
291.712
289.537
270.582
257.577
-9,13

F
46.082
47.615
53996
57.627
62.109
62.567
60.060
30,33

TC
20,20
19,54
21,27
20,71
21,91
22,31
20,30
0,52

I
61.084
55.437
52.401
62.400
71.568
75.338
84.990
39,14

F
15.840
15.932
17.980
18.208
19.797
22.185
21.719
37,11

TC
38,76
33,98
33,02
31,81
32,41
40,02
41,45
6,93

Fonte: elaboração própria com base em SPU (2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008).

Gráfico 12 – Variação de formandos e ingressantes em universidades públicas e privadas
(2000-2006)
50
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Ing. Un. Públicas; __ Form. Un. Públicas; __ Ing. Un. Privadas; __ Form. Un. Privadas
Fonte: elaboração própria com base em SPU (2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008).

Com base nos dados do Gráfico 12, embora o número de alunos ingressantes
em universidades nacionais tenha decrescido ao final do período, percebe-se que o
número e o volume proporcional de formandos aumentaram. Entretanto, a taxa bruta
de alunos que concluíram o curso no período 2000-2006 se alterou muito pouco,
perpetuando uma lógica de estabilidade na conclusão quantitativa dos cursos de
graduação universitária ao longo dos sete anos analisados.
No setor privado, o crescimento do número de ingressantes é continuidade da
expansão das IES desde os anos 1990 e se estende pelo período analisado. Dessa
forma, é razoável que tanto o número de ingressantes quanto o de formandos se
tenham avolumando entre os anos observados. A taxa bruta de conclusão de curso
das IES desse tipo de gestão teve incremento médio de 6,93% entre 2000-2006.
Entre as IES universitárias de natureza jurídica distinta, o fenômeno da baixa
conclusão de curso é menor na gestão privada do que no acesso livre e
subvencionado pelo Estado. Uma das razões para explicar a diferença está na
característica dos dois subsistemas. Nesse tocante, as grandes universidades
nacionais concentram a maioria das matrículas, as médias e pequenas
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universidades nacionais têm considerável importância regional, enquanto as IES
universitárias privadas têm público bem mais reduzido e se concentram mais em
grandes centros urbanos e bairros de classes com maior poder aquisitivo. Dessa
maneira, fica evidente que as universidades públicas, enquanto instituições que
compõem um sistema massificado incluem a maioria absoluta de estudantes, pelo
menos no âmbito do acesso aos cursos. Os estabelecimentos universitários
privados, por características elitizadas, são atraentes apenas a uma fração da
burguesia ou classes médias aptas a pagar por um ensino diferenciado. Geralmente
esses cursos são caros e inacessíveis para a maioria, seja pelo custo, seja pelo
crivo no ingresso à graduação – o que ocorre mediante exames de seleção,
diferentemente das universidades públicas.
No bojo da terminalidade na graduação universitária argentina, as diferenças
de incidência de abandono de cursos entre universidades públicas e privadas se
explicam pela questão das formas de ingresso, acesso aos conhecimentos
necessários ao acesso mediado por exames e a própria manutenção no curso.
Nesse último caso, o controle de seleção funciona como um filtro econômico e
cognitivo, ocorrendo anteriormente ao ingresso.
No entanto, as taxas de conclusão medidas são taxas brutas – o que neste
caso coloca em superioridade os números absolutos da matrícula anual das
universidades públicas.
De outro lado, na maioria das universidades públicas, embora o ingresso se
dê em formas bem diversificadas, em ampla maioria livre, irrestrita e gratuita, a
seletividade é realizada no decorrer do curso, seja por curso introdutório, curso
prévio, seja específico (CBC), sem restrição à entrada na graduação ou mesmo no
próprio curso de graduação. Se essas formas de seletividade em curso reprovam ou
não contemplam o desenvolvimento do nível das condições de formação prévias dos
alunos, sem dúvida alimentam a baixa conclusão de curso.
Entretanto, isso é relativizado pela grande incidência da “falsa evasão” que
ocorre constantemente sob forma de mudanças de curso e reclassificação interna
para outra graduação após cursos de ingresso dos alunos de uma mesma
universidade. Se dispuséssemos dos dados das taxas líquidas de conclusão,
certamente haveria números mais baixos, e, das unidades universitárias, as públicas
contariam entre as de mais alta taxa de abandono, estimado entre 40% a 60% só no
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primeiro ano do CBC da UBA.
Outra possibilidade para situar as razões para terminalidade mais baixa dos
cursos de graduação das universidades argentinas pode ser entendida pelo que
Mollis (2008) classifica como “todo desarticulado” – um sistema de ES fragmentado
em que as IES dificilmente se equivalem nas formas de acesso, currículo e créditos
de curso. Os estudantes encontram caminhos muito fechados quando ingressam no
Ensino Superior, dificilmente podendo, por exemplo, migrar de um curso de grado
universitário para um de pregrado não universitário ou terciário e vice-versa,
tornando as transferências externas por demais complexas que muitas vezes
induzem à escolha do abandono universitário.
Dessa maneira, o SPU possui alta complexidade e diferenciação, o que
engendra a segmentação dos cursos, áreas, modalidades, IES e subsistemas da
ES. Por tudo isso, entre a incerteza vocacional, a decepção com o curso em que
ingressou, a falta de perspectiva quanto à carreira só experimentada já na
graduação, ou a simples mudança de ideia e descoberta tardia do interesse por
outro curso concorrem em grande medida para dificultar a terminalidade de curso de
graduação na ES argentina.

2.4.3
comparada

Terminalidade no SES brasileiro e argentino em perspectiva

Quando levadas em conta comparações no que diz respeito à terminalidade
dos cursos de graduação no Brasil e na Argentina, destacam-se relativas
semelhanças quanto às motivações para a não titulação na ES. Entretanto, na
ausência de dados como estatísticas de transferência interna e externa de cursos,
transferências entre IES ou ex-officio, quantitativos de retenções, trancamentos de
matrícula e curso de disciplinas isoladas dentro dos cursos de graduação, não se
pode tecer nenhuma metodologia fidedigna para investigar e aferir o problema da
evasão e abandono de curso na ES. Dessa forma, a base para análise da variável
terminalidade de curso na ES dos dois países foi mais relacionada aos aspectos
qualitativos entre os dois sistemas do que comparações de dados numéricos que
ilustram a análise, em cunho quantitativo.
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Embora não se localize nenhum dos dados sobre evasão e abandono
universitário nas estatísticas oficiais do Ensino Superior, podem-se encontrar alguns
estudos sobre a evasão no Brasil, tal como Silva Filho et al (2007). De maneira
semelhante, na Argentina, à exceção de estudos acadêmicos como os de Boulet
(2011) e Ana María Fanelli (2011), desconhece-se dados estatísticos oficiais sobre o
abandono na ES. Em ambos os estudos, focaliza-se pontualmente em alguns
cursos, regiões e perspectivas a partir uma abordagem sociológica. Também não se
conhecem estudos comparados que tratam quantitativamente da titulação
universitária entre SES de Brasil e Argentina. Dessa maneira, optou-se neste estudo
por investigar a terminalidade nos cursos a partir da aferição de uma taxa bruta de
conclusão dos cursos superiores com base em uma média oficial de números de
anos consumidos para o término de uma graduação nos dois países e sua relação
com o número de ingressantes e concluintes.
No Brasil, grande parte das graduações na ES tem quatro anos como duração
mínima. Entre o período 1989-2009, a taxa bruta de conclusão decresceu 5,47%,
passando de 61,31% em 1989 para 57,07% em 2009. Destaca-se que no Brasil,
historicamente, os índices de conclusão de curso são maiores na IES públicas e
menores nas privadas, acumulando maiores taxas de abandono. A menor
terminalidade de cursos nas IES privadas leva à hipótese de que o abandono no
Ensino Superior brasileiro possa estar mais ligado a fatores econômicos do que na
Argentina. Apesar das políticas de democratização do acesso à ES por meio de
subsídios fiscais as IES privadas, pode-se relacionar de alguma maneira a
privatização do Ensino Superior ao decréscimo da taxa bruta de conclusão de curso.
Por outro lado, a alta seletividade para ingresso no SES brasileiro, relativo ao
acesso das universidades públicas, faz com que a maioria dos estudantes
pós-secundaristas menos aptos sejam incorporados em IES privadas e/ou cursos de
menor prestígio e concorrência. Dessa maneira, o abandono nas privadas costuma
ser maior.
No SES argentino, optou-se por deixar de fora o ensino não universitário, cuja
análise de alunos ingressantes de formandos dos cursos de pregrado com as mais
variadas durações, entre uma média de dois a quatro anos, causaria distorções que
comprometeriam o estudo comparativo. Dessa maneira, centralizou-se a análise no
sistema universitário, que contempla a maioria das matrículas e, dessa forma,
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grande proporção de ingressantes e formandos em cada ano. Ao contrário do Brasil,
no curso de expansão das IES privadas nos anos 1990 e 2000, observou-se
aumento da taxa bruta de conclusão de 16,29% em 1989 para 27,13% em 2009. Em
regra observa-se que, quanto maior a duração média dos cursos, há maior
possibilidade de evasão. Enquanto na Argentina existem maiores possibilidades de
extensão do tempo de terminalidade de um curso de graduação e muitas vezes o
universitário leva de oito a dez anos para se formar, no Brasil os limites
institucionais, principalmente nas IES públicas, são mais definidos, levando à
exclusão e jubilamento ao aluno que transcende um tempo máximo aceito.
No tocante à taxa bruta de conclusão entre instituições argentinas públicas e
privadas, verificam-se taxas maiores nas privadas – o que contrapõe o que acontece
no SES brasileiro. Dessa forma, a questão financeira para custear os cursos não se
coloca como no Brasil, posto que o ingresso às IES públicas é acessível à maioria.
O problema que se verifica está na manutenção em curso por meio da implícita
seletividade após o ingresso, levando à exclusão os que não conseguem manter
desempenho ou apresentam carências cognitivas ou debilidades de conhecimentos
provenientes de má formação secundária. De forma também diferente do Brasil, nas
IES privadas, a seletividade para o ingresso é maior, levando às universidades
pagas não só os que dispõem de meios para financiar o curso como alguns dos
mais capacitados de potencial acadêmico, recrutados por meio de bolsas privadas.
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CAPÍTULO 3 – PROCESSO DE EXPANSÃO E PRIVATIZAÇÃO NO ENSINO
SUPERIOR: FINANCIAMENTO PÚBLICO, ABANDONO UNIVERSITÁRIO E
POLÍTICAS REFORMISTAS PARA O ACESSO E A INCLUSÃO

Enquanto construções teóricas pertinentes a uma aplicação política, as
premissas neoliberais introduzidas na ES passam necessariamente pelo argumento
da inevitabilidade da redução dos atributos do Estado ante a pressuposta impotência
no custeio das estruturas públicas, seja na expansão dessas estruturas diante do
crescimento de uma demanda social, seja na simples manutenção. No entendimento
neoliberal, o Estado per si é inapto a qualquer reforma que possa equacionar ou,
pelo menos, reduzir a qualquer prazo o problema do custeio – o que deslocaria
possíveis soluções para um ente particular e específico: o mercado. Nessa lógica
privatizante, investigam-se neste capítulo as formas de financiamento e a evolução
do financiamento público sobre a ES do Brasil e Argentina, além de alguns
programas e projetos governamentais desenvolvidos para esse nível do ensino entre
os anos 1990 e o final dos anos 2000.
No contexto da privatização iniciada nos anos 1990, do ponto de vista dos
formuladores neoliberais, a única resolução para o problema da falta de recursos
estatais é centrada em uma reforma do Estado, na qual se projeta a redução do
“tamanho” estatal, ou seja, a diminuição ou eliminação de atributos de Estado em
relação a alguns setores antes ocupados. Nas práticas aferidas, o Estado neoliberal
se caracteriza por bases ultraliberais que concorrem ao triunfo do mercado sobre
todos os campos da atividade humana, ou que possa realizar um conjunto de
políticas públicas sob esse direcionamento. 71
Conforme Harvey (2005), os princípios neoliberais são norteados pela defesa
da propriedade privada, livre iniciativa, livre circulação e fluxo de capitais, abertura
71

No Brasil, o simples fato de o Governo Federal intervir economicamente através de grandes obras,
programas, estímulo de créditos e no controle financeiro de cambio e juros não o isenta de praticar
medidas neoliberais, como o favorecimento ao capital rentista e aos bancos, pagando cerca de 5,1%
do PIB só com juros e serviços de rolagem da dívida pública e 65,15%, com toda a amortização da dívida bruta, contra 38,78% de toda a despesa pública e 5,3% do investimento público em Educação
em relação ao PIB em 2010 (FMI, 2012; BC, 2011; INEP, 2012a).
Também caracteriza o neoliberalismo o fato de o atual governo de Dilma Rousseff levar a
cabo processos de privatização, posto que terceiriza responsabilidades e concede à iniciativa privada,
sob imenso lucro, obras e a livre exploração de aeroportos e outras infraestruturas. As medidas neoliberais governistas podem ser facilmente identificadas, uma vez que ocorrem políticas crônicas de ar rocho salarial, processos de perseguição ao funcionalismo público e criminalização contra greve e
movimentos sociais críticos; bem como o empenho em medidas antissindicais – articuladas a partir de
mudanças legislativas para maiores privilégios ao capital em detrimento do trabalho.
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de mercados, concorrência e competitividade como valor universal a ser alcançado
por economias nacionais e indivíduos. A ultracompetitividade implica a maximização
da eficiência dos gastos, otimização de recursos (humanos ou materiais) e eficácia
dos resultados (maior produtividade), aferida por critérios quantitativos (avaliações).
No neoliberalismo, o Estado nacional se converte em Estado regulador de
normas, direitos, regulamentos, dirigidos sob os valores de mercado. Tais valores
são avalizados por organismos multinacionais dominantes (FMI, BM, BIRD, OMC,
BID etc.) e regulados por grandes agências financeiras que norteiam o capital
rentista globalizado e controlam em favor da especulação as classificações de risco
à economia de cada um desses Estados submetido ao mercado global. 72
É mister que entre as prioridades máximas de aplicação de recursos próprios
de um Estado que prima pelo cumprimento das diretrizes neoliberais esteja a
remuneração do capital rentista, por meio de juros, dividendos, amortizações e
serviços de rolagem da dívida pública, ainda que para isso se comprometa
absolutamente parte sensível do PIB, que o capitalismo hegemônico do pós-guerra
historicamente empregou em favor da sociedade. Em contrapartida ao retrocesso do
“tamanho” do Estado no atendimento sociedade, há o “agigantamento” em relação
ao consumo de recursos (monetários, financeiros, orçamentários, patrimoniais,
naturais, produtivos etc.) em favor do capital financeiro-especulativo que rege o
mercado global.73
No âmbito da ES, as premissas neoliberais-reformistas têm potencializado o
esvaziamento estatal, o subfinanciamento, o condicionamento da liberação de
recursos mediante maior controle e exploração do trabalho. Essas premissas
significam, sobretudo, a introdução de paradigmas empresariais, importados da
iniciativa privada para o campo do Ensino Superior.
A reestruturação neoliberal-reformista das IES vai no sentido da diminuição do
financiamento público ou de seu amplo condicionamento ao crescimento do PIB em
detrimento da demanda social líquida por Ensino Superior. É indiscutível que essa
demanda reprimida constitui reserva de mercado – o que operacionaliza maior
presença da iniciativa privada na ES. Essa lacuna leva não só as empresas
72

Harvey (2005) calcula em 3% de todo valor monetário do planeta o montante que perfaz o capital
especulativo parasitário, chegando, em meados dos anos 2000, a valores superiores a US$ 3 trilhões.
73
Na literatura econômica tem se usado ultimamente o termo pós-neoliberalismo. Entretanto, optou-se aqui por não usá-lo, vez que o neoliberalismo não foi superado e a conjuntura em curso é de
mais permanências que mudanças, partindo-se da reafirmação na prática de suas premissas teóricas.
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educacionais privadas a atuar como mercadores da Educação de nível superior,
como também empresas de outros ramos (indústria, serviços) a se firmar nas
universidades em busca de “educação-mercadoria”, seja em pesquisas interessadas
e custeadas, parcerias, convênios, programas, seja financiamento direto para com a
universidade pública.
Se em uma lógica produtiva fundamentada no capital humano a Educação
formal é convertida em uma reserva aferível pela relação ao custo monetário de
formação do indivíduo em relação ao benefício medido em retornos econômicos que
a Educação gera no longo prazo, o neoliberalismo, ainda que não abandone de todo
essa visão, tende a ser mais imediatista. No capitalismo neoliberal globalizado,
viabiliza-se mais a otimização dos recursos existentes, barateamento de todo
processo produtivo para a maximização do lucro, bem como a contratação de
mão-de-obra importada, em caso de ser menos onerosa e mais qualificada e
produtiva, do que o investimento no “capital humano”. E isso fica mais visível em
conjunturas de crises financeiras.
Ao longo do capitalismo, em períodos cíclicos da incidência de crise de
retração ou estagnação do capital, como nas crises entre os anos 1970 e 2008,
infere-se que os argumentos neoliberais têm sido como regra impostos ou, pelo
menos, “recomendados” com o respaldo de organismos dominantes globais (FMI,
BM, BIRD, OMC, Unesco). Essas instituições não só sugerem objetivos desejados
para várias áreas, como impõem metas, quase sempre padronizadas de forma
exógena e de inviável cumprimento por países de diferentes pesos e culturas.
Paradoxalmente, afirmam seu objetivo de alcance ao desenvolvimento global e
maior padrão de equilíbrio entre as nações, dentre as quais está a área educacional,
inclusive

a

superior.

Tudo

isso

sem

abrir

mão

dos

paradigmas

da

ultracompetitividade, maximização do ganho de capital e exploração da mais valia.
No raciocínio neoliberal-reformista, posta ao Estado a responsabilidade da
crise, obviamente a iniciativa privada, o capital volátil, bem como as ações
privatizantes voltadas em prol do mercado elevar-se-iam ao horizonte como a
“grande solução” do problema.74 A ES, enquanto campo de produção da força de
trabalho qualificada e de conhecimentos científico-tecnológicos que podem ser
aplicados em favor dos processos de reprodução ampliada do capital.
No que tange às diversas “recomendações” documentadas pelo BM e
74

Pelo menos “essa solução” foi defendida como verdade absoluta até a crise de 2008.
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Unesco, firmadas por cada Estado signatário em relação ao respectivo ES, trazem
sugestões repletas de termos e ideias de “racionalização de gastos”, abertura ao
financiamento e participação (ou parceria) privada e internacionalização da
universidade como critérios a ser buscados para “possíveis melhorias” na ES
(BANCO MUNDIAL, 1995; 1996 e 2005). Esses direcionamentos, uma vez lançados,
têm concorrido tanto para processos de incentivo ao produtivismo acadêmico,
mobilidade

interuniversitária

(ou

internacionalização),

maior

diversificação

institucional e padronização de critérios de qualidade e eficiência, como para a
implantação de avaliações institucionais externas sobre critérios por vezes alheios à
universidade. As medidas, impostas ou “recomendadas”, a partir dos espaços
dominantes podem ser fartamente encontradas em processos como de Bolonha e
também nas mais variadas políticas reformistas neoliberais para a ES no Brasil e na
Argentina a partir dos anos 1990, tal como tem sido intensificada nas universidades.
A questão do financiamento educacional está no centro do debate institucional
dos governos para a elaboração das políticas públicas correntes para o ensino no
Brasil e na Argentina. No atual cenário, qualquer gasto ou investimento público é
passível de controle de pode ser contido e, desejavelmente, evitado. Em muitas
circunstâncias, o gasto público deve ser transformado em gasto privado,
transferindo-se grande parte da responsabilidade da ES para a iniciativa privada.
Potencialmente, diante da retração do Estado e seus controles sobre a ES, o
empreendimento educacional privado atuante no Ensino Superior tem gozado de
maior protagonismo na universidade, tendendo a subverter o campo universitário
cada vez mais à esfera da exploração do capital no Brasil. Na Argentina, embora o
processo seja mais tímido, é inegável o crescimento do privatismo nas últimas
décadas. Dessa forma, a privatização assente no processo de maior presença
privada no Ensino Superior tem aspectos análogos, mas, sobretudo, vieses e
matizes muito diferentes nos dois países.
No âmbito desta pesquisa entende-se a privatização da ES no aspecto mais
amplo, que tange não só o aumento numérico nas instituições privadas que
comercializam o ensino em relação ao total de IES, mas também o investimento do
capital corporativo sobre as pesquisas universitárias e as sobreposições entre os
financiamentos da esfera pública sobre a privada para favorecimento da última. 75
Em torno desse processo privatizante da ES, se as condicionantes
75

Este trabalho não irá explorar a dimensão de financiamento do capital industrial sobre a pesquisa.
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jurídico-normativas

forem

impeditivas

às

reformas

neoliberais,

certamente

constituirão obstáculos que muito possivelmente serão revogados ou, pelo menos,
sofrerão fortes pressões do capital sobre os meios políticos, governamentais,
legislativos e universitários para sê-las. Nesse sentido, as mudanças pretendidas
requerem necessariamente uma base jurídica – o que implica reformas legais e
novas leis e regulamentos que possibilitem reforma de âmbito neoliberal na
universidade.

3.1
DISPOSITIVOS JURÍDICO-LEGAIS PARA O FINANCIAMENTO
EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL E NA ARGENTINA

DA

3.1.1 O poder público e o custeio da ES no Brasil

O financiamento da Educação brasileira é compartilhado pelas esferas
político-administrativas, Governo Federal, governos estaduais, municipais e do
Distrito Federal (GDF). Na responsabilidade do financiamento educacional cabe a
destinação compartilhada dos impostos arrecadados por esfera de poder, na ordem
de 18%, para a União e 25%, para Estados, Municípios e Distrito Federal. Essas
condicionantes jurídicas estão expressas desde a Constituição Federal (Art. 212) e
no Art. 68 da LDB (C. BRASIL, 2012a e 1996) até as constituições estaduais e lei
orgânica do Distrito Federal, determinando ou, pelo menos, implicando juridicamente
outras normas, leis, Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs, federais e estaduais) e
planejamentos orçamentários plurianuais. No entanto, é importante ressaltar que os
25% impostos constitucionalmente para a destinação educacional pelos Estados,
Municípios e Distrito Federal não podem ser alocados em ES.
Apesar de os níveis educacionais, segundo o Art. 211 da Constituição Federal
(1988), organizar-se administrativamente em regime de colaboração entre União,
Estados, Municípios e DF, podem-se observar diferentes impactos financeiros a
cada governo. Ao longo da história, o Governo Federal tem assumido maior
responsabilidade sobre a Educação Superior, enquanto aos Estados cabe zelar pela
Educação Básica de nível médio e fundamental. Os municípios, por sua vez,
ficariam prioritariamente concentrados no financiamento e na manutenção da
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Educação Básica fundamental e infantil (Constituição Federal, Art. 211. C. BRASIL,
2012a). A LDB (BRASIL, 1996), nos Artigos 8-11, também concorre para essas
responsabilidades na prática do financiamento público da Educação, posto que
define de forma análoga em seu texto as prioridades de cada âmbito
administrativo.76
O custeio público da ES, amplamente mantido por repasses da União, tem se
constituído como financiamento de maior volume proporcional de recursos aplicados
em relação à cobertura da demanda por um nível educacional específico, enquanto
a Educação básica tem sido praticamente mantida por Estados, Municípios e Distrito
Federal.77 Em lugares deficitários economicamente, aos quais os poderes locais não
podem assegurar o mínimo custeio da Educação básica, suscitou-se a necessidade
crônica de maior contrapartida da União mediante a constituição do Fundo de
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Ainda assim, tanto no que cabe à
definição de um volume mínimo de financiamento público necessário para a
Educação em diferentes níveis, à responsabilização de diferentes poderes públicos
constituídos em relação ao financiamento educacional, como também em relação à
construção de um agenda de prioridades dos governos que respeite as
necessidades socioeducacionais concretas, constitui-se tema de acalorados debates
de distante consenso e difícil execução jurídica.

78

Nesse âmbito, acumula-se no Brasil considerável negligência de sucessivos e
diversos governos quanto à elaboração de uma agenda de Estado que priorize a
Educação em termos de financiamento e em relação a uma construção política que
implicasse necessárias melhorias para o mínimo funcionamento da área. Isso pode
ser vislumbrado na tímida evolução do financiamento público direto para a Educação
nas últimas décadas.
Um instrumento normativo para modificar o quadro de subfinanciamento
poderia ser levado a cabo com a concretização dos sucessivos Planos Nacionais de
Educação (PNEs), de vigência decenal. Embora os PNEs sejam formalizados em
76

Segundo o Art. 32-I da Constituição Federal (BRASIL, 2012a) e o Art. 10, da LDB (BRASIL, 1996), o
Distrito Federal está obrigado a assumir cumulativamente as competências atribuídas aos Estados e
Municípios quanto ao financiamento e à manutenção pública da Educação.
77
Alguns estados também custeiam SES estaduais próprios, no entanto não se irá aprofundar nesses
casos, vez que fugiria ao escopo de comparar Brasil e Argentina.
78
O Fundeb, oficializado pela lei de nº 11.494, de 20 de junho de 2007, instituía um fundo de complementação para o financiamento da Educação básica no Brasil, a partir da destinação de uma parcela
da arrecadação tributária de impostos estaduais e municipais. O montante desse fundo seria manipulado pela União e repassado para o financiamento da Educação básica dos Estados e Municípios
desprovidos da capacidade de financiamento da Educação básica em seus espaços.
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leis,

faltam-lhes

mecanismos

que

atribuam

claramente

as

respectivas

responsabilidades de cada agente público ou se lhes interponha punição em caso de
descumprimento das metas de financiamento educacional, entre outros instrumentos
legais para a efetiva implantação das estratégias e alcance das metas do PNE.
Nesse sentido, o PNE ainda não passou de uma carta de princípios, estratégias
desregulamentadas, objetivos e metas de médio prazo que muito raramente são
alcançados.
Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de
Ensino Superior (ANDIFES, 2011), o antigo PNE, de vigência entre 2001-2010, em
algumas de suas metas e na aferição do desempenho encontrado ao final do
período, pôde-se observar até mesmo alguns retrocessos educacionais. As razões
para cumulativos insucessos estariam sobretudo no subfinanciamento da Educação.
Apesar de o PIB brasileiro ter aumentado substancialmente entre 1989-2009, o
incremento de recursos na Educação foi mais induzido por esse crescimento do que
por maior atribuição de importância da Educação na agenda de governo. Para
Amaral (2003), entre os anos 1990 e início dos 2000, há no Brasil intensa
transferência de recursos do Fundo Público de Financiamento (FPF) para o
pagamento da dívida pública (juros, encargos, amortizações). 79
No tocante ao percentual de recursos públicos em relação ao volume do PIB
destinado ao custeio da Educação em todos os níveis, historicamente no Brasil, até
2009, nunca se havia ultrapassado a casa de 5%. No caso específico da ES, o
percentual não ultrapassou 1%. Em que pesem pontuais avanços no campo do
financiamento da Educação nos últimos anos, tendo como base a observação das
metas fixadas pelo PNE (2000-2010), faltam mecanismos que permitam autonomia
aos orçamentos educacionais ou, mesmo, que viabilizem uma execução financeira
desses recursos vinculada a maiores percentuais do PIB ante as ofensivas
neoliberalizantes lançadas pelos governos em busca do ajuste fiscal. No caso do
financiamento das atividades do ensino superior no Brasil, o orçamento para a
pesquisa e desenvolvimento é separado dos recursos próprios da área da
Educação, visto que tem destinação e fontes distintas dos recursos educacionais
79

Entretanto, se o poder público nos anos 1990 dispôs indiscriminadamente da desvinculação de recursos da Educação como mecanismo de transferência orçamentária, isso certamente ficará mais difícil após a promulgação em 2009 da Emenda Constitucional nº 59. A reforma restringe a desvinculação de receitas com destinação ao financiamento educacional – o que, em tese, conferirá maior efetividade aos PNEs nas décadas subsequentes. A pesquisa se atém ao financiamento público federal as
Ifes. Não entrará, portanto, nos financiamentos dos sistemas estaduais de ensino superior.
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sendo repassado mediante agências de fomento (Capes, CNPq) por meio de verbas
específicas.80
3.1.2 O poder público e o custeio da ES na Argentina

Nas últimas décadas, a destinação orçamentária para a Educação tem sido
definida anualmente pelo Legislativo na Argentina. 81 Entretanto, existem importantes
leis que definem os recursos nacionais investidos em Educação. Entre as quais, há
em vigor, desde 2006, uma específica para o financiamento da Educação. Na
referida Ley de Financiamiento Educativo Argentino, de nº 26.075, de 09 de janeiro
de 2006 (REPÚBLICA ARGENTINA, 2006a), projeta-se o percentual de 6% do PIB
investido em Educação para o ano de 2010. O aumento do investimento é projetado
de maneira gradual, com elevações de percentuais de 0,3% a cada ano por meio de
cálculos complexos e responsabilidades definidas na lei entre Governo Federal e as
esferas provinciais. A proporção de investimento adicional para que se alcançasse a
meta, segundo os Artigos 4 e 5 da Ley de Financiamiento Educativo Argentino, seria
da ordem de 40%, para o Governo Federal e de 60% para os Governos Provinciais e
da Cidade de Buenos Aires (REPÚBLICA ARGENTINA, 2006a). A parte que cabe às
províncias seria cotizada entre elas, segundo os critérios previstos na lei. 82
Nesse sentido, o Artigo 8º dessa lei tenta minimizar as distorções regionais
entre as diversas províncias impondo critérios para aferir o volume de investimento
total de cada província e da Cidade Autônoma de Buenos Aires (Caba). Esses
critérios foram definidos em forma de índices atenuantes para o financiamento
adicional das províncias em relação ao alcance da meta nacional de 6% do PIB.
Conforme o artigo citado, a definição do financiamento complementar despendido
por província e pela Caba tomava como base: a) a taxa de matrícula em todos os
níveis e modalidades (do nível inicial ao superior não universitário) custeados pela
respectiva esfera administrativa em relação ao total do país nessas categorias
80

Embora o PNE do decênio 2000-2010 projetasse a meta de financiamento educacional para 7% do
PIB, esse percentual foi vetado pelo Governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002).
81
Art. 75, § 3º, da Constituición de La Nación Argentina é atribuição exclusiva do Congresso Nacional:
“Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.” (C. REPÚBLICA ARGENTINA, 2011a).
82
Em relação aos estabelecimentos privados é vedado qualquer recebimento de financiamento público ou direcionamento institucional ao lucro, ficando as IES custeadas com a renda de suas anualidades, mensalidades, taxas, contribuições e vendas de serviços autorizados.
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poderia atenuar o financiamento em até 80% ; b) a taxa de ruralidade nas matrículas
dos níveis custeados abateria até 10%; c) a taxa de população não escolarizada
entre 3 a 17 anos no total do país descontaria em até 10% o montante a ser
financiado.83
No mesmo ano de 2006, promulga-se nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Argentina, a LEN, de nº 26.206, promulgada em 28 de dezembro de 2006
(REPÚBLICA ARGENTINA, 2006b). A LEN reitera, no Art. 9º, a meta de um
percentual mínimo de 6% do PIB em investimentos públicos consolidados para a
Educação. Conforme os dados levantados pelo Banco Mundial (2012c) e também
bem próximos dos dados oficiais argentinos, a meta de 6% teria sido alcançada com
um ano de antecedência, em 2009. Em relação à ES, no ano 2009 o percentual
investido foi de cerca de 0,86%, ante 0,52% aferido em 2002. Em 2010, o total
consolidado de investimentos na Educação em todos os níveis alcançaria 6,47%. De
2004 a 2009, com três anos de vigência da Ley de Financiamiento Educativo e da
LEN, compreendendo o triênio 2006-2009, o orçamento para o Ensino Superior
quadruplicou (SPU, 2010).84
A fixação de metas para o financiamento educacional já estava estabelecida
legalmente na 1ª Lei de Diretrizes e Bases da Educação argentina, a Ley Federal de
Educación (LFE), de nº 24. 195, promulgada em 29 de abril de 1993, em pleno
governo Menem. A meta fixava o gasto consolidado na Educação em 4% do PIB ao
final dos anos 1990. No entanto, deixava em aberto para a instância legislativa
definir os níveis federal e provinciais de financiamento, não regulamentando os
critérios para responsabilidades de custeio – o que engendrou embates e arranjos
políticos (REPÚBLICA ARGENTINA, 1993).
As lacunas normativas da LFE transferidas para resolução no Congresso não
83

Os Decretos de nº 456, de 18 abril de 2006, de nº 607, de 25 de maio de 2007, de nº 212, de 5 de
fevereiro de 2008, fixam o índice específico por província para o cálculo do volume de custeio a ser
realizada pelas distintas unidades. A conta é feita anualmente levando em conta os art. 7 e 8 da Ley
de Financiamiento Educativo, a variação do PIB argentino e observando possíveis mudanças nas variáveis provinciais implicadas no cálculo. Em três anos de vigência da Ley de Financiamiento Educativo e de realização do cálculo anual, a Província de Buenos Aires tem custeado cerca de um terço do
orçamento provincial (REPÚBLICA ARGENTINA, 2013d; 2013e; 2013f).
84
A LES deixa clara a proibição de diminuir o aporte orçamentário do Governo Federal para as universidades nacionais, bem como o condicionamento desse aporte a contrapartida das instituições. Cf.
Artículo 58.: “Corresponde al Estado nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de
las instituciones universitarias nacionales, que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines. Para la distribución de ese aporte entre las mismas se tendrán especialmente
en cuenta indicadores de eficiencia y equidad. En ningún caso podrá disminuirse el aporte del Tesoro
nacional como contrapartida de la generación de recursos complementarios por parte de las instituciones universitarias nacionales” (REPÚBLICA ARGENTINA, 1995a).
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foram despropositais, posto que o então governo Menem, mediante embates,
negociações e acordos legislativos, melhor ganhava tempo para atender a cartilha
do Banco Mundial para a Educação. No entendimento dessa instância, a
recomendação geral era de reduzir o gasto estatal com a Educação no tocante ao
orçamento público. A LFE, nesse entendimento, favoreceu as políticas educacionais
de municipalização e “provincialização” da Educação básica, deixando o Governo
Federal argentino daquele período praticamente custeando apenas o Ensino
Superior, abrangente as universidades nacionais. Segundo dados mais recentes do
MCyE (SPU, 2010), nos anos de vigência da LFE, o Governo Federal argentino
chegou ao índice de apenas 4% do financiamento da Educação básica (obrigatoria)
e do Ensino Superior não universitário, que pesaram financeiramente sobre
províncias.
No tocante à pesquisa acadêmica, apesar de ter aumentado no últimos anos,
os investimentos historicamente têm sido baixos na Argentina. O custeio advém do
Governo Federal por meio de fundos para investigación y desarrollo, que variaram
em gastos consolidados, correntes entre 0,32% e 0,52 do PIB no período 2002-2009
(BM, 2012c; SPU, 2010; 2012).
3.1.3 Práticas normativas de financiamento educativo no Brasil e na
Argentina em perspectiva comparada

Ao partir da análise das práticas de custeio educacional respaldada nos
marcos legais concernentes a ambos os países, pode-se inferir que existem
diferenças conceituais no financiamento da Educação. Embora à Educação seja
atribuída relativa importância dentro de um cenário estratégico que possibilite
alavancar o Estado nacional, no âmbito de uma visão dominante, partindo do
crescimento econômico (medido pelo PIB), os investimentos educacionais assumem
quanto às prioridades de execução orçamentária contornos bem específicos. Há
diferenças relativas ao custeio e ao volume orçamentário aplicado sobre os distintos
níveis

educacionais

em

principalmente,

quanto

às

formas

jurídicas

de

responsabilização e execução de metas estatais. Essa diferenciação se faz presente
sobretudo no que tange às destinações orçamentárias para a ES se comparada aos
outros níveis.
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No Brasil, a responsabilidade compartilhada entre União, Estados e
Municípios em relação ao custeio é prevista na carta constitucional e em lei
específica para a Educação (LDB). Em ambas as normativas estão expressas nas
contingências de cada esfera administrativa em relação aos próprios recursos
arrecadados em impostos ou, nos caso de Estados, Municípios e Distrito Federal,
das parcelas de impostos que lhes recaiam sobre as receitas indiretamente
mediante repasses da União.85
O investimento de recursos para a Educação na Argentina também é rateado
pelo Governo Federal e pelas Províncias. Diferente do que ocorre no Brasil, o gasto
de cada esfera administrativa não é atrelado diretamente a um percentual de
arrecadação

de

receitas

próprias,

mas

é

norteado

por

financiamentos

complementares para o alcance da meta de 6% do PIB em 2010, projetados pela
Ley de Financiamiento Educativo e pela LEN. A previsão orçamentária de todas as
províncias deve totalizar 60% do incremento educacional, ficando a cargo do
Governo Federal 40% (REPÚBLICA ARGENTINA, 2006a; 2006b).
A partir de 2006, a forma que define o incremento orçamentário próprio das
províncias no Ensino Superior leva em conta variáveis específicas baseadas no
conjunto com o propósito de equalizar o volume de recursos despendidos com a
capacidade de custeio de cada província (Idem, 2013d; 2013e; 2013f).
Na atenta observação dos atributos para o custeio previsto na lei brasileira e
nas condições concretas de cada ente administrativo, implicitamente, denota-se
considerável grau de negligência quanto à Educação. A União, por meio do Governo
Federal, constitui o ente definidor da agenda do Estado nacional, que mais arrecada
e

concentra

receitas,

regula

alíquotas

tributárias

e

executa

políticas

macroeconômicas.
No entanto, de maneira paradoxal, a União é a esfera menos onerada em
suas receitas para Educação, sendo obrigada a aplicar 18%, enquanto aos Estados,
Municípios e Distrito Federal, obriga-se o custeio em 25% das receitas próprias.
Como política de Estado, a Educação foi historicamente secundarizada às unidades
federativas e municípios, sendo muitos deles deficitários em âmbito socioeconômico
85

A União arrecada a maior parte dos impostos (IR, IPI, receitas que formam o Fundeb, etc) e repassa, através do MEC, diretamente para instituições mantidas sob sua responsabilidade de custeio, e
em caráter, complementar, a alguns Estados e Municípios para que possam suprir parte do financia mento dos sistemas de ensino. Os Estados arrecadam o ICMS e repassam parcela dessa receita aos
municípios.
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e com insuficientes receitas de arrecadação (BRASIL, 2012a). No intuito de minorar
a incapacidade de financiamento, o Governo Federal atua de forma complementar
através do repasse aos estados deficitários de fundos como o FUNDEB –
constituído da parcela de diversas receitas de impostos.
Orçamento com destinação própria, os recursos para as IES brasileiras são
repassados diretamente para as instituições, conforme critérios. Esses critérios,
diferente de como ocorre na Argentina, estão não só vinculados ao número de
matrículas e necessidades de custeio, como principalmente à participação de
programas federais e prestações de contrapartidas (metas colocadas as IES) ou
adequações às exigências do REUNI. 86
Na Argentina, um sistema de gestão por metas é usual em novas
universidades nacionais, mas não nas mais antigas. Diferentemente do Brasil, as
metas de financiamento são colocadas para as esferas estatais, das quais se exige
o cumprimento.
Os aportes transferidos pelo poder público às universidades nacionais
argentinas não se desvinculam da destinação original ou pouco são condicionados
às metas institucionais e ao custo-aluno (relativamente baixo em relação ao Brasil).
No tocante às IES privadas, particularmente no Brasil são permitidos
repasses de recursos seja por convênios específicos, seja em programas como o
PROUNI, que funciona mediante a troca de crédito para amortizações de dívidas
como subsídios para os estabelecimentos privados por bolsas de estudo para alunos
que preencham os critérios socioeconômicos definidos (BRASIL, 2013b). Na
Argentina há proibição legal quanto a isso, segundo a Ley de nº 14.557/1958, Artigos
62 e 63, da LES (REPÚBLICA ARGENTINA, 1995a).87

Nas últimas décadas, por meio do PNE instituído em lei, tentou-se desde o
atrelamento do orçamento estatal a um percentual do PIB, além da colocação de
metas que projetam melhorias para a Educação no espaço de dez anos.
No entanto, o PNE não tem revelado efetividade no alcance de metas, nem
abarca os meios de envolvimento político para que o financiamento da Educação
86

Programa de Reestruturação e expansão das Universidades Federais, instituído pelo Decreto nº
6.096, de 24 de abril de 2007. O REUNI previa o incremento de recursos para as Universidades Fe derais na ordem de R$ 2 bilhões, para o triênio 2008-2011, mediante aprovação do plano de ações da
universidade participante pelo MEC (BRASIL, 2007).
87
LAMARRA (2002, p. 22): “La aprobación de la Ley 14.557 posibilitó, de inmediato y en años
sucesivos, la creación de universidades privadas. (...) Esta ley estableció que las universidades
privadas no podrían recibir recursos estatales, lo que continúa vigente hasta la actualidad.”
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seja incrementado. O orçamento educacional tem aumentado nos últimos anos, mas
não ultrapassa 5% do PIB (INEP, 2011). Além de não ter toda a efetividade na
execução das metas em especial de financiamento, tal como desejado pelos setores
progressistas da educação, os debates e tramitações parlamentares para instituição
de novo PNE têm revelado muitas divergências e morosidade para sanção.
Na Argentina, o problema da destinação dos recursos se coloca de outra
forma, visto que o financiamento educacional é balizado por metas vinculadas a
percentuais do PIB, compartilhadas pelo Governo Federal, Províncias e Cidade
Autônoma de Buenos Aires por meio de critérios de execução bem definidos em lei.
O custeio das universidades nacionais é exclusivo do Governo Federal, tendo como
fonte o Tesouro nacional, que não entram no cálculo da províncias para alcançar a
meta prevista na Ley de Financiamiento Educativo. 88
Quadro 8 – Marcos legais para o custeio educativo no Brasil e na Argentina nas últimas décadas
Categorias comparadas
Brasil
Argentina
Marcos legais para o finan- Artigos 211 e 212 (CF); Arti- Artigos 60-61, Ley Federal de Educaciamento da Educação
gos 8-11 e 68 (LDB, Lei de nº ción (LFE), de nº 24.195/93. vigor de
9.694/1996); FUNDEB (lei de 1993 a 2006; Art. 6º, Ley de Educación
nº 11.494/2007); PNEs (Lei Nacional (LEN), de nº 26.206/2006; Artide nº 10.172/2001, vigor de go 58, Ley de Ed. Superior (LES), de nº
2001 a 2010; e PL de nº 24.521/1995; Ley de Financiamiento
8.035/2010);
Lei
nº Educativo Argentino, de nº 26.075/2006;
10.973/1994; FIES (Lei nº Decretos de nºs. 456/2006, (vigor:
10.270/2001);
Lei
nº 2007), 607/2007 (vigor: 2008) e
11.079/2004; PROUNI (Lei nº 212/2008 (vigor: 2009),
11.096/2005); REUNI, (Decreto de nº 6.096/2007);
Base legal para o custeio Lei nº 10.973/1994; FIES (Lei Artigo 58, Ley de Ed. Superior (LES), de
da ES
nº 10.270/2001); Lei nº nº 24.521/1995; Ley de Financiamiento
11.079/2004; PROUNI, (Lei Educativo Argentino, de nº 26.075/2006;
nº 11.096/2005); REUNI, (De- Decretos de nºs. 456/2006, (vigor:
creto de nº 6.096/2007);
2007), 607/2007 (vigor: 2008) e
212/2008 (vigor: 2009),
Categorias comparadas
Brasil
Argentina
Formas de divisão do cus- 18% das receitas de impos- Aporte de créditos suplementares para
teio em Educação entre as tos da União, 25% das recei- a Educação na ordem de 40%, para o
esferas administrativas
tas de impostos de estados, Gov. Federal e de 60%, rateado pelas
municípios e DF (Cf. Art. províncias e Cid. Aut. de Bs.As., confor211-212, CF; Art. 8-11, 68, me cálculos sob critérios de taxas de
LDB, Lei de nº 9.694/1996);
matrículas, de ruralidade e de não-escolarização, aferidos anualmente nas províncias
Metas de financiamento Projeção de 7% do PIB** (Cf. 4% do PIB (Cf. Art. 60-61, Ley Federal
para a Educação
PNE, Lei de nº 10.172/2001, de
Educación
(LFE),
de
nº
vigência: 2001-2010); 10% do 24.19/93,5/93. vigor de 1993 a 2006;
PIB (Cf. PNE, PL de 6% do PIB (Cf. Ley de Financ. Educatinº8.035/2010, a vigorar no vo Argentino, de nº 26.075/2006; Art. 6º,
88

As Universidades Provinciais são reconhecidas pelo Governo Federal, mas são custeadas pelo tesouro da respectiva província.
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período 2014-2024)
Orçamento para a Educação em % do PIB (2009)
Orçamento
educacional
para a ES em % do PIB
(2009)
Cobrança de taxas e anuidades nas IES públicas
Financiamento público às
IES privadas

5%

Ley de Educación Nacional (LEN), de nº
26.206/2006);
6%

0,9%

0,8%

Proibido por lei, a exceção de
atividades de extensão
convênios, parcerias, programas, financiam. de mensalidades
Nota: ** Essa meta foi vetada posteriormente.
Fonte: elaboração própria

Usual em algumas Universidades e nos
cursos de Pós-graduação
Proibido por lei

3.2
O PROGRESSO DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO
BRASIL E NA ARGENTINA ENTRE 1989 E 2009

É recorrente que alguns dados oficiais superestimem dados de execução
orçamentárias para incrementar o volume de financiamento para Educação e outras
áreas consideradas como gastos correntes de despesas públicas. Para isso,
utilizam-se de diversas manobras contábeis, constituindo verdadeiros malabarismos
orçamentários e flexibilizando ao máximo as destinações originais dos recursos
previstas em lei. No tocante a essas práticas economicistas, bem usuais em um
Estado que dirige as políticas sob parâmetros neoliberais, é comum ver o acréscimo
de despesas alheias ou indiretas na contabilidade que perfaz os cálculos de gastos
para as IES públicas. Infindáveis são as práticas do Estado neoliberal economicista
para subfinanciar, congelar ou reduzir os aportes financeiros para a ES, que vão
desde aumentos forçados e suspeitos nos gastos de capital a fim de justificar o
pouco espaço para o aumento do custeio até mesmo à inclusão dos gastos de
custeio com inativos e programas alheios no volume total dos gastos diretos com a
ES e cálculo do custo-aluno.
Para Amaral (2012), a vinculação oficial do dispêndio de Educação ao PIB de
uma nação pode mascarar o volume real necessário de custeio para os níveis
educacionais específicos. A primeira distorção causada pelo atrelamento dos gastos
educacionais consolidados ao PIB, apontada por Amaral (2012), está relacionada ao
volume total desse PIB. Dessa forma, para uma nação mais rica ou com maiores
montantes de recursos, um percentual relativamente mais baixo ou mais alto do PIB,
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se comparado a nações mais pobres, não compromete financeiramente a
capacidade de investimentos e de custeio global desses Estados. Para uma nação
com PIB reduzido, o percentual do PIB gasto em Educação representa um ônus que
pode interferir no custeio das outras áreas assumidas pelo Estado e/ou a
amortização e o serviço de rolagem de dívidas.
No que tange à quantificação do gasto educacional em relação ao PIB, outro
problema denunciado por Amaral (2012), se relaciona à demanda líquida do alunado
de determinado nível educacional. Nessa lógica, o volume de dispêndio em relação
ao PIB teria de levar em conta o “tamanho do alunado a ser atendido”, ou seja, o
número de pessoas de determinado país em faixa etária apropriada a um respectivo
nível educacional (AMARAL, 2012, p. 3).
Nas comparações acerca do financiamento público da ES superior no Brasil e
na Argentina, também é pertinente contrastar os percentuais dispendidos nesse
custeio com os percentuais do PIB gastos na amortização da dívida pública no
período 1989-2009. Antes de analisar as reformas e alguns programas da ES,
julga-se necessária essa comparação para perceber os graus de prioridade na
agenda política do Estado sob o capitalismo neoliberal dos anos 1990 e suas
permanências nos anos 2000, tal como nos dois países em tela.
Para maior amplitude da análise, ao coletar os dados para a crítica do
financiamento público da ES no Brasil e na Argentina relativo ao período abordado,
procuram-se observar as variáveis (1 e 2) levantadas por Amaral (2012), 1) tamanho
da economia (volume do PIB); 2) demanda líquida para a ES; e 3) volume e
percentual do PIB investido na ES. Dessa forma, é necessário projetar para além do
PIB e sua aplicação, representados em montantes e percentuais relativos ao
dispêndio com a ES nos dois países em relação à dimensão econômica de cada um,
e também relacionar o tamanho da demanda líquida da ES, representada pelo
quantitativo da faixa etária de 18 a 24 anos nos períodos aferidos ou projetados a
partir dos censos nacionais estatísticos referentes à população como um todo.
Quanto aos dados relativos aos percentuais de dispêndio público anual para o
Ensino Superior em relação ao PIB, utilizam-se os dados disponíveis nos ministérios
e órgãos nacionais de Educação de ambos os países analisados. Em relação às
tabulações referentes ao PIB, consideram-se valores aferidos em dólares
estadunidenses correntes e calculados em índices de comparabilidade do custo de
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vida específico de cada país. Para isso, empregam-se os dados do índice
purchasing power parity – PPP (paridade do poder de compra), utilizado nas
mensurações realizadas pelo FMI e Banco Mundial.

3.2.1 A evolução do financiamento da ES no Brasil

Na última década, entre 2000 e o final de 2009, os gastos públicos
consolidados para a Educação, abrangendo todos os montantes destinados à ES
por meio da União, Estados, Municípios e DF, atingiram média de 2,2% de todos os
gastos com recursos públicos para áreas sociais. A Educação em todos os níveis
compreendeu a média de 13% do gasto público social (GPS). Nessa média de
gastos educacionais, Estados e Distrito Federal dispenderam 5,3% e os Municípios
5,2%. No GPS da Educação, a União gastou em média 2,29% (INEP, 2011).

89

Embora seja a esfera que mais arrecada, a União é a que menos aplica
recursos no GPS educacional. Não obstante arcar menos com essas despesas, o
Governo Federal brasileiro tem alocado a maioria dos recursos educacionais
destinados constitucionalmente (18% da arrecadação própria, C. BRASIL, 2012a)
para o nível da ES.90 Essa forma de financiamento explicaria em parte a grande
superioridade do custo-aluno do Ensino Superior, cuja cobertura pública é mais
restrita, e o de Educação básica, onde a cobertura pública é ampliada. Os recursos
provenientes dos repasses de impostos da União se destinam à manutenção do
Sistema Federal de Ensino Superior, que abrange as Ifes. 91
89

Para o MEC, o GPS se constitui de recursos financeiros despendidos pelos entes federados e des tinados a atender às necessidades e aos direitos sociais para proporcionar bem-estar social. São considerados gastos sociais as seguintes áreas: Alimentação e Nutrição, Saúde, Saneamento, Educação
e Cultura, Habitação e Urbanismo, Trabalho e Assistência e Previdência. Para o cálculo do GPS são
utilizados os seguintes grupos de Natureza de Despesa: Pessoal Ativo e Encargos Sociais; outras
Despesas Correntes; Investimentos e Inversões Financeiras, excluindo-se despesas com Aposentadorias e Pensões, Investimentos com Bolsas de Estudo, Financiamento Estudantil, Transferências ao
Setor Privado e despesas com Juros e Encargos da Dívida e Amortizações da dívida da área educacional. Dentre o cálculo das categorias, a Educação Superior corresponde aos cursos superiores em
Tecnologia, demais cursos de Graduação (exceto cursos sequenciais) e cursos de pós-graduação
Stricto Sensu – Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado (excetuando-se as especializações Lato
Sensu);
90
IPEA (2012). No triênio 1994,1995 e 1996 o Governo Federal dispendeu 79,7%, 70,9% e 70,94%
dos gastos em Educação para o ensino superior. Para a ANDIFES (1998, p. 8), mesmo com aporte
iguais ou maiores a 75% (18% constitucionais da União), seria inviável o custeio e a autonomia das
Ifes, posto que os gastos com inativos, pensionistas e precatórios eram altos.
91
Não se entrará por enquanto na questão do financiamento público das instituições privadas, assunto tratado em tópicos posteriores com foco nas reformas neoliberais da ES, por meio do PROUNI e
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No tocante ao financiamento da ES em relação à evolução do PIB brasileiro,
observa-se entre 1989-2009 crescimento restrito ao aspecto quantitativo. O volume
de investimento público consolidado no Ensino Superior em 2009 tem aumento
cerca 1,5 vez em relação ao próprio tamanho em 1989. No entanto, a proporção
desse financiamento vinculada ao PIB ficou quase estagnada no mesmo período,
ao tempo em que houve inegável aumento da demanda líquida em 25,5% e
também no número matrículas de 237%. Entre 1989-2009, o financiamento público
da ES registrou média de 0,94% do PIB PPP (BC, 2011; FMI, 2012; INEP, 1999a;
1999b; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004a; 2004b; 2006a; 2006b; 2007; 2009a; 2009b;
2011; 2012a; 2012b).
No período abordado, comparado aos percentuais do PIB, o financiamento
público do ES com o gasto consolidado da dívida pública no Brasil, por meio do
pagamento de amortizações, encargos, juros e demais serviços, inequivocamente
demonstra o caráter economicista do Estado brasileiro. Tendo como parâmetro o
PIB PPP, que, entre 1989 e 2009, registra crescimento acumulado de 154,4% e o
pagamento da dívida pública ficando em média de 43,5% no mesmo período,
pode-se aferir que o investimento público na ES, que ficou em média de 0,94%, foi
extremamente irrisório dentre as prioridades de Estado (Tabela 29).
Tabela 29 – Evolução do PIB, do investimento público na ES e percentuais de investimento e de
pagamento da dívida pública em relação ao PIB brasileiro (1989-2009)
Montante
investido
Ano
PIB PPP em na ES (em bilhões % do PIB inves- % da Dívida Pública
Bilhões US$ US$)
tido na ES
em relação ao PIB
1989
789,95
7,35
0,93
38,90
1990
786,23
7,23
0,92
35,50
1991
822,49
7,57
0,92
38,14
1992
838,06
7,63
0,91
37,06
1993
896,54
8,16
0,91
32,56
1994
964,26
8,77
0,91
30,01
1995
1.027,83
9,04
0,88
27,98
1996
1.069,93
8,13
0,76
30,72
1997
1.125,56
11,03
0,98
31,83
1998
1.138,68
10,82
0,95
38,94
1999
1.158,39
11,70
1,01
44,53
2000
1.234,42
11,60
0,94
45,54
2001
1.278,91
12,02
0,94
52,02
2002
1.334,13
12,94
0,97
60,38
2003
1.377,81
12,40
0,90
54,83
2004
1.494,70
12,56
0,84
50,61
2005
1.584,60
13,79
0,87
48,44
2006
1.700,51
14,11
0,83
47,27
outras benesses e isenções fiscais dadas pelo Governo Federal à iniciativa privada.
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2007
1.856,51
15,41
0,83
45,53
2008
1.995,79
17,36
0,87
38,53
2009
2.010,22
18,29
0,91
42,07
V% (1989)
154,48
149,00
-2,15
8,15
Fonte: elaboração própria com base em BC (2011); FMI (2012); INEP (1999a; 1999b; 2000;
2001; 2002; 2003; 2004a; 2004b; 2006a; 2006b; 2007; 2009a; 2009b; 2011; 2012a; 2012b).

A população total do Brasil cresceu no período 1989-2009, conforme censos
e projeções demográficas do IBGE (2010), 35,1%, enquanto a população
específica da faixa etária 18-24 anos cresceu 25,5%. Apesar da pouca cobertura da
demanda e da baixo percentual bruto e líquido de matrícula na ES brasileira, de
26,7% e 14,4% (IBGE, 2010; INEP, 1999a; 1999b; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004a;
2004b; 2006a; 2006b; 2007; 2009a; 2009b; 2011; 2012a; 2012b), essas taxas de
cobertura e matrícula dobraram na última década. 92 No entanto, não se pode
afirmar unicamente que tal aumento ocorreu em função da gradual expansão da
matrícula na ES brasileira (237% no período 1989-2009, 115,7% entre 1999 e
2009), visto que esse crescimento tem sido estimulado pelo setor privado (INEP,
1999a; 1999b; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004a; 2004b; 2006a; 2006b; 2007; 2009a;
2009b; 2011; 2012a; 2012b). Deve-se analisar a evolução etária (18 a 24 anos) da
demanda líquida constituída para a ES dentro do conjunto da população brasileira,
do crescimento econômico do Estado e do efetivo investimento no Ensino Superior.
Quanto a essa demanda líquida em potencial para a ES no Brasil,
observa-se crescimento quantitativo da ordem de 25,57% da população na faixa
etária de 18-24 anos entre 1989 e 2009. Apesar de pequenas oscilações, a
proporção de pessoas nessa faixa etária em relação à população total no Brasil se
manteve praticamente constante no decorrer do período analisado, em uma média
de 13,4%. O menor crescimento da população entre 18-24 anos em relação ao
aumento

da

população

total

indica

o

envelhecimento

da

população

e

consequentemente, a queda da demanda para o Ensino Superior nessa faixa
etária. Nesse sentido, é importante sublinhar que a partir de 2006 as projeções
demográficas têm demonstrado declínio gradual e consistente dos percentuais de
crescimento da faixa etária de 18 a 24 anos de 13,8% da população brasileira total
em 2006 para 12,6% em 2009 (declínio de 1,2%) – o que sinaliza clara diminuição
dessa demanda líquida por ES no Brasil. Dessa forma, se as taxas brutas e
líquidas de matrícula na ES aumentaram nos últimos anos, certamente a taxa de
92

INEP (2009) e IBGE/PNAD (2010). A taxa de matrícula bruta na Educação Superior cresceu
138,39% no período 1999-2009, enquanto a taxa líquida cresceu 97,26%.
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crescimento de segmentos da população entre 18 e 24 anos (25,5%) abaixo do
conjunto populacional (35,1%) com a consequente queda de 3,7% da demanda
líquida por Ensino Superior concorreu para isso (IBGE, 2010; INEP, 1999a; 1999b;
2000; 2001; 2002; 2003; 2004a; 2004b; 2006a; 2006b; 2007; 2009a; 2009b; 2011;
2012a; 2012b).
No que respeita aos investimentos em ES e o crescimento do PIB em
relação à demanda líquida pelo ES, observa-se que o aumento em tamanho da
economia brasileira não se refletiu ou, pelo menos, não foi acompanhado de
maneira satisfatória na ES. Nem mesmo a redução demográfica da demanda
líquida encorajou o Estado brasileiro a intensificar a qualidade da ES ou conceder
mais financiamento à ES com frações maiores do PIB.
Se, com crescimento de 154,4% do PIB, no período 1989-2009, aferiu-se
crescimento de 25,5% da demanda líquida por ES, permanecendo o percentual do
PIB investido no ES brasileiro praticamente inalterado, pode-se afirmar que o
crescimento econômico reverteu em favor de prioridades governamentais das quais
a ES é alheia ou secundária.
Ainda que os investimentos em ES tenham aumentado 1,5 vez, isso é irrisório para
reverter o processo de privatismo do ES no Brasil. Nesse processo, como visto nos
Capítulos 1 e 2, a iniciativa privada cresceu significativamente, aumentando a
participação na totalidade do SES brasileiro no período 1989-2009 em 18,1% em
número de instituições e em 21,3% em matrícula, contra o encolhimento de 56,6%
dos estabelecimentos e 31,4% na matrícula do setor público em relação a todo o
conjunto. Assim, absorveu e continua a absorver, inclusive com os próprios
investimentos estatais, boa parcela da demanda constituída para a ES. 93
Tabela 30 – Evolução do PIB, do investimento público na ES, da população, da demanda líquida
em potencial para o Ensino Superior no Brasil, percentuais de investimento público e da demanda lí quida na faixa etária 18-24 anos (1989-2009)
Ano
PIB PPP Mont. investi- % do PIB inPopulação
Pop. 18-24 % 18-24 anos
em Bi
do na ES (em
vestido na
Total
anos
da Pop.
US$
Bi US$)
ES
1989
789,95
7,35
0,93
141.714.953
SD
SD
1990
786,23
7,23
0,92
144.090.756
SD
SD
1991
822,49
7,57
0,92
146.825.475
19.352.693 13,18
1992
838,06
7,63
0,91
148.684.120
SD
SD
1993
896,54
8,16
0,91
151.556.521
SD
SD
1994
964,26
8,77
0,91
153.726.463
SD
SD
93

As análises sobre as políticas públicas e as relações entre financiamento público e privado serão
vistas quando tratarmos das reformas neoliberais da ES.
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1995
1.027,83 9,04
0,88
155.822.296
SD
SD
1996
1.069,93 8,13
0,76
157.070.163
20.717.961 13,19
1997
1.125,56 11,03
0,98
159.636.297
21.070.241 13,20
1998
1.138,68 10,82
0,95
161.790.182
21.365.945 13,21
1999
1.158,39 11,70
1,01
163.947.436
21.662.151 13,21
2000
1.234,42 11,60
0,94
169.799.170
23.378.831 13,77
2001
1.278,91 12,02
0,94
172.385.776
23.746.724 13,78
2002
1.334,13 12,94
0,97
174.632.932
24.064.848 13,78
2003
1.377,81 12,40
0,90
176.876.251
24.383.509 13,79
2004
1.494,70 12,56
0,84
179.108.134
24.700.165 13,79
2005
1.584,60 13,79
0,87
184.184.074
25.420.596 13,80
2006
1.700,51 14,11
0,83
186.770.613
25.787.745 13,81
2007
1.856,51 15,41
0,83
189.335.191
25.051.995 13,23
2008
1.995,79 17,36
0,87
189.612.814
24.581.048 12,96
2009
2.010,22 18,29
0,91
191.481.045
24.301.410 12,69
V% (1989) 154,48
149,00
-2,15
35,12
25,57
-3,71
Fonte: elaboração própria com base em BC (2011); IBGE (2010); INEP (1999a; 1999b; 2000;
2001; 2002; 2003; 2004a; 2004b; 2006a; 2006b; 2007; 2009a; 2009b; 2011; 2012a; 2012b).

3.2.2 Evolução do financiamento da ES na Argentina

No Governo Menem havia claro interesse em uma completa
reformulação nas formas de funcionamento e gestão universitária. As novas
universidades fundadas nos anos 1990 procuravam implantar os novos eixos
privatizantes na gestão e também em relação à gestão financeira. A expansão
dessas novas universidades buscava contrabalançar o peso das grandes
universidades nacionais e possivelmente impor a médio prazo um novo modelo de
gestão alinhado às diretrizes do Banco Mundial ao SNU argentino.
Nesse sentido, a LES não assegurou maior responsabilização do Estado para
com a ES nem resultou na expansão do financiamento estatal no ritmo das
necessidades daquele nível do ensino. Em contexto de mudança política, elabora-se
a Ley de Financiamiento Educativo e também a Ley de Educación Nacional (LEN),
que igualmente versa sobre aspectos do financiamento da educação argentina –
ambas as leis promulgadas em 2006. A ideia defendida pelos respectivos ditames
era que o orçamento educacional seria fundamentalmente vinculado a um
percentual do PIB (6% projetado para 2010). O financiamento incremental
necessário para atingir esse índice estabelecido de destinação do PIB foi
concretizado por meio de uma cotização fixada na ordem de 40% de acréscimos a
partir recursos do Governo Federal argentino e os restantes 60% adicionais a partir
de verbas provinciais. O orçamento das províncias, definido anualmente mediante
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critérios estabelecidos em lei que tentam racionalizar o dispêndio de cada província
em relação às especificidades, é destinado à Educação obrigatória e ao Ensino
Superior não universitário (REPÚBLICA ARGENTINA, 2006a).
No âmbito do Governo Federal, o incremento orçamentário tem sido
destinado em maioria à ES, posto que, independente das metas vinculadas ao PIB,
esse nível educacional recebe maior parte das atenções e financiamento direto do
Estado argentino. Dentre os gastos totais com a área da Educação, percebidos
entre 1989-2009, o orçamento do MCyE destinado para o ensino universitário dos
estabelecimento estatais tem correspondido em pelo menos a 65% dos gastos
totais do Estado com a Educação em todos os níveis na Argentina no mesmo
período. As províncias concentram quase que exclusivamente seus gastos na
Educación Común (obrigatória e também no ensino superior não universitário). 94
Nessa lógica, o orçamento público para as universidades na Argentina tem
sido elaborado a partir do Tesouro nacional do Estado. Os recursos desse
orçamento suprem a maior parte do custeio do Ensino Superior universitário sob
responsabilidade do Governo Federal. 95
Além desse custeio, as IES nacionais têm recursos financeiros próprios,
advindos da venda de serviços, do crédito de aplicações financeiras e de receitas
não executadas de exercícios anteriores e da alienação de bens patrimoniais –
rendas das quais a autonomia financeira assegurada em lei lhe permite.
No âmbito de todas as instituições universitárias nacionais, entre 1989-2009
o custeio federal direto tem alcançado um mínimo de 80% do financiamento total,
sendo que uma média próxima a 95% desse montante está alocada para o custeio
de pessoal. Apesar de grande parte dos créditos estatais transferidos ser
empregada para o pagamento de pessoal, apenas pequena fração desse
orçamento tem destinação própria (custeio de bolsas, programas etc.) – o que
deixa a cargo das IES universitárias a execução e a administração dos recursos.
No âmbito geral, o financiamento público tem sido contabilizado em três rubricas
94

Neste capítulo, excluiu-se das análises a ESNU e também as universidades provinciais argentinas,
devido a dificuldade em acessar os dados das fontes de financiamento dessas IES, com informações
não convergentes quanto aos anos de análise e ao método de categorização do valor monetário, que
estão em posse dispersa de 23 províncias.
95
Compreendem-se aqui as Universidades e Institutos Nacionais. O MCyE/SPU não contabiliza os
gastos públicos provinciais nem municipais relativos à ES. As universidades provinciais são mantidas
com destinações e formas de custeio reguladas pela respectiva província. As instituições universitárias privadas são proibidas de receber custeio público e se mantêm com a cobrança de suas anuidades.
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para cada estabelecimento universitário: salud, educación y cultura, ciencia y
técnica, às quais coube no ano 2009 cerca de 95% para educación y cultura e 5%
para as demais. Entretanto, em boa parte das pequenas IES universitárias não
houve destinações para essas categorias, permanecendo todo o montante
orçamentário para Educação e cultura (SPU, 2011). 96
No período analisado (1989-2009), devido às transformações históricas da
Argentina, faz-se a divisão do período em três momentos distintos: a implantação
da agenda neoliberal (1989-99), a recessão econômica engendrada pelo
neoliberalismo (1999-2001) e a tentativa de superação do neoliberalismo
(2003-2009). Dessa forma, é necessário observar atentamente as particularidades
do financiamento também nesses períodos específicos.
Ao observar nas duas últimas décadas a evolução do PIB argentino e o
financiamento do Ensino Superior a ele vinculado, verifica-se, salvo no quadriênio
1999-2001, que é marcado por destrutiva recessão econômica, progressiva e
consistente elevação do PIB e também do financiamento da ES (Tabela 30).
Esse crescimento econômico de longo prazo representado pelos volumes do
PIB PPP é mais acentuado nos seis últimos anos de nossa análise (2003-2009),
justamente por ser o período em que o Estado Argentino adotou medidas
anticíclicas e políticas que contrariaram o mercado, por isso opostas às de viés
neoliberal implantadas ao longo dos anos 1990 e que levaram o país à ruína
econômica no início do milênio.
Os montantes investidos em ES no ano de 2009 são cerca de 5,5 vezes
maior do que o destinado para essa área em 1989, com crescimento anual médio
de 11,4% em todo período. Em relação a percentuais do PIB, verifica-se que a
proporção de recursos aplicados no Ensino Superior argentino quase dobrou no
período – o que demonstra, pelo menos em termos quantitativos, crescente
preocupação do Estado argentino quanto a esse nível do ensino (SPU, 1997; 2000;
2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2012).
Mesmo na década de 1990, o financiamento da ES cresceu acompanhando
96

Há variações no orçamento, volume de destinações e execuções orçamentárias conforme as parti cularidades das instituições universitárias argentinas. No entanto, há uma tendência geral de custeio
universitário convergente no que tange à maioria das formas de manutenção financeiras dos estabelecimentos, variando pouco os percentuais de execução, principalmente os relativos as verbas investidas a partir do Tesouro nacional (SPU, 1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010;
2012). Procuraram-se neste trabalho as características gerais do SNU argentino, tendo como fim a
comparação com o SES brasileiro. Dessa forma, não serão aprofundadas as variações específicas de
cada IES no decorrer do período analisado.
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a expansão pública de IES e de matrículas, exceto no período 1999-2001, quando
fica estagnado em 0,61% do PIB (SPU, 1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007;
2008; 2009; 2010; 2012). O aumento proporcional ao PIB é mais significativo nos
últimos três anos do período 2003-2009, após a recuperação, quando o
financiamento do Ensino Superior passa de 0,6% a 0,87% dos recursos.
No entanto, a crise de 1999/2001 provocou queda acumulada (1999) de
11,4% no orçamento público para o Ensino Superior argentino, sendo que o volume
desse financiamento só começa a recuperar-se a partir do ano de 2003. Nos
últimos seis anos analisados, entre 2003 e 2009, o orçamento público para a ES
tem sido intensificado, incrementando-se em volumes e índices maiores de todo o
período analisado, em crescimento médio anual de 22,4% e acumulado de 156,9%
com base em 2003 (FMI, 2012; SPU, 1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007;
2008; 2009; 2010; 2012).
Quanto ao PIB (PPP) argentino, há grande crescimento verificado no
período 1989-2009, acumulado em 228,14%. Entre 1989 e 1999, esse crescimento
é da ordem de 90,2%, mas há grande retração econômica com a crise de
1999-2001. Tal retração significou queda no PIB, entre 1999-2001, da ordem de
11,5%, levando a Argentina a regredir economicamente aos valores próximos dos
encontrados em 1996. No período 2003-2009, há retomada do crescimento com
elevação do PIB em 56,5% (FMI, 2012; SPU, 1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006;
2007; 2008; 2009; 2010; 2012). A Tabela 31, a seguir, demostra o progresso do
financiamento da ES em montantes e percentuais, comparada ao PIB e
percentuais da dívida pública no período global analisado.
Tabela 31 – Evolução do PIB, do investimento público na ES e percentuais de investimento e de
pagamento da dívida pública em relação ao PIB argentino (1989-2009)
PIB PPP em Bi- Montante investido na ES % do PIB inves% da Dívida Pública
Ano
lhões US$
(em Bilhões US$)
tido na ES
em relação ao PIB
1989
177,83
0,78
0,44
36,50
1990
182,22
0,80
0,44
34,00
1991
208,49
0,83
0,40
29,50
1992
235,41
0,97
0,41
26,50
1993
255,65
1,35
0,53
29,00
1994
276,27
1,52
0,55
32,00
1995
274,01
1,56
0,57
34,00
1996
294,66
1,65
0,56
36,00
1997
324,18
1,75
0,54
35,00
1998
340,46
1,97
0,58
38,00
1999
338,31
2,06
0,61
44,00
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2000
330,70
2,02
0,61
2001
299,45
1,83
0,61
2002
333,12
1,73
0,52
2003
372,73
1,98
0,53
2004
419,10
2,01
0,48
2005
543,40
2,93
0,54
2006
469,27
2,82
0,60
2007
524,67
3,52
0,67
2008
575,55
4,20
0,73
2009
583,51
5,08
0,87
V%
(1989)
228,14
548,81
97,73
Fonte: elaboração própria com base em FMI (2012); SPU (1997; 2000;
2007; 2008; 2009; 2010; 2012).

46,00
54,00
166,00
139,00
127,00
74,00
64,00
56,00
50,00
49,00
34,25
2002; 2004; 2005; 2006;

Em relação aos percentuais do PIB aplicados ao pagamento da dívida
pública, observa-se em todo o período analisado pela pesquisa (1989-2009) o
crescimento da dívida da ordem de 34,24% (1989). No entanto, devem-se analisar
os movimentos dessa dívida dentro dos três subperíodos descritos até aqui. Entre
1989 e 1999, a dívida aumentou de maneira progressiva, acumulando elevação de
20,5%. De 1999 a 2001, anos da quebra da economia argentina, a dívida
aumentou em mais de 22,7%, tornando-se insustentável. Entre 2003 e 2009, em
períodos iniciais ocorre a explosão da dívida, chegando-se a índices inviáveis de
pagamento que comprometiam uma ordem de até 166%, registrado em 2002.
Mediante renegociação conduzida sob políticas antineoliberais sustentadas pelo
Estado e contrárias ao FMI e ao Banco Mundial no decorrer da crise, essa dívida
caiu gradualmente nos anos posteriores, em acumulado de 64,7%, recompondo a
capacidade financeira e as atividades econômicas argentinas. Toda essa
recuperação refletiu no aumento dos orçamentos aplicados à ES e a outras áreas
priorizadas pelo Estado (FMI, 2012; SPU, 1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006;
2007; 2008; 2009; 2010; 2012).
No tocante à população argentina e à demanda líquida para a ES, pode-se
aferir que houve crescimento maior do segmento na faixa etária de 18 a 25 anos do
que o restante do conjunto populacional. Independente do período de crise e da
elevação do PIB, entre 1989-2009, a população total argentina cresceu na ordem
de 25,44%, abrangendo 44,77% no grupo etário de 18 a 24 anos, segmento que
constitui a demanda líquida pela ES. O percentual de participação desse grupo em
relação ao total da população argentina, passou de 10,25% em 1989 para 11,56%
em 2009 (Tabela 32).
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Tabela 32 – Evolução do PIB, do investimento público na ES, da população, da demanda líquida
em potencial para o Ensino Superior na Argentina, percentuais de investimento público e da demanda
líquida na faixa etária 18-24 anos (1989-2009)
Ano

PIB PPP em
Bi US$

Montante investido na ES
(em bilhões US$)

% do PIB investido na ES

População
Total

Pop.18-24
anos

% 18-24 anos
da pop.

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
V%
(1989)

177,83
182,22
208,49
235,41
255,65
276,27
274,01
294,66
324,18
340,46
338,31
330,70
299,45
333,12
372,73
419,10
543,40
469,27
524,67
575,55
583,51

0,78
0,80
0,83
0,97
1,35
1,52
1,56
1,65
1,75
1,97
2,06
2,02
1,83
1,73
1,98
2,01
2,93
2,82
3,52
4,20
5,08

0,44
0,44
0,40
0,41
0,53
0,55
0,57
0,56
0,54
0,58
0,61
0,61
0,61
0,52
0,53
0,48
0,54
0,60
0,67
0,73
0,87

31.860.000
32.580.854
32.615.538
33.420.000
33.917.000
34.353.000
34.779.096
35.196.000
35.604.000
36.005.000
36.399.000
36.955.180
37.384.820
37.812.820
38.740.810
39.144.750
39.537.940
39.921.830
40.301.930
40.677.350
40.913.580

3.265.583
3.306.436
3.384.870
3.490.965
3.591.450
3.703.708
3.835.054
3.940.572
4.091.615
4.231.020
4.337.485
4.424.258
4.465.671
4.476.579
4.479.576
4.495.476
4.500.610
4.525.623
4.450.798
4.622.618
4.727.595

10,25
10,15
10,38
10,45
10,59
10,78
11,03
11,20
11,49
11,75
11,92
11,97
11,95
11,84
11,56
11,48
11,38
11,34
11,04
11,36
11,56

228,14

548,81

97,73

25,44

44,77

12,73

Fonte: elaboração própria com base em FMI (2012); INDEC (2011b; 2012a; 2012b); SPU (1997;
2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2012).

Dessa forma, o aumento substantivo do contingente populacional em idade
universitária tem constituído grande desafio para as políticas públicas no tocante à
manutenção de um SNU de massa, de livre acesso e gratuito. Se, no caso
argentino, os investimentos públicos em ES acompanham o processo de
recuperação econômica e o crescimento do PIB, contemplando o aumento da
demanda, temos então a necessidade de investigar a reestruturação da
universidade, começada no Governo Menem dos anos 1990 e, potencialmente,
continuada sob alguns aspectos nos governos posteriores, em cenário de
recuperação nacional.

3.2.3 Financiamento da ES no Brasil e na Argentina em perspectiva
comparada

Ao analisar comparadamente o financiamento público da ES no Brasil e na
Argentina entre o período 1989-2009, pode-se aferir algumas semelhanças no
tocante à predominância do custeio público do Estado, bem como contrastes no
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que diz respeito à execução de metas orçamentárias previstas em lei. Enquanto no
Brasil, o Governo Federal tem custeado cerca de 65% do orçamento educacional
para o Ensino Superior, no qual se totaliza uma média de 0,94% do PIB no período,
em uma tendência estabilizada, e possui como limite mínimo a aplicação
constitucional de 18% de receitas arrecadatórias, o Estado argentino aplicou, entre
1989-2009, o equivalente médio de 0,58% do PIB, com tendência crescente nos
últimos anos, perfazendo cerca de 75% dos gastos educacionais na ES e suprindo
aproximadamente 95% do custeio das instituições nacionais. Ressalta-se que
esses dados podem estar ligeiramente subestimados em relação à Argentina, posto
que diferente do Brasil, desconhecem-se com maior precisão os gastos provinciais
e municipais consolidados para todo sistema público de Ensino Superior (BC, 2011;
FMI, 2012; INEP, 1999a; 1999b; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004a; 2004b; 2006a;
2006b; 2007; 2009a; 2009b; 2011; 2012a; 2012b; SPU, 1997; 2000; 2002; 2004;
2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2012).
No entanto, cabe expor algumas diferenças importantes relativas às formas
de disponibilização e execução dos recursos por parte das universidades. Na
Argentina, o complemento de recursos para orçamento de cada estabelecimento
universitário nacional advém de recursos próprios oriundos da venda de serviços e
taxas, operações financeiras e recursos de exercícios anteriores não executados.
No Brasil, os recursos da universidade pública também têm origem em várias
fontes, sendo a parte da União a mais relevante. No entanto, no que respeita a
outros recursos, poucas universidades federais, como a UnB, possuem patrimônio
importante e conseguem manter consideráveis arrecadações próprias a partir da
vendagem de serviços ou outras receitas. Diferente da Argentina, onde as
universidades nacionais gozam de maior autonomia financeira, no SES brasileiro,
recursos federais complementares têm sido incrementados por programas de
fomentos e expansão, como o REUNI.
Esses repasses são rigorosamente condicionados ao cumprimento de metas
fixadas especificamente para cada universidade – o que mascara as condições de
desigualdade em que cada Ifes operava anteriormente ao programa, contribuindo
muitas vezes para agravar as disparidades e as condições precárias em algumas
instituições.
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De forma também diferente da Argentina, as Ifes brasileiras não podem
dispor de verbas não executadas em anos anteriores, posto que as mesmas são
contingenciadas ou retornam integralmente ao Tesouro nacional. A autonomia
financeira atribuída às Ifes no Brasil é equivocadamente confundida com a
minimização do financiamento estatal e/ou mercantilização das universidades por
meio de parcerias público-privadas.
Em relação ao investimento em ES conforme percentuais do PIB/ PPP no
Brasil e na Argentina, percebe-se grande diferença referente ao período analisado.
Enquanto no Brasil, entre 1989-2009, há consistente estagnação dos índices de
investimento na ES relacionados ao PIB e ligeira queda de 2,15%, com base em
1989, visto que o índice era de 0,93% naquele ano e de 0,91% em 2009; na
Argentina, há substancial avanço dos índices de financiamento relacionados ao
PIB, que aumentaram em 97,73%. Apesar da crise de 1999-2001, esse aumento
dos percentuais do PIB aplicado em ES foi progressivo na maior parte do período,
em especial nos seis últimos anos – o que concorreu consideravelmente para a
elevação do investimento de 0,44% do PIB em 1989 para o índice de 0,87%, em
2009 (FMI, 2012; INEP, 1999a; 1999b; 2011; SPU, 1997; 2000; 2002; 2010).
Apesar de em ambos os países o PIB ter crescido fortemente nas duas
décadas, com incremento de 154,48% no Brasil e 228,14% na Argentina, no caso
brasileiro o aumento dos montantes para o financiamento da ES não
acompanharam sequer o ritmo de crescimento econômico do país, ficando em
2009 na ordem de 149% em relação aos montantes de 1989. De forma diferente,
na Argentina os montantes investidos na ES cresceram pelo menos duas vezes
mais do que o crescimento do PIB, acumulando elevação de 548,81% dos
montantes em 2009, tendo como base 1989 (Tabela 33).
Tabela 33 – PIB (PPP), investimento na ES no Brasil e na Argentina (1989-2009)
Ano

País
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

PIB PPP em bilhões US$ Montante investido em ES (bilhões US$)

Brasil
789,95
786,23
822,49
838,06
896,54
964,26
1.027,83

Argentina
177,83
182,22
208,49
235,41
255,65
276,27
274,01

Brasil
7,35
7,23
7,57
7,63
8,16
8,77
9,04

Argentina
0,78
0,80
0,83
0,97
1,35
1,52
1,56

% do PIB investido em ES

Brasil
0,93
0,92
0,92
0,91
0,91
0,91
0,88

Argentina
0,44
0,44
0,40
0,41
0,53
0,55
0,57
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1996
1.069,93
294,66
8,13
1,65
0,76
0,56
1997
1.125,56
324,18
11,03
1,75
0,98
0,54
1998
1.138,68
340,46
10,82
1,97
0,95
0,58
1999
1.158,39
338,31
11,70
2,06
1,01
0,61
2000
1.234,42
330,70
11,60
2,02
0,94
0,61
2001
1.278,91
299,45
12,02
1,83
0,94
0,61
2002
1.334,13
333,12
12,94
1,73
0,97
0,52
2003
1.377,81
372,73
12,40
1,98
0,90
0,53
2004
1.494,70
419,10
12,56
2,01
0,84
0,48
2005
1.584,60
543,40
13,79
2,93
0,87
0,54
2006
1.700,51
469,27
14,11
2,82
0,83
0,60
2007
1.856,51
524,67
15,41
3,52
0,83
0,67
2008
1.995,79
575,55
17,36
4,20
0,87
0,73
2009
2.010,22
583,51
18,29
5,08
0,91
0,87
V%(1989) 154,48
228,14
149,00
548,81
-2,15
97,73
Fonte: elaboração própria com base em BC (2011); FMI (2012); INEP (1999a; 1999b; 2000;
2001; 2002; 2003; 2004a; 2004b; 2006a; 2006b; 2007; 2009a; 2009b; 2011; 2012a; 2012b); SPU
(1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2012).

Se o PIB e o dispêndio para a ES cresceram nos dois países, esse aumento
foi acompanhado pela expansão da demanda líquida, contida a partir dos grupos
populacionais em idade apropriada para o curso no Ensino Superior (faixa etária de
18 a 24 anos). Resta saber se, nos dois casos, o aumento do investimento
contemplou a expansão da demanda, mantendo ou aumentando a cobertura de
vagas, ou se foi deficitário, levando a maior escassez de oportunidades para a ES.
Embora

a

população

total

de

Brasil

e Argentina

tenha

crescido

consideravelmente no período analisado, respectivamente na ordem de 35,12% e
25,44%, foi na Argentina que a demanda líquida para ES, representada pelo grupo
populacional na faixa etária de 18 a 24 anos, cresceu proporcionalmente mais.
Esse segmento aumentou na Argentina 44,77%, entre 1989-2009, crescendo,
portanto em maior intensidade do que o conjunto populacional (IBGE, 2010;
INDEC, 2011b; 2012a; 2012b).
No Brasil, de forma diversa, o segmento de jovens na faixa etária entre
18-24 anos cresceu em ritmo menor do que os outros grupos etários, no que
resultou em acréscimo de 25,57% desse contingente, comparando-se ao
incremento demográfico total da ordem de 35,12% do mesmo período. Nessa linha,
enquanto na Argentina a proporcionalidade do segmento populacional de 18-24
anos sobre o conjuntou populacional aumentou em 12,73% no período, esse
mesmo contingente encolheu em 3,71% em relação a população do Brasil (IBGE,
2010; INDEC, 2011b; 2012a; 2012b).
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Embora seja no Brasil que a demanda bruta acumulada por ES seja maior, o
investimento nesse nível de ensino não cresce em razão proporcional ao PIB. Há
com o envelhecimento da população a perspectiva de menor crescimento da
demanda líquida. Ainda com a elevação quantitativa do investimento nos últimos
anos, a demanda por curso superior tem sido mais contemplada pelo setor privado,
e grande parte dessa demanda ainda não acessa aos graus superiores do ensino.
Há no caso brasileiro um objetivo traçado para a expansão das Ifes e da matrícula
em todo sistema de Ensino Superior, sem, contudo, maior favorecimento
orçamentário relativo ao suprimento necessário dessas demandas.
Por outro lado, na Argentina o aumento da demanda líquida tem constituído
desafio de peso para a manutenção do livre acesso e para as políticas públicas. O
aumento dos gastos com a ES em relação ao PIB demonstra não só um reflexo do
crescimento dessa demanda, mas também um esforço do Estado em expandir o
sistema universitário, atribuindo-lhe importância estratégica no bojo da sociedade
argentina.
Tabela 34 – Investimento na ES em percentual do PIB, evolução populacional e do grupo (faixa
etária 18-24 anos) em relação a população total no Brasil e na Argentina (1989-2009)
Ano
País

% PIB
na ES

População
Total

População
18-24 anos

% da pop
18-24 anos

Brasil

Argentina

Brasil

Argentina

Brasil

Argentina

Brasil

Argentina

%PIB
inv.ES

%PIB
inv.ES

Pop. total

Pop. total

Pop.18-24
anos

Pop.18-24
anos

%pop.1
8-24
anos

% 18-24
anos da
pop.

1989

0,93

0,44

141.714.953 31.860.000

SD

3.265.583

SD

10,25

1990

0,92

0,44

144.090.756 32.580.854

SD

3.306.436

SD

10,15

1991

0,92

0,40

146.825.475 32.615.538

19.352.693

3.384.870

13,18

10,38

1992

0,91

0,41

148.684.120 33.420.000

SD

3.490.965

SD

10,45

1993

0,91

0,53

151.556.521 33.917.000

SD

3.591.450

SD

10,59

1994

0,91

0,55

153.726.463 34.353.000

SD

3.703.708

SD

10,78

1995

0,88

0,57

155.822.296 34.779.096

SD

3.835.054

SD

11,03

1996

0,76

0,56

157.070.163 35.196.000

20.717.961

3.940.572

13,19

11,20

1997

0,98

0,54

159.636.297 35.604.000

21.070.241

4.091.615

13,20

11,49

1998

0,95

0,58

161.790.182 36.005.000

21.365.945

4.231.020

13,21

11,75

1999

1,01

0,61

163.947.436 36.399.000

21.662.151

4.337.485

13,21

11,92

2000

0,94

0,61

169.799.170 36.955.180

23.378.831

4.424.258

13,77

11,97

2001

0,94

0,61

172.385.776 37.384.820

23.746.724

4.465.671

13,78

11,95

2002

0,97

0,52

174.632.932 37.812.820

24.064.848

4.476.579

13,78

11,84

2003

0,90

0,53

176.876.251 38.740.810

24.383.509

4.479.576

13,79

11,56
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2004

0,84

0,48

179.108.134 39.144.750

24.700.165

4.495.476

13,79

11,48

2005

0,87

0,54

184.184.074 39.537.940

25.420.596

4.500.610

13,80

11,38

2006

0,83

0,60

186.770.613 39.921.830

25.787.745

4.525.623

13,81

11,34

2007

0,83

0,67

189.335.191 40.301.930

25.051.995

4.450.798

13,23

11,04

2008

0,87

0,73

189.612.814 40.677.350

24.581.048

4.622.618

12,96

11,36

2009

0,91

0,87

191.481.045 40.913.580

24.301.410

4.727.595

12,69

11,56

V%(1989) -2,15
97,73
35,12
25,44
25,57
44,77
-3,71
12,73
Fonte: elaboração própria com base em BC (2011); FMI (2012); IBGE (2010); INDEC (2011b;
2012a; 2012b;.INEP (1999a; 1999b; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004a; 2004b; 2006a; 2006b; 2007;
2009a; 2009b; 2011; 2012a; 2012b); SPU (1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009;
2010; 2012).

3.3 POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO PÚBLICO PARA PROGRAMAS E
PROJETOS DE INTERVENÇÃO NA ES

A comparação entre o financiamento público no Ensino Superior do Brasil e
da Argentina possibilita evidenciar relativas diferenças na formas escolhidas por
cada país para a expansão do número de vagas e o consequente acesso às
modalidades de ES. Entretanto, se existem particularidades entre as políticas
públicas a ser comparadas, as tendências de longo prazo observadas nos dois
países têm sinalizado para maior convergência de propósitos e ações.
Nos anos 1990, é inegável a constatação de que as políticas e ações
adotadas para ES no Brasil e na Argentina assumiram caráter frontalmente mais
privatista e alinhadas às diretrizes do BM. No entanto, é a partir da segunda
metade da década de 1990 que um conjunto de políticas focalizadas, que se
materializavam na forma de programas e projetos de intervenção estatal na
universidade pública, ganhou maior consistência na Argentina. No Brasil, o
processo de intervenção estatal com o propósito de expandir o acesso à ES
começou a ser definido a partir do segundo mandato de FHC, no final daquela
década. Entretanto, foi na última gestão Lula (2007-2010) que a expansão do
acesso às vagas e do SES ganhou maior vulto.
Apesar de implicitamente resguardar algumas permanências de políticas
neoliberais mais agressivas, o referido conjunto de ações levado a cabo tanto no
Brasil como na Argentina dos anos 2000 tinha em comum a ampliação das
oportunidades de acesso às classes sociais mais excluídas do Ensino Superior.
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Adaptadas a realidades diferentes de ambos os países, as políticas de intervenção
estatal na ES consistiam em um conjunto de ações difusas, particulares a cada
realidade nacional, mas convergentes quanto a alguns objetivos reformistas,
sobretudo o de oportunizar socialmente maiores e melhores condições para o
acesso e a permanência na ES. Por outro lado, as políticas implantadas,
principalmente por meio de programas focalizados, evidenciaram o interesse do
Estado tanto em algumas áreas do conhecimento estratégicas ou vocacionadas no
âmbito local como principalmente dirigidas ao desenvolvimento capitalista. Nesse
sentido, há maior integração (ou gradual submissão) dos SES ao mercado.
Tomando como base esses direcionamentos, as matrizes teóricas, conceitos
e valores da ES flertaram ao som do mais feroz neoliberalismo típico daqueles
anos. Sob o clima cada vez mais ultracompetitivo do mercado, as oportunidades
para cursos e carreiras superiores também deveriam ser focalizadas e otimizadas
para recrutamento dos egressantes mais aptos. Ao mesmo tempo, todo o conjunto
do Ensino Superior deveria também ser expandido e diferenciado para poder
contemplar o máximo dos não tão brilhantes ou “esforçados”, os quais serviriam
para formação de uma quantitativa força de trabalho com diversificados graus de
qualificação, valorizados ou subvalorizados conforme a posição utilitária no campo
dominante do capital.
Nesse contexto, é importante analisar de forma comparada alguns
programas levados a cabo na ES de ambos países, tendo como direções a
equidade e a eficiência dos sistemas. Capitaneadas com o financiamento estatal,
essas ações têm sido lançadas para o aumento do acesso e diminuição do
abandono de curso.
3.4
POLÍTICA REFORMISTA NA ES DO BRASIL E DA ARGENTINA NO
PERÍODO 1989-2009 E CARACTERÍSTICAS GERAIS

No levantamento das políticas públicas implantadas para a análise
comparada do SES em ambos os países no período abordado, buscaram-se ações
que apresentaram semelhanças nos objetivos, ou mesmo na concepção do
formato. No entanto, nos processos de expansão e privatização da ES contidos no
tempo e espaço de Brasil e Argentina, evidenciaram-se relevantes especificidades.

179

Para não tornar as comparações necessárias para o objeto de estudo em
generalizações indevidas ou descontextualizadas, optou-se por centrar a análise no
campo do acesso e da permanência nos cursos de graduação.
Em linhas mais gerais, é importante ressaltar que as práticas entre poder
público e iniciativa privada resultam de configurações históricas do Ensino Superior,
tal como vimos em capítulos anteriores. No campo dos programas de governo para
intervenção na ES, há diferença relevante entre os dois países, posto que no
Ensino Superior brasileiro subsiste prática comum de financiamento, subsídios
públicos para os estabelecimentos privados, enquanto na Argentina a transferência
de recursos entre entes distintos só acontece em caráter e frequência muito
excepcional – o que praticamente direciona os recursos públicos para o
financiamento as instituições universitárias públicas. 97 O financiamento, seja em
bolsas de custeio estudantil, investimentos, seja em pesquisa concernentes às IES
privadas, fica praticamente restrito ao aporte de fundações e empresas privadas,
sobrando pouquíssimo espaço em contratos e programas que envolvem verbas
públicas.
Outro aspecto importante da diferenciação entre os programas para o SES
dos dois países analisados é o peso que se coloca na questão do acesso ao
Ensino Superior, que conforme já trabalhado no Capítulo 2 é concebido de maneira
extremamente diferente nos dois países. Ao tempo que na ES brasileira o problema
mais focalizado pela política pública é o acesso ao Ensino Superior, na Argentina
as dificuldades se colocam na manutenção e permanência dos graduandos nos
estabelecimentos universitários, dada a baixa taxa média de conclusão dos cursos.
Essa distinção é particularmente importante para entender as prioridades de cada
intervenção.
No âmbito das próximas sessões, será traçada uma visão geral comparada
de alguns dos principais programas compreendidos entre 1990 e os anos 2000 nos
dois países para a expansão da ES, do número de vagas e da permanência nos
cursos superiores. Dentre as variadas políticas a comparar, aprofunda-se a análise
97

No Brasil, o financiamento privado para acesso e permanência na ES, é direcionado ao custeio do
aluno que se encaixe em determinado perfil para o estímulo a sua permanência e manutenção em es tabelecimentos privados. As bolsas de custeio privado são em maior parte créditos educativos, e em
menor escala assistência ao estudante carente e/ou bem dotado. Algumas instituições e programas
que fornecem esse subsídios são: Ideal Invest, Fundação Estudar, Fundaplub, Cebrad, entre outros.
O investimento privado na universidade pública está concentrado nas atividades de pesquisa em C&T
e extensão. Desconhece-se qualquer financiamento privado para a permanência ou assistência ao
estudante em universidade pública.
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nas intervenções e ações estatais para o crédito, acesso, manutenção e
permanência.98
Para melhor entendimento da diversidade de políticas a ser comparadas
para a expansão do sistema de ES, consideramo-las no tipo ou objetivo da
ação/programa/projeto.
As categorias estão relacionadas ao fim da política pública implantada para
a expansão do sistema universitário, podendo ser basicamente: a) financiamento
de programas para a expansão e qualificação das atividades universitárias
(pesquisa, ensino e extensão) e infraestrutura universitária e abertura de novos
campi; b) crédito estudantil universitário; c) custeio do aluno por meio de bolsas ou
programas de assistência universitária.
3.4.1 Políticas e ações governamentais na universidade brasileira
(1989-2009)

No Ensino Superior brasileiro, as ações governamentais têm ganho maior
relevo a partir do final dos anos 1990. Realizadas em sucessivos governos, as
intervenções tem intencionado a melhoria das condições do acesso ao Ensino
Superior. Em linhas gerais, as ações reformistas têm buscado alargar as condições
de acesso e permanência na universidade. 99 Para o alcance desses objetivos,
elegeu-se o fomento da iniciativa privada por meio de subsídios e parcerias. Tais
ações têm visado ao aumento do protagonismo das iniciativas privadas na ES e à
consequente minoração das responsabilidades do Estado para com esse nível do
ensino ou, pelo menos, uma divisão ou parceria de responsabilidades. Do ponto de
vista do lucro das empresas educacionais atuantes no nível superior e da
contenção dos gastos necessários para o Estado expandir a rede de ES para
atender minimamente à demanda, algumas das rentáveis parcerias e programas de
renúncias fiscais entre o setor público e privado têm surgido desde então.
Na direção de políticas públicas que sempre contemplam interesses da
iniciativa privada, foram reformulados e ampliados programas de créditos
98

No âmbito desta pesquisa não se tratará de políticas de avaliação da universidade, visto que o foco
é a expansão e a privatização do SES.
99
Esse objetivo estava explicitado inclusive em uma das metas do PNE, de elevar a taxa líquida de
escolaridade da ES para 30% até o ano de 2010 – o que resultou em notável insucesso (BRASIL,
2011a).
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educativos para o financiamento de anuidades em IES privadas; buscou-se maior
participação para a iniciativa privada na universidade; políticas afirmativas e de
assistência a permanência universitária; intercâmbio e internacionalização da
universidade; expansão da rede universitária, e principalmente, dos institutos de
ensino técnico e profissional.
Nos anos 1990, diante das políticas neoliberais iniciadas com Fernando
Collor de Mello e consolidadas no período FHC (1994-2002), os recursos para o
Ensino Superior praticamente estagnaram ante o crescimento da demanda, tal
como visto na análise do financiamento público ao início do capítulo. Dessa forma,
as intervenções reformistas no SES daquele contexto agiram mais no sentido de
diminuição do tamanho do Estado, bem como de suas responsabilidades
financeiras quanto ao custeio do Ensino Superior. Entre os anos 1990 e 2004,
observa-se o ápice da privatização do Ensino Superior no Brasil, verificando-se
uma ampliação de IES privadas nunca vista anteriormente, nem mesmo no
precedente processo de ampliação do privatismo no ensino mediante estímulos e
renúncias fiscais levados a cabo na ditadura militar (1964-1984).
Nessa linha, a política implantada nos anos 1990 e início dos anos 2000 foi
de remediar formalmente o problema do acesso com base no fomento a expansão
da rede privada e na distribuição de créditos para o financiamento estudantil no
Ensino Superior. A primeira ação, de estimular o privatismo, se deu com a criação
de várias tipificações acadêmicas, p. ex. universidades, centros universitários,
faculdades integradas e isoladas etc. – processo conhecido como diferenciação
(OLIVEIRA, 2011). Naquela conjuntura, a privatização também foi acelerada devido
ao

fraco

controle

de

regulamentação

e fiscalização

das IES privadas,

excessivamente tolerantes, que era exercido pelo MEC.
O próprio financiamento e o custeio de permanência estudantil, ofertado pelo
Governo Federal por meio do FIES e do PROUNI, também podem ser entendidos
mais como um estímulo à otimização de vagas e combate à evasão no setor
privado do que uma ajuda ao aluno cujo perfil se encaixasse nas exigências do
crédito. Dadas as visíveis ausências estatais, é notório que nos anos 1990 a
expansão da rede federal de Ensino Superior no Brasil foi relativamente
insignificante.

182

O processo de privatização do Ensino Superior também é observado nos
anos 2000 e não foi revertido pelos mandatos de Lula (2003-2010). No entanto,
especificamente a partir do início do segundo mandato, em 2007, as políticas para
a ES brasileira se materializam em programas que se aproximam mais de uma
política de Estado para a expansão do Ensino Superior público do que em qualquer
outro momento. Apesar de guardadas grandes semelhanças com a gestão de FHC,
em

especial

no

primeiro

mandato,

2003-2006,

Lula

dividiu

a

atenção

governamental quanto à ES entre o estímulo do setor público e da iniciativa
privada.
Duas leis bastante emblemáticas, sancionadas no Governo Lula logo no
primeiro mandato (2003-2006), chamam a atenção para o privatismo neoliberal
implícito daquele governo. A primeira é a Lei Federal no 10.973, de 2 de dezembro
de 2004, que facultou a utilização pela iniciativa privada e empresas sobre os
recursos humanos e materiais das instituições federais de Ensino Superior
(BRASIL, 2011b). Além da formalização dessa possibilidade, também oficializou a
gratificação para os pesquisadores cujas produções em C&T fossem colocadas a
cargo da exploração comercial pelas empresas privadas, abrindo o campo para
subserviência da universidade às empresas competitivas do mercado.
Convergindo com o direcionamento dado pelas premissas mercantilistas do
BM e cedendo aos mais poderosos lobbies corporativos, o Governo do PT também
instituiu oficialmente a prática das polêmicas parcerias público-privada (PPP) por
meio da Lei Federal no 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2011c). Tal
normativa completou o terreno para a relação universidade-empresa. Sob o
aparente discurso do desenvolvimento, da empregabilidade e da geração de C&T
aplicadas, a lei dialoga com os interesses dominantes do mercado e ataca
indiretamente a pesquisa não rentável economicamente nos campos do
conhecimento que não interessam ao mercado. Dessa forma, o estabelecimento
das PPPs nas Ifes públicas tem concorrido para deslocar o eixo das relações
solidárias entre universidade e comunidade para as relações de investimentos
produtivos em C&T aplicadas pelo meio empresarial entre universidade e
empresas.
Apesar do viés neoliberal implícito e não assumido, o Governo Lula também
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deu sequência às práticas de créditos educativos, que foram reformuladas. Aí, vale
ressaltar a elaboração de alguns importantes programas de inclusão educacional e
assistência universitária, tal como o PROUNI, o PNAES, entre outros – implantados
em anos recentes.
O Quadro 9, a seguir, destaca algumas das principais intervenções
governamentais no Ensino Superior do Brasil, entre os anos 1990 e 2000.

Quadro 9 – Alguns programas federais de intervenção na ES brasileira
Nome do programa
Ano/período de Marco normativo
implantação do
programa
Programa de Crédito 1976-1999
Até 1992: Exposição de Motivos nº 393, de
Educativo
–
18 de agosto de 1975, do MEC; Lei 8.436, de
PCE/CREDUC
25 de junho de 1992; Portaria nº 202, de 17
de fevereiro de 1993; Portaria nº 1.641, de
26 de novembro de 1994, do MEC; Circular
nº 2.282, de 26 de fevereiro de 1993, do
Banco Central do Brasil; Lei nº 9.288, de 01
de julho de 1996
Fundo de Financia- 1999
Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001; Portamento Estudantil –
ria Normativa N° 02, de 31 de março de
FIES
2008; Circular Caixa nº 437, de 30 de junho
de 2008
Projeto Milton Santos 2003
Decreto nº 4.875, de 11 de Novembro de
de Acesso ao Ensino
2003
Superior – PROMISAES
Programa Universida- 2004
Medida Provisória nº 213, de 10 de setembro
de para Todos –
de 2004; Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de
PROUNI
2005.
Programa de Acessibi- 2004
lidade na Educação
Superior – INCLUIR
Programa de Educa- 2005
ção Tutorial (PET)**
Programa de expan- 2003-2006
são fase I das universidades federais
Sistema Nacional de 2004
Avaliação da Educação Superior
(SINAES)
Programa de Apoio a 2007-2012
Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI)
Programa de Exten- 2008
são Universitária (Proext)
Plano Nacional de As- 2008
sistência
Estudantil

Classificação
ao objetivo

quanto

Crédito estudantil

Crédito estudantil

Intercâmbio universitário e bolsa de manutenção para estudantes estrangeiros
bolsa de custeio da
mensalidade ao aluno
e subsídio fiscal às
IES privadas
Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004; infraestrutura e acessibilidade nas IES
Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005;
Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001

Programa de melhoria
do ensino universitário
expansão das universidades federais

Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004

Avaliação da ES

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007.

expansão das universidades federais

Decreto nº 6.495, de 30 de junho de 2008.

financiamento a atividade de extensão universitária
Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro Assistência universitáde
ria
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(PNAES)

2007; Decreto nº 7.234, de 19 de julho de
2010.
Notas: ** Já existia desde o ano de 1979 sob o governo ditatorial, ao qual era inicialmente denominado como PET – Programa Especial de Treinamento. Em 2005, foi reformulado e mudou de
nome.
Fonte: elaboração própria.

Dos programas de maior envergadura, é possível destacar dois, REUNI e
PROUNI, cujo objetivo comum é incrementar o acesso ao Ensino Superior. No
entanto, aquele foca a expansão e a otimização da rede federal de IES, ao tempo
que este se dirige a uma demanda das IES privadas constituída no excesso de
ociosidade de vagas. Dessa forma, uma das maneiras de combater o problema do
acesso ao Ensino Superior seria a expansão das Ifes e aberturas de novos campi,
outro será dar bolsas para alunos custear mensalidades em IES privadas que
cumprissem as exigências do MEC, em troca de subsídios e renúncias fiscais.
Tanto um como o outro tiveram importância relativa maior no conjunto de
intervenções na ES brasileira e merecem maior esforço de análise. Nesta pesquisa
também se abordará com ênfase o FIES. Para facilitar a abordagem, optou-se por
analisar primeiramente o Programa Expansão Fase I, juntamente com o REUNI
(2006-2009), posteriormente tratar-se-á do FIES e do PROUNI. 100
3.4.2 Expansão da rede federal de Ensino Superior: Programa Expansão
Fase I e o REUNI (2003-2010)

Desde 2006, a maior intervenção do Estado para a expansão da ES
brasileira tem ocorrido com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI). Algumas ações para expandir o
SES, anteriores ao programa, podem ser identificadas no Programa Expansão
Fase I, a partir de 2003. Nesse contexto, para o Governo Federal, a expansão do
Ensino Superior leva em conta três dimensões: social, geográfica e do
desenvolvimento. Dentre os principais objetivos propostos, o governo (BRASIL,
2007) expressou os anseios de:
100

Para comparar com o universo de programas e projetos argentinos para a ES, optou-se por eleger
a análise desses quatro programas no Brasil. Outros programas, direcionados à melhoria da qualidade das atividades do ES, assistência e intercâmbio universitário, tal como citados no quadro 9 (p.180),
também são importantes no âmbito brasileiro, mas por demandar alto grau de esforço para comparabilidade com a Argentina fugiria ao alcance da pesquisa.
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•

expandir, ampliar, interiorizar e consolidar a rede de institutos e universidades
federais, democratizando e ampliando o acesso de vagas na Educação
profissional, tecnológica e superior;

•

promover

a

formação

de

profissionais

qualificados,

fomentando

o

desenvolvimento regional e estimulando a permanência de profissionais
qualificados no interior do Brasil;
•

potencializar a função social e o engajamento dos institutos e universidades
como expressão das políticas do governo federal na superação da miséria e
na redução das iniquidades sociais e territoriais
Inicialmente, foi levado adiante um plano de expansão da rede federal

baseada na ideia de dar maior equidade social e geográfica ao Ensino Superior
brasileiro, interiorizando as Ifes. Em segundo lugar, essa interiorização da ES
pública deveria estar relacionada ao desenvolvimento daquelas localidades
contempladas com as novas oportunidades de qualificação em nível superior. Para
isso, as novas Ifes deveriam dialogar com as demandas e vocações regionais do
ponto de vista do desenvolvimento capitalista. Desse entendimento, levou-se a
cabo o Programa Expansão Fase I das universidades federais, em 2003, e o
REUNI, posteriormente, em 2007.
Uma vez baseado no diagnóstico e projeções de metas do I PNE (Lei nº
10.172/2001. C. BRASIL, 2011a), com vigência entre 2001-2010, o Programa de
Expansão fase I das universidades federais, teve desdobramentos até 2010.
Atendendo às metas do plano nacional, o principal objetivo do programa era
ampliar vagas, abrindo novos campi com foco na interiorização do Ensino Superior.
Entre a implantação em 2003 e o ano de 2006, o Programa Expansão Fase I abriu
a contratação de 12.385 trabalhadores, entre docentes e técnicos administrativos,
além de ter consumido cerca de R$ 1,1 bilhão apenas no triênio 2005-2008
(BRASIL, 2007).
Se o primeiro impulso para o crescimento da rede federal de ES no Governo
Lula foi resultado do Programa Expansão Fase I, a concepção do REUNI levou a
conta à expansão da universidade articulada às várias metas almejadas pelo
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Governo Federal.101 Dessa forma, o REUNI se materializou como um conjunto de
programas e subprogramas que objetivavam a reforma/expansão da ES brasileira.
Conforme o Art. 1º do Decreto nº 6.096 do Governo Federal (BRASIL, 2007),
os principais objetivos do REUNI foram ampliar o “acesso e permanência na
Educação Superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da
estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais.”
Ambicionando, no prazo de cinco anos, elevar a taxa média de conclusão de
cursos de graduação a 90%, incrementar a matrícula em pelo menos 20% e
otimizar a utilização de todos os recursos, entre os quais a elevação numérica de
alunos por professor na proporção de dezoito estudantes por docente (18/1), o
REUNI elencava entre suas diretrizes no Art. 2 (BRASIL, 2007):
I- redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de
vagas de ingresso, especialmente no período noturno;
II- ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior;
III- revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando
a constante elevação da qualidade;
IV- diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não
voltadas à profissionalização precoce e especializada;
V- ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e
VI- articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior
com a educação básica.

O grande desafio do REUNI está na conciliação entre as metas ousadas que
foram propostas e a disponibilização dos recursos necessários. A redução da taxa
de evasão e a projeção de um índice médio de titulação em 90% a ser alcançado
em alguns anos revela-se algo voluntarista, visto que se desconhecem países que
tenham chegado a uma eficiência nesse patamar. Tal meta também não se
coaduna com o SES que hoje está estruturado no Brasil, nem se todas as outras
medidas previstas e subprogramas fossem bem executados se poderia alcançá-la,
tal como não se alcançou nem mesmo metade do proposto.
Outro grande problema está na contradição entre a aspiração do REUNI à
elevação média do índice de titulação e à meta de elevação do número de alunos
por professor (18/1). A falta de coerência fica evidenciada pelo quase consenso
101

O Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, cujos termos formalizaram o REUNI, foi resultado de
uma proposta inicial de expansão das universidades federais apresentada em 2003 pela Andifes.
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existente na literatura pedagógica, que afirma a maior qualidade educacional ser
relativa ao menor número de atendimento a alunos por professor, constituindo-se
dessa necessidade, inclusive, uma bandeira de luta do movimento sindical docente
contra a precarização do trabalho do professor. Dessa maneira, a maior taxa de
ocupação das salas de aula seria em tese contraprodutiva ao objetivo de elevação
da taxa de titulação, posto que afetaria frontalmente a qualidade de ensino. A
superação dessa contradição exigiria muito mais esforços de políticas e programas
meio para a assistência estudantil universitária e o acompanhamento ou
monitoramento do processo de ensino-aprendizagem e da permanência do
estudante universitário em toda a trajetória da graduação.
Por outro lado, o alcance dessa proporção de alunos-professor sem a
devida abertura de novas unidades e campi poderia levar fatalmente ao freio na
contratação de novos profissionais, engendrando o risco de maior precarização nas
Ifes. Ainda que fossem despendidos todos os esforços necessários à superação do
paradoxo analisado e os programas de apoio fossem bem executados,
evidencia-se irreal o alcance da meta proposta para o prazo de um quinquênio.
Apesar das contradições, o REUNI tem o mérito de elevar no período
2006-2009 em 51,57% o número de vagas nas Ifes. Nas graduações noturnas o
aumento foi de 81,00% e nas licenciaturas de 51,57%, enquanto na matrícula da
gradua em modalidade de Educação a Distância (EaD) o incremento alcançou um
percentual de 304,49%, tal como mostra a Tabela 35, a seguir:
Tabela 35 – Vagas implantadas durante a vigência do REUNI (2006-2009)
Ano
2006
2007
2008
2009 2006-2009
Geral

122.003 133.976 144.725 184.926 51,57%

Noturno

30.691

34.549

37.793

55.553

81,00%

Licenciaturas

36.942

42.356

44.806

55.283

49,65%

EaD
207.206 369.766 727.961 838.125 304,49%
Fonte: elaboração própria com base em ANDIFES (2012); INEP (2007; 2009a; 2009b; 2011;).

Das metas projetadas, as que foram alcançadas são a matrícula e a abertura
e expansão de novos cursos e Ifes – o que assegura sucesso relativo do programa.
No tocante ao financiamento, entre 2003-2008, o REUNI e o Programa Expansão
Fase I executaram um montante próximo a 1,6 bilhão em investimentos nas Ifes.
O exponencial aumento da matrícula na EaD coloca em relevo o papel
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dessa modalidade como meio estratégico e pouco oneroso para expansão
planejada na ES. Em relação à abertura de novas universidades, nos dois
programas são contabilizados o estabelecimento de 104 novos campi em 235
municípios (ANDIFES, 2012).
3.4.3 Expansão das vagas em IES privadas via programas FIES e
PROUNI

Outra forma muito importante de expansão da ES brasileira tem sido
capitaneada a partir do estímulo aos estabelecimentos privados. Na última década,
o fomento ao setor privado da ES tem ocorrido, de maneira simultânea e
combinada, por meio do FIES – oferta de créditos educativos para financiamento
de mensalidades – e dos benefícios concedidos com custeio em IES privadas por
meio das bolsas PROUNI – ambos os programas dirigidos pelo Governo Federal. 102
Com objetivos diferentes e público-alvo semelhante, os dois programas
atendem à modalidade de custeio integral ou parcial da permanência do estudante
na IES privada. Outra particularidade é que nos últimos anos tem sido cada vez
mais comum, dentro das modalidades de custeio parcial desses programas, a
acumulação permitida dos créditos do FIES com as bolsas PROUNI. Nesse
terreno, pode-se afirmar que os dois programas atendem um mesmo público ou,
pelo menos, um perfil de aluno muito próximo dentre os que compõem o enorme
contingente de demandantes de oportunidades em cursos superiores. 103
Embora, o PROUNI seja mais recente e se apresente como benefício, sendo
percebido como meio mais avançado de inclusão social e de oportunizar o acesso
às IES a um público composto de classes mais desfavorecidas economicamente, é
possível encontrar algumas convergências com o FIES. No terreno da inclusão no
Ensino Superior, ambos ofertam oportunidades de acesso – o que é ressaltado
como lado positivo pelos defensores da inclusão em estabelecimentos privados
com o custeio público.
102

Na década de 2000, outra iniciativa importante quanto ao acesso à ES foi a expansão do Enem
como principal forma de ingresso e exame de seleção para ocupação de vagas, sendo cada vez mais
aceito por IES públicas e privadas. Em anos recentes, o Enem também se torna obrigatório para todos que pretendem candidatar-se ao FIES e às bolsas do PROUNI.
103
Esse contingente é basicamente composto por muitos jovens que não logram sucesso quanto ao
ingresso nas IES públicas e também não têm condições econômicas para arcar de maneira mais sólida com os custos de uma graduação escolhida em IES privada.
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Para o setor privado da ES brasileira, os estímulos à redução da ociosidade
de vagas, garantia de maior adimplência, renúncias e isenções fiscais, sem dúvida,
são um grande alento para os empresários.
Com as aproximações descritas, os programas podem ser considerados
complementares. Ainda que não se tenham dados concretos sobre os estudantes
que, similarmente, estejam inscritos nos dois programas, é importante observar a
análise

do

funcionamento

e

dos

dados

relativos

aos

dois

programas,

comparando-os.
a) FIES – tendo como objetivo o aumento do acesso em cursos de nível
superior por meio do financiamento estudantil para custeio de mensalidades em
IES privadas, o Governo Federal criou, em 1999, o Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES). Implantado por medida provisória e definitivamente pela Lei nº
10.260, de 12 de julho de 2001, o FIES basicamente não constituiu algo novo no
Brasil, sendo mais uma reformulação do que não havia dado certo em períodos
anteriores (BRASIL, 2008a).
Nesse sentido, já vigorava desde os anos 1970 o Programa de Crédito
Estudantil (PCE), que funcionou por décadas com financiamento da Caixa
Econômica Federal, tendo juros aproximados de 6% ao ano. Em 1992, no Governo
FHC, o crédito foi redirecionado e ampliado para o Ensino Superior por meio do
Crédito Educativo (Creduc). No entanto, ao fim dos anos 1990, o PCE/CREDUC
chegou ao fim com elevado índice de inadimplência no programa, dadas as duras
condições exigidas e a incapacidade de pagamento dos egressos (UNE, 2013).
Em 1999, o Governo Federal reformula o programa de créditos para o
financiamento das anuidades de IES privadas em um novo fundo, o FIES. No início
desse novo programa, o Governo Federal endureceu as exigências para o
financiamento, passando a cobrar a figura de um fiador/avalista, encurtando os
prazos das carências e elevando as taxas de juros às alturas de 9% ao ano. A
maior austeridade deixa claro que a medida do governo atendia a critérios
financistas, uma vez que, colocando maiores exigências e estabelecendo piores
condições de pagamento, garantia maior segurança para o banco credor, ao tempo
que dificultava ainda mais ao acesso aos estudantes, principalmente os de mais
baixa renda, Nos anos 2000, o FIES passou por reformulações de maneira a
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abrandar a severidade das condições impostas para a liberação do financiamento.
A partir do ano de 2005, passam a vigorar algumas mudanças importantes: os juros
de amortização são reduzidos para 6,5%, a figura do fiador deixa de ser obrigatória
no ato de inscrição ao programa e passa a ser autorizado o financiamento
prioritário aos bolsistas parciais do PROUNI.
Na sequência dessas mudanças, observa-se queda no fluxo de novos
contratos do FIES, conforme a Tabela 36, a seguir. Essa redução pode ser
creditada à implantação do PROUNI, a qual levou boa parcela dos estudantes, que
anteriormente se encaixavam no FIES, a migrar à procura de meios para acesso à
ES ao novo programa de bolsas. No entanto, em 2006, o Governo Federal
propiciou a melhora na condição de pagamento com a diminuição dos juros, que
passam de 6,5% a 3,5% ao ano – o que tem garantido a retomada do crescimento
do programa em anos recentes.
Tabela 36 – Evolução dos contratos, aditamentos, renovações do FIES (1999-2009)
Ano Novos contra- Renovações/Aditamentos
Total de conOrçamento (Mil R$)
tos
tratos
1999 67.202
–
67.202
861.931
2000 35.299
67.202
102.501
615.639
2001 48.724
102.501
151.225
824.017
2002 65.808
152.848
219.204
s/dados
2003 49.248
219.000
267.000
871.685
204
42.216
264.712
318.679
1.063.050
2005 77.202
250.250
396.108
918.467
2006 58.259
279.522
377.662
980.262
2007 47.900
s/dados
s/dados
s/dados
2008 32.384
s/dados
s/dados
1.387.072
2009 32.781
s/dados
486.000*
Legendas: * cálculo aproximado, estimado pelo autor com base em projeções a partir de anos
anteriores.
Fonte: MEC (2013a).

b) PROUNI – embora voltado a semelhante público-alvo que anteriormente
disputava as linhas de financiamento do FIES, o Programa Universidade para
Todos (PROUNI), criado pela Lei de nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, foi
concebido com maior apelo ao social (BRASIL, 2013b). Essa motivação é
percebida logo no Artigo 1º e 2º da referida lei, cujo teor fixa o perfil de aluno a ser
atingido pelo programa. Os critérios seriam socioeconômicos (volume de renda
familiar per capita) e de inclusão social (portadores de necessidades especiais,
vulnerabilidades social etc.). Ao focar na concessão de bolsas parciais ou integrais
ao custeio dos alunos graduandos em IES privadas, o PROUNI se apresenta como
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um benefício a ser concedido aos estudantes que se enquadrassem nas descritas
condições. Nesse aspecto, o PROUNI vai além do que o FIES poderia almejar.
Entretanto, as isenções fiscais concedidas às IES privadas, nas quais seriam
ofertadas as bolsas instituídas pelo PROUNI, evidenciam para a renúncia do
Estado a pelo menos quatro importantes tributos federais, conforme o Art. 8º
(BRASIL, 2013b):
I – Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
II – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
III – Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social,
IV – Contribuição para o Programa de Integração Social,

Diante dos objetivos expressos na lei e a prática observada, a grande crítica
ao PROUNI reside no fato de que, apesar do discurso forjado na inclusão social por
meio do maior acesso e permanência no Ensino Superior, os vultosos subsídios
concedidos pelo Estado à iniciativa privada evidenciam o caráter privatista do
Governo. Ao observar o crescimento do programa nos primeiros cinco anos de
vigência, pode-se ter uma noção clara do repasse bilionário de recursos públicos
aos estabelecimentos, por via indireta, que as isenções fiscais propiciaram. Além
de repassar indiretamente recursos que poderiam estar sendo usados para
incrementar o REUNI ou diminuir a privatização na ES brasileira, o Governo
Federal atua no sentido de perpetuar o privatismo, posto que também otimiza as
vagas dos estabelecimentos privados, trabalhando para diminuir a evasão e
ociosidade.104
Tabela 37 – Evolução de bolsas parciais e integrais do PROUNI (2005-2009)
Bolsas Parciais
Ano
Bolsas Integrais Total anual Bolsas
40.370
2005
71.905
112.275
39.970
2006
98.698
138.668
45.714
2007
64.710
110.424
125.510
2008
99.495
225.005
94.517
2009
153.126
247.643
346.081
Total
487.934
834.015
134,13
Cresc. Acum % (ano base 2005)
112,96
120,57
Fonte: MEC (2013b)
104

Em reportagem de 2011, publicou-se que uma “auditoria do Tribunal de Contas da União(TCU)
concluiu que 29% das bolsas disponíveis entre 2005 e 2009 – o que equivale a 260 mil vagas – não
foram ocupadas”, ainda que constasse que o haviam sido.” Não obstante, (...) “ as instituições priva das que participam do PROUNI receberam desconto total dos impostos”. E completam:” Para o TCU,
a ociosidade do PROUNI teria engendrado prejuízo. Nos cálculos da auditoria, o governo deixou de
arrecadar R$104,4 milhões em 2005 e 2006, porque não concedeu a isenção com base nas bolsas
ocupadas e não nas oferecidas”. (FABRINI; WEVER, 2011, p. 3)
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A Tabela 37 mostra crescimento médio maior do que 100% das bolsas
ofertadas nos primeiros anos do programa. Isso põe às claras a imensa demanda
pelo programa e consequente alocação de mais recursos orçamentário para cobrir
o aumento do número de bolsistas contemplados e custear com total segurança as
mensalidades dos estabelecimentos privados. Até então, desconhece-se qualquer
programa de assistência e custeio estudantil financiado pelo setor público na ES
que tenha crescido na mesma proporção em tão curto espaço de tempo – o que
deixa de maneira indubitável o caráter privatista do Governo Lula.
3.4.4 Políticas e ações estatais na universidade argentina (1989-2009)

Ante a implantação da LES (REPÚBLICA ARGENTINA, 1995a), um conjunto
de ações governamentais foi dirigido para a transformação da universidade
argentina. O Governo Menen (1989-99), mediante a implantação de uma
plataforma neoliberal, levou à expansão do privatismo na ES até patamares nunca
antes observados naquele país. É importante ressaltar que a resistência por parte
de grandes universidades nacionais às mudanças consideradas atentatórias a
autonomia universitária conseguiu bloquear parte das medidas neoliberais e
preservar a força da universidade pública ante o ideário do privatismo.
Outro fator relevante para a análise dos processos de expansão e
privatização da ES argentina foi a falência da economia na virada do milênio. Em
meio a extremada crise econômica, a universidade argentina sofreu a falta de
recursos por alguns anos. Por outro lado, todos os direcionamentos neoliberais nas
políticas dos anos 1990 ganharam uma rejeição quase consensual na sociedade
argentina, e isso também se reflete nas políticas para a universidade. Embora
tenha subsistido forte traço de permanência das políticas neoliberais da gestão
Menem, é possível observar nos Governos Kirchner um claro esforço de mudança
dos direcionamentos privatistas da universidade ou, pelo menos, um abandono
subjetivo daquela perspectiva. Entre 2002 e 2009, período de recuperação da crise
mediante

medidas

antineoliberais,

foram

criadas

cerca

de

onze

novas

universidades nacionais – mais do que o dobro da década anterior. 105
105

Nos Governos Kirchner ocorreu a continuidade de muitos dos programas para as universidades
que haviam sido criados nos anos 1990. No entanto, é importante ressaltar a expansão e reformula -
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Vale ressaltar que por meio de medidas contrárias ao receituário neoliberal
(recomendações

do

FMI,

BM,

entre

outros

organismos

internacionais

hegemônicos) é que se tornou possível retomar, em meados da última década, o
crescimento econômico e superar a crise na Argentina. Paradoxalmente, algumas
continuidades das políticas neoliberais dos anos 1990 podem ser identificadas na
universidade argentina, apesar da visível retomada da criação e da expansão de
programas voltados para a permanência universitária, além do aumento de vagas,
cursos, campi e abertura de novas universidades nacionais. Apesar de ter peso
relativo menor no SES argentino, o Ensino Superior não-universitário também tem
sido impulsionado com becas (bolsas) e outros programas estatais. A própria LES
deixa claro nos artigos a importância dessa modalidade de ES e o interesse do
Estado em maior integração entre a ESNU e as universidades. 106
Uma vez que o acesso inicial ao ES é assegurado nos estabelecimentos
universitários nacionais e, em menor escala, nos institutos terciários e IES
privadas, um dos grandes problemas no ES argentino está relacionado às
condições de permanência e conclusão de curso. Ainda que o acesso à ES fosse
altamente democratizado, o SES argentino teria graves problemas quanto às
possibilidades dos estudantes que iniciaram cursos de grados (graduação), dentro
de uma trajetória universitária regular, ascender com êxito à titulação na carreira
escolhida. Tal como visto no Capítulo 2, a alta taxa de abandono (principalmente
nos primeiros anos) juntamente com as baixas taxas de titulação e o alongamento
do tempo de permanência nos grados universitários constituíam os principais
fatores da falta de eficiência do ES. Nesse sentido, os programas têm sido
direcionados a esses aspectos. Há outros programas voltados à melhoria da
qualidade do ensino da graduação e a produção docente, cujo cerne é o estímulo à
titulação do aluno com redução do abandono universitário e incentivo à produção
da pesquisa universitária. Um exemplo de programa para o estímulo à
permanência do aluno é o Programa Beca Universitária, o qual será analisado de
maneira mais aprofundada adiante. Outra ação governamental dirigida à melhoria
das atividades universitárias é o Incentivo a Docentes Investigadores, instituído

ção de alguns deles, tal como o Programa de Becas Universitarias, analisado adiante.
106
Não se tratará aqui dos programas específicos para a ESNU, posto que muitos dos dados relativos
a essas intervenções estão difusos entre as províncias argentinas.
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pelo Decreto de nº 2.427, de 19 de novembro de 1993. 107
Nos anos 2000, sem prejuízo da continuidade dos programas da década
anterior, há clara intensificação de programas nacionais para a ES. Naquela
década, o primeiro programa que tem como objetivo a melhoria da qualidade do
ensino e financiamento de projetos que melhorem o processo de aprendizagem
nas diversas áreas do conhecimento é criado no ano de 2003, um conjunto de
ações conhecido como Programa Calidad Universitaria. Esse programa é
constituído por meio de projetos elaborados por docentes universitários de diversas
áreas do conhecimento e possui financiamento público (SPU, 2011b).
Outras iniciativas que foram elaboradas e implantadas com objetivo de
melhorar

as

condições

nas

universidades

nacionais

são

os

Programas

Infraestrutura Universitaria e Bienestar Universitário, ambos iniciados no ano de
2006. O primeiro contempla um programa de acessibilidade, e o segundo foca a
questão da segurança nos câmpus, atuando respectivamente na adaptação da
universidade às condições de acessibilidade para os portadores de necessidades
especiais e também para a observação dos critérios de segurança para as
edificações universitárias. Já o programa Bienestar, recomendado a partir da
Resolução CE nº 391 de 3 de outubro de 2006 , subsidia as condições
infraestruturais necessárias da universidade para o melhor acolhimento do
estudante, incluindo, os seguintes eixos:
1) Promoción del Trabajo en red; 2) promoción de la salud; 3) universidades
seguras; 4) deporte universitario e la recreación; 5) discapacidad; 6) turismo
universitario; 7) jardines maternales; 8) promoción de derechos; 9) comedores universitarios (alimentação). (SPU, 2011b)

Também em 2006, foram criados, para promoção de intercâmbio institucional
e interação

entre

comunidade

e

sociedade, os programas

Voluntariado

Universitário (PNVU), Resolução Ministerial nº 1.061, de 16 de agosto de 2006
(REPÚBLICA ARGENTINA, 2013a); e Promoción de la Universidad Argentina
(PNPUA), Resolución Ministerial nº 635 del 7 de junio de 2006 (SPU, 2011b)
107

Conforme o Governo Federal Argentino, até os anos 1990: “(...) de una planta global de docentes
del sistema de Universidades Nacionales del orden de los CIEN MIL (100.0000) cargos, menos de
QUINCE POR CIENTO (15%) participa en actividades de investigación científica y tecnológica.”
(Ementa do Decreto N° 2.427 de 19 de novembro de 1993). Por outro lado, a precarização docente
na Argentina é historicamente alta, existindo pouquíssimos professores em regime de dedicação ex clusiva até docentes que trabalham como voluntários. Nessa lógica, o Incentivo a Docentes Investiga dores surgiu como programa voltado para a elevação da pesquisa universitária e melhoria das atividades docentes (REPÚBLICA ARGENTINA, 2012a).
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respectivamente.
Enquanto no programa de intercâmbio universitário as ações são
promovidas por meio de acordos e convênios internacionais pactuados pelo
Governo Federal argentino e o país estrangeiro, tendo como foco as áreas
estratégicas da Argentina e o intercâmbio cultural, o programa Voluntariado é
baseado na solidariedade entre universidade e comunidades, norteando-se na
socialização do conhecimento de maneira desinteressada para o desenvolvimento
local e diminuição de desigualdades (Quadro 10).
Quadro 10 – Principais programas de intervenção do Governo Federal na ES argentina
(1989-2009)
Nome do programa
Ano/período de
Marco normativo
Classificação quanto ao obimplementação
jetivo
do programa
Programa de Incentivo a 1993
Decreto N° 2427 del 19 de novi- Incentivo a pesquisa de dodocentes investigadores
embre de 1993
centes universitários
Programa Becas Univer- 1996
Resolución Ministerial N° 464, del Bolsa de permanência
sitarias (PNBU)
27 de junio de 1996; Resolución
Ministerial Nº 1299 del 29 de septiembre de 2006; Resolución Ministerial Nº 413, de 9 de abril de
2010.
Programa Calidad Univer- 2003
Resolución N° 727/03
Financiamento de melhorias
sitaria
nas atividades universitárias
Programa Infraestrutura 2006
Resolución SPU N° 157 del 29 de Infraestrutura para a seguranUniversitaria
noviembre de 2006; Resolución ça e a acessibilidade nas uniSPU Nº 770/10;
versidades
Programa de Promoción 2006
Resolución Ministerial 635 del 7 intercâmbio universitário
de la universidad argentide junio de 2006
na (PPUA)
Programa
voluntariado 2006
Resolución Ministerial Nº 1.061, Articulação universidade e souniversitario (PNVU)
del 16 de agosto de 2006; Resolu- ciedade
ción Ministerial Nº 273, del 17 de
agosto de 2006
Programa de Apoyo a po- 2006
Resolución CE Nº 391 del 3 de Assistência universitária
líticas de Bienestar Unioctubre de 2006;
versitario
Programa Becas Bicente- 2008
Decreto Nº 99, del 13 de febrero Bolsa de permanência
nario para Carreras Ciende 2009; Resolución Ministerial Nº
tíficas y Técnicas (PNBB)
742 del 21 de mayo de 2010
Programa Becas TICs 2008
Resolución Ministerial Nº 2.031, Bolsa de permanência
(PNBTICS)
del 18 de diciembre de 2008.
Fonte: elaboração própria com base em SPU (2011b).

As ações interventivas do Governo Federal foram e ainda têm sido lançadas
por meio de programas e projetos que tentam contemplar os eixos de melhorias
propostos ao fim de possibilitar maior eficiência e igualdade de oportunidades à ES
argentina. Vale ressaltar que as políticas argentinas para o campo do Ensino
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Superior tentam contemplar tanto as diretrizes traçadas pelo MCyE/Governo
Federal como também as particularidades das províncias e localidades. Nessa
lógica existem instituições específicas no âmbito da Argentina: o Consejo
Interuniversitário Nacional (CIN), instituição consultiva e deliberativa que concentra
os pareceres sobre assuntos relativos à ES, e os Consejos de Planificación
Regional de la Educación Superior (CPRES), que executam as funções do CIN em
âmbito regional e planejam as políticas universitárias das sete macrorregiões
argentinas (Metropolitano da Cidade Autônoma de Buenos Aires, da Província de
Bonaerense, Nordeste, Noroeste, Centro-oeste, Centro-leste e Sul). 108
Para a SPU (2011b), o CPRES representa o único órgão de planejamento
horizontal do Ensino Superior argentino, sendo sua administração feita por titulares
da Pasta da Educação das respectivas províncias abrangidas pelo conselho. A
existência de um órgão regionalizado de planejamento com capacidade de
deliberação traz um singular aspecto de descentralização à ES argentina – o que
em grande parte torna o conjunto universitário mais propício à adaptação das
políticas públicas e programas nacionais para o nível superior.

3.4.5 Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU)

Uma importante ação do governo para subsidiar a permanência do
estudante nos estabelecimentos universitários é o Programa Nacional de Becas
Universitárias (PNBU). Instituído pela Resolução Ministerial nº 464, de 27 de junho
de 1996 (REPÚBLICA ARGENTINA, 2013c), o programa desde então, está focado
na promoção da igualdade e oportunidades no campo da ES. Esse objetivo é
buscado pela inclusão social por meio da assistência universitária distribuída em
ajudas de custo aos alunos universitários participantes do programa.
O PNBU não é dirigido simplesmente aos alunos de baixa renda, mas aos
que, além de possuir carências econômicas para a manutenção em curso, possam
comprovar bom rendimento na graduação em que o benefício esteja vigente (SPU,
2011b). Nesse sentido, o programa cria uma condicionante mínima para a
108

Os CPRES foram instituídos pelo Decreto 602/1995, consolidando do Artigo 10 da LES (Ley
24.521/1995). No entanto, as experiências de descentralização do planejamento da ES argenina re metem aos Consejos de Planificación Universitaria Regional (CPUR) criados pela Resolución Ministerial 1618/1993. A LES converte os antigos CPUR nos atuais CPRES.
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permanência e renovação da bolsa. 109 Além dessas condicionantes, o SPU (2012,
p. 251) delimita o público-alvo entre o espaço de tempo do ingresso até o penúltimo
ano de formatura, conforme o regulamento:
El PNBU está dirigido a:
1) Alumnos universitarios que se encontraran cursando de manera presencial una carrera de grado incorporada al Programa en alguna Universidad Nacional o Institutos Universitario Nacional. Los mismos no deben estar cursando el último año de la carrera, ni adeudar exámenes finales o tesis, o tener un título previo de grado.
2) Alumnos que aspiren a ingresar a una Universidad o Instituto Universitario en el año inmediato posterior al llamado a Convocatoria.

No entanto, o PNBU se subdivide em vários subprogramas dirigidos a
públicos mais específicos, tais como indígenas, portadores de necessidades
especiais, em situação emergencial ou alunos de alto rendimento que participam
de competições científicas. A esses grupos não se aplicam as restrições impostas
na convocatórias gerais para o público aberto. Na Argentina, não há possibilidade
de acumular a bolsa do PNBU com outra bolsa cedida por meio de um dos
subprogramas, ou de acumular qualquer bolsa ou benefício no âmbito da ES. 110
No tocante ao custeio do aluno, o programa nacional de bolsas consiste em
uma distribuição de ajuda de custo pecuniária para estudantes do ES argentino ao
longo do período letivo. Nesse aspecto, cobre proporcionalmente apenas os meses
do ano em que o estudante vai às aulas consoante o parcelamento do valor da
bolsa em dez cotas creditadas durante o ano, não existindo pagamento durante os
meses

de

férias

letivas.

Os

benefícios

são

renovados

anualmente

ou

semestralmente, dependendo da comprovação da permanência dentro do perfil
exigido pelo PNBU por parte dos estudantes beneficiários.
109

O PNBU originalmente também estabelecia teto para a idade dos postulantes ao programa. Em
1996, a faixa-etária deveria ser inferior aos 30 anos, além da exigência de bom desempenho acadê mico (a nota mínima exigida era 7), assiduidade na aulas e renda familiar menor ou igual a AR$
1.000,00 (mil pesos argentinos). O número de bolsas ofertadas era limitado pelo orçamento disponibilizado ao ano para o PNBU (SPU, 1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010;
2012).
110
Ao final dos anos 1990, o programa expandiu-se com a criação de outros subprogramas. Primeiramente, no ano de 1998, criou-se uma modalidade emergencial por meio do Subprograma Becas de
Emergencia, o qual visava atender alunos em regiões argentinas devastadas por inundações naquele
contexto. O valor era uma ajuda de custo de AR$ 600,00 (seiscentos pesos). Em 1999, cria-se outro
subprograma, no sentido de premiar os alunos de alto rendimento com participações em competições
internacionais de conhecimentos escolares através do pagamento da bolsa PNBU. Em 2000, visando
mais a inclusão, criou-se outro subprograma para atender com benefícios aos indígenas e portadores
de necessidades especiais (Id., Ibid.).
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Em relação ao volume de financiamento de bolsas, o orçamento do
programa tem crescido ao longo dos anos. Inicialmente, em 1996, o benefício anual
pago pelo PNBU era de cerca de AR$ 3000,00 (três mil pesos) – o que perfazia
naquele contexto uma média mensal de AR$ 250,00 (duzentos e cinquenta pesos).
Entre 2002 e 2008, a anuidade é reduzida para AR$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos pesos), passando a pagar em média AR$ 208,00 (duzentos e oito
pesos) mensais. Em 2009, volta-se a pagar o mesmo valor pago anteriormente,
entre 1996 e 2001 (SPU, 1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009;
2010; 2012).
Apesar de ser um programa assistencial, focalizado em uma demanda
específica e de abrangência a um contingente proporcional pequeno dentro do
Ensino Superior argentino, o PNBU tem ganho maior volume no orçamento e
também no quantitativo de bolsas distribuídas, ao longo dos anos. A Tabela 38, a
seguir, mostra a evolução do PNBU, desde sua criação até o ano de 2009.
Tabela 38 – Evolução do PNBU em relação ao quantitativo de bolsas e orçamento público
(1996-2009)
Ano
Renovação
Novas
Total de
Orçamento
Média:orçamento
de bolsas
bolsas
bolsas
(mil ARS$)
por nº de bolsas
1996
–
1.500
1.500
4.500
3.000,00
1997
431
1.844
2.275
6.800
2.989,01
1998
1.154
1.194
2.686
7.400
2.755,03
Ano
Renovação
Novas
Total de
Orçamento
Média:orçamento
de bolsas
bolsas
bolsas
(mil ARS$)
por nº de bolsas
1999
1.600
1.465
3.080
7.558
2.453,90
2000
1.656
0
1.656
6.217
3.745,23
2001
1.127
1.375
2.502
7.200
2.877,70
2002
1.258
1.818
3.076
7.200
2.340,70
2003
649
2.077
2.726
7.200
2.641,23
2004
1.122
2.263
3.485
8.600
2.467,72
2005
1.693
3.106
4.779
12.000
2.510,99
2006
2.065
4.464
6.529
16.000
2.542,50
2007
3.657
6.420
10.077
25.000
2.480,90
2008
4.784
6.568
11.352
26.690
2.351,13
2009
3.173
7.787
10.960
32.880
3.000,00
Cres.%(1996) 182,80
244,10
214,49
282,33
0,00
Fonte: elaboração própria com base em SPU (1997; 2000; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2012).

O valor relativo à bolsa, ao longo dos anos de vigência do PNBU, em que
pese a redução dos montantes pagos entre 2002 e 2008, tem permanecido
constante. No entanto, há que ressaltar a paridade entre a moeda argentina e o
dólar estadunidense nos anos 1990 – o que deixa relativamente os valores pagos
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nos anos 2000 menores do que nos primeiros anos de vigência das bolsas. 111
Quanto ao crescimento de 282,33% do orçamento destinado às bolsas observado
no período, evidencia-se acompanhamento da tendência de expansão das bolsas,
que aumentaram em 214,49%. A diferença a maior para o crescimento do
orçamento em relação ao incremento de bolsas pode ser explicado com a criação e
expansão de subprogramas que atendem o público-alvo específico. No entanto, os
subprogramas e a limitação do PNBU sinalizam claramente não poder atender a
uma enorme demanda.
A partir de 2008, são criados outros programas de bolsas mais abrangentes
e específicos a alguns campos do conhecimento universitários, os programas
nacionais Becas Bicentenário e Becas TICs, a seguir.

3.4.6 Programa Nacional
Científico-Técnicas (PNBB)

de

Becas

Bicentenario

para

Carreras

O Programa Nacional de Becas Bicentenario (PNBB), implantado por meio
do Decreto nº 99, de 13 de fevereiro de 2009 (SPU, 2011b), oferece novo leque de
oportunidades para os estudantes do Ensino Superior argentino. Diferente do
PNBB, as Becas Bicentenario também são dirigidas à assistência aos alunos de
pregrado (ensino não-universitário). O público-alvo do programa é constituído pelo
aluno de famílias de baixa renda.
Pelo programa, o Governo Federal pretende desenvolver diversas
localidades do país e diminuir as desigualdade regionais. No que tange às
estratégias do programa para atingir esse fim, está a abertura de oportunidades de
permanência no Ensino Superior por meio do incremento ingresso de contingentes
que atentam ao perfil de baixa renda. No entanto, o benefício concedido aos alunos
do perfil obedecem aos critérios das carreiras consideras prioritárias do Estado,
que são: Engenharia, licenciaturas, tecnicaturas e professorados.

111

Em 2009, a quantidade de bolsas foi reduzida, ao tempo que o valor unitário da bolsa aumentou –
o que sinaliza descompasso entre o orçamento e a demanda pela bolsa, posto que parte do reajuste
foi absorvido do orçamento destinado às bolsas já disponíveis.
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Como programa recente, o PNBB impressiona por números mais
expressivos do que o PNBU, só em 2009, primeiro ano de vigência do programa,
ofertou 29.164 bolsas e disponibilizou orçamento de 140 milhões de pesos
argentinos (SPU, 2010, p. 266). Quanto ao valor dos benefícios, as bolsas à
exemplo do PNBU, também são pagas em dez parcelas durante o ano.
No entanto, são reajustadas progressivamente na medida do avanço no
curso superior, pagando-se AR$ 5.000 (cinco mil pesos) como anuidade nos dois
primeiros anos do curso universitário, AR$ 8.000 no 3º e no 4º ano e AR$ 12.000
no último ano. Para a modalidade de cursos não-universitários, paga-se menos:
AR$ 3.5000 pesos nos dois primeiros anos e AR$ 5.000 no terceiro.
Apesar do pouco tempo de implantação, o PNBB sinaliza uma iniciativa
considerável do Governo Federal em expandir as bolsas de assistência
universitária.
3.4.7 Programa Nacional de Becas para Carreras de Grado TICs
(PNBTICS)

Outra iniciativa direcionada à assistência universitária é o Programa
Nacional de Becas para Carreras de Grado TICs (PNBTICS). Implantado pela
Resolução 2.031, de 18 de dezembro de 2008 (REPÚBLICA ARGENTINA, 2013g),
o PNBTICS tem como público-alvo os estudantes das carreiras de graduação em
áreas de tecnologias da informação e comunicação.
Diferentemente do PNBB, o PNBTICS não contempla benefícios para o
Ensino Superior não-universitário. Segundo o SPU (2012), as carreiras TICS
focadas pelo programa eram: Licenciaturas em Análise de Sistemas, Sistemas da
Informação; Ciências da Computação, Licenciaturas em Computação e em
Informática; Engenharia de Sistemas (computação, informação, eletrônica e
telecomunicações). Dessa forma, só poderiam ser beneficiários do programa
graduandos dessas carreiras ou egressos do Ensino Médio que elegessem os
cursos relacionados.
Quanto ao valor das bolsas, o volume da anuidade segue o mesmo padrão
do PNBB, ou seja, varia na mesma proporção do 1º ao 5º ano do curso de
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graduação. Em relação à quantidade de bolsas, o programa se revela uma ação
muito mais focada para área de formação específica e estratégica por parte do
Estado. Em números do SPU (2010, p. 266-267), foram concedidas pelo PNBTICS,
2.193 bolsas e destinado um orçamento de quase quinze milhões de pesos
argentinos, relativos a execução do programa no ano de 2009.
3.4.8 Políticas e ações interventivas para acesso e inclusão no Ensino
Superior em perspectiva comparada

No período trabalhado pela pesquisa, entre 1989-2009, tanto no Brasil
quanto na Argentina os processos de expansão e privatização do Ensino Superior
tiveram ritmos distintos em relação ao volume do financiamento e políticas públicas
engendradas para a ES. Apesar da lógica neoliberal dominante nos anos 1990 e
que deixa traços de permanência sobre o conjunto social (incluindo a
universidade), os processos de expansão e privatização do Ensino Superior têm
sido acompanhados de políticas de facilitação do acesso e da inclusão social nos
níveis educacionais superiores. Entretanto, isso não contraria a lógica neoliberal,
visto que políticas focalizadas também fazem parte do modelo neoliberal.
É possível observar nos dois países no período analisado o lançamento de
políticas

públicas

de

cunho

reformista,

principalmente

por

meio

de

programas/projetos de governo. Dessa maneira, o conjunto das ações políticas tem
apresentado muito mais ações focalizadas do que as áreas assinaladas como de
maior prioridade para o Estado, passíveis de receber os maiores esforços
político-orçamentários.112 O eixo comum das medidas tomadas em relação à ES de
ambos os países tem sido o acesso e a viabilização de oportunidades de
permanência ao longo de toda a graduação do Ensino Superior. Nesse terreno, a
assistência dirigida aos graduandos tem focado em garantir a oportunidade em
curso superior para alunos de baixa renda e de classes de maior vulnerabilidade
social, tentando absorver e assegurar também para o desenvolvimento do Estado
os alunos com maior potencial dessas classes.
Direcionados por uma lógica de aparente equidade, tais políticas visam
fomentar a permanência em condições mínimas necessárias para a qualificação do
112

Essa tendência é observada ao longo dos anos 1990. Nos anos 2000, foi revertida na Argentina e
apresenta traços de permanência no Brasil, embora o volume de recursos tenha aumentado.
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estudante e mesmo o financiamento da permanência estudantil em IES privadas,
especificamente no caso da ES brasileira. No entanto, os créditos e bolsas de
custeio estudantil sinalizariam maior equidade no atendimento das demandas
sociais pelo Ensino Superior, tendo como foco o acesso e a permanência nas
diversas graduações da ES dos dois países analisados. Se o princípio da equidade
é aventado nessas políticas, os objetivos específicos são distintos entre as ações,
posto que financiamento público para o acesso e permanência, seja em forma de
crédito e bolsa, seja ajuda de custo e bolsa para permanência, tem caráter
visivelmente distintos. Enquanto o primeiro caso constitui benefícios, subsídios ou
préstimos financeiros em condições facilitadas por meio de políticas para o acesso
a IES privadas ou pagas, os programas assistenciais visam assegurar a
manutenção de frações de estudantes nas IES principalmente públicas. É de
fundamental importância para o conhecimentos dos SES em tela marcar algumas
convergências e diferenças entre os programas dessa natureza implantados no
Brasil e os que vigoram na Argentina.
Nos dois países, em certa medida, assemelham-se entre o período
analisado algumas ações interventivas na ES, que operam de maneira gradual.
Dessa forma, inexiste uma política de Estado suficientemente sólida que
materialize uma lei ou norma que sinalize a mudança estrutural pretendida nos
sistemas de Ensino Superior. Entretanto, alguns pontos em comum, coincidentes
com as diretrizes do BM, quais sejam diversificação e massificação dos SES, têm
persistido ao longo de sucessivos governos nos dois países. No campo das
estratégias para o alcance desses objetivos, partindo-se de SES diferentes, o
conjunto de ações para a intervenção no Ensino Superior tem contrastes
delineados. Em linhas gerais, as estratégias têm sido lançadas nos dois países por
meio de um conjunto difuso de leis, portarias, resoluções e outras normativas que
instituíram, ao longo dos anos 1990 e 2000, programas e projetos focalizados em
alguns dos objetivos de intervenção do Estado para a expansão dos SES.
No Brasil, os programas federais dialogam com a iniciativa privada. É
possível observar essa relação tanto no crédito do FIES como nas bolsas do
PROUNI. Na Argentina, essa interação não acontece no campo da ES. Os
programas de Becas são única e exclusivamente direcionados à ajuda de custo
dos alunos das universidades públicas. Nessa diferença, pode-se inferir que o
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problema focalizado pela política pública nos dois países é distinto, posto que no
Brasil a questão crucial a ser resolvida ou minorada é o acesso restrito à ES,
enquanto na Argentina o foco é melhorar as taxas de conclusão do curso por meio
do aumento da permanência nos cursos de graduação. Em relação ao tamanho
das intervenções analisadas: FIES, PROUNI e Nacionais de Becas, é possível
constatar muito maior abrangência e volume proporcional de financiamento nos
programas brasileiros do que nas bolsas argentinas, apesar da expansão de novas
modalidades de bolsas nos últimos anos abordados (PNBB e PNBTICS). De forma
geral, tanto no Brasil, como na Argentina, no decorrer dos anos analisados, há
expansão e mudanças nesses programas.
Outra dimensão que diferencia as transformações dirigidas ao Ensino
Superior dos dois países é o papel desempenhado pela iniciativa privada. No
Brasil, têm-se exemplos claros de um coprotagonismo de empresas privadas junto
das políticas da ES. Isso pode ser observado na Lei Federal nº 10.973, de 2 de
dezembro 2004 (BRASIL, 2011b), e nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004
(BRASIL, 2011c), que materializaram ações de interesses privados no campo da
ES, instituindo também as PPPs. O privatismo no Brasil fica mais evidenciado com
políticas como o FIES e o PROUNI – programas com apelo social, realizados em
paralelo à defesa dos privatistas do ensino e à realização de grandes desejos e
interesses econômicos dos mercadores da Educação brasileiros.
Tanto o PROUNI como o FIES, além de funcionar como importantes
ferramentas de acesso e promoção do privatismo na ES, também são programas
fundamentais, do ponto de vista do Governo Federal, para a expansão do conjunto
do Ensino Superior brasileiro. Outras políticas implantadas como o Projeto
Expansão Fase I e o REUNI, cumprem diretamente a função de incrementar a rede
das Ifes, com novos campi, universidades, cursos e vagas. No entanto, ao definir
metas de aumento de número por turmas, índices maiores para a titulação e
produtivismo acadêmico, o REUNI tem concorrido para maior precarização nas
universidades. Por outro lado, a implantação do REUNI tem sido em muitos lugares
mal executada, deixando às claras tanto o subfinanciamento como a má gestão de
recursos. A precarização promovida tensiona na direção de mais oferta de
oportunidades para matrícula na ES consoante menor ociosidade de vagas, sem
necessariamente vir acompanhada das estruturas e qualidade necessária para tal.
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No SES argentino, caracteristicamente menos diversificado e privatizado que
o similar brasileiro, o privatismo, representado pelo maior crescimento de IES
privadas nos anos 1990 no Governo Menen, é uma tendência superada no tempo
presente. Ao longo dos anos 2000, as políticas, muitas delas focadas em maior
eficiência e condições de permanência, têm resultado na considerável abertura de
universidades nacionais, melhorias para a qualidade dos cursos e na possibilidade
de alunos de grupos mais vulneráveis lograr êxito na conclusão de uma carreira
escolhida, além do incremento de políticas que subsidiam outras modalidades de
ES. No entanto, todas essas políticas e programas nacionais têm o foco nos
estabelecimentos públicos e seus estudantes e atividades.
O incremento de programas nacionais como Calidad Universitaria,
Infraestrutura Universitaria, Voluntariado e Promoción de la Universidad Argentina
por meio da busca de flexibilidade institucional de cursos e interação entre
universidades e comunidade têm resultado em maior engrandecimento da função
social da universidade. Nesse aspecto, os programas lançados ao longo dos anos
1990 na Argentina têm se diferenciado das ações privatistas no campo do Ensino
Superior brasileiro. No entanto, deve-se ressaltar que o SES argentino é muito
mais popular e menos privatizado do que o brasileiro. Apesar de aproximações
maiores entre os dois SES comparados com base na expansão de IES públicas e
privadas nos anos 1990, as políticas recentes têm concorrido para a manutenção
dessa diferença.
Por outro lado, o funcionamento

de instituições de planejamento

descentralizado do Ensino Superior na Argentina (CPRES) acentuam o contraste
entre os dois sistemas de Ensino Superior. Enquanto no SES argentino, os CPRES
têm servido de contraponto ao CIN e ao MCyE, usufruindo de certa autonomia e de
poder deliberativo – o que tem engendrado maior capilaridade entre o sistema
universitário argentino às diferentes realidades regionais –, não existe instituição
similar no Brasil. Apesar de ser também um país continental maior que a Argentina,
no Brasil as decisões acerca da ES ficam concentradas e centralizadas no MEC e
na Secretaria de Ensino Superior (SESu).
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CONCLUSÃO

Nas duas últimas décadas, o Sistema de Educação Superior (SES) tem
sofrido pressões de governos e de organismos internacionais para mudanças de
direcionamento. As transformações passam por processos de expansão e privatismo
da Educação Superior (ES). A partir da leitura analítica dos processos de expansão,
mudança organizacional e algumas políticas públicas para o ES, os direcionamentos
reformistas podem ser identificados em sistemas universitários de países em
desenvolvimento como Brasil e Argentina. No processo de expansão, percebe-se
claramente tendência ao estímulo à diversificação organizacional e de finalidade
acadêmica das Instituições de Educação Superior (IES). Na maior variedade
institucional, o privatismo encontra terreno liberado para a exploração do mercado
educacional e/ou dos produtos universitários. Se, por um lado, a massificação dos
sistemas atende à demanda do capitalismo em expansão, o privatismo na ES
também atende aos interesses específicos do capital repercutido no mercado
educacional.
É indubitável que a partir dos anos 1990 uma ensaiada tendência de
expansão da ES atendeu a uma “democratização” de mercado, ou seja, acelerou a
reprodução do capital e a exploração da mais valia. Do ponto de vista do capital,
esse processo opera mediante a constituição de um massivo contingente de força
de trabalho, cada vez mais dominada, subposicionada e sobre-explorada pelos
operadores do mercado e seus agentes detentores do poder político hegemônico em
cada Estado nacional.
Vale ressaltar que, no entendimento dominante nos anos 1990, o fato de os
custos do Ensino Superior ser, em larga escala, consideravelmente mais elevados
que os níveis educacionais elementares, tornava-o não só excessivamente caro e
oneroso ao Estado, como também concorrente e restritivo ao incremento
orçamentário ao demais níveis do ensino. Dessa forma, a solução seria a diminuição
da participação do Estado e maior abertura à iniciativa privada na ES, a qual seria
cada vez mais ampliada consoante elevação das modalidades, submodalidades e
tipos organizacionais acadêmicos dos estabelecimentos de Ensino Superior. Os
documentos regidos por essa lógica podem ser encontrados nas recomendações
gerais do BM para a ES dos mais diversos países entre o período analisado. Dentre
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as premissas básicas elencadas como receituário universal do BM para a ES,
pode-se encontrar: 1) racionalização dos gastos; 2) abertura ao financiamento e a
parceria da iniciativa privada; 3) transnacionalização e mercantilização da
universidade; 4) promoção de maior diferenciação das instituições, incluindo o
estabelecimento de instituições privadas; 5) proporcionar incentivos para que as
instituições públicas diversifiquem as fontes de financiamento; 6) redefinição da
função do governo no Ensino Superior; 7) observação de políticas que estejam
destinadas a outorgar prioridade aos objetivos da qualidade e equidade (BANCO
MUNDIAL, 2012a; 2012c). Não pairam dúvidas de que a evolução da ES no Brasil e
na Argentina, entre o período analisado de 1989-2009, obedeceu a critérios
tensionadamente reformistas por meio de intervenções políticas regidas pela lógica
neoliberal dominante do BM.
No campo da “racionalização dos gastos”, o que se pôde constatar no Brasil,
acompanhando-se a passagem de sucessivos governos ao longo do período
analisado, é a ocorrência de uma expansão do SES sem suficiente aporte financeiro
do Estado para balizar o crescimento necessário face a demanda por ensino
superior. Ainda que o processo de expansão de vagas em IES (públicas e privadas)
tenha sido intensificado em anos recentes, o investimento revela-se insuficiente.
Embora se tenha um quadro de aumento dos montantes investidos na ES no
período entre 1989-2009, infere-se que houve declínio de 2,15% na proporção de
investimento no Ensino Superior em relação ao PIB, ao tempo em que se
incrementou em 8,15% o montante pago como dívida pública em relação ao PIB
nacional. A comparação mais detalhada da evolução do investimento em ES e gasto
com o pagamento da dívida pública não deixa sombra de dúvida sobre qual a
verdadeira prioridade do Estado (Tabela 28, p. 143).
Dentre as duas últimas décadas, especificamente no período 1989-1996, há
relativo declínio do investimento público na ES brasileira, paralelamente,
avolumam-se os valores pagos em dívida pública. A partir do ano de 1997, há uma
tímida recuperação do investimento na ES em relação ao PIB. No período de 1997
até 2009, observa-se pequena oscilação entre o investimento em ES em relação ao
PIB. Levando-se em consideração o período 1989-2009, é possível verificar
tendência de estabilidade do investimento público para o Ensino Superior
proporcional ao PIB, cujo crescimento foi de 154,48% ao longo de todo o período.
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No entanto, de 2004 a 2009, observa-se aumento absoluto e gradual do
investimento na ES, mas ainda assim há relativa estabilidade no percentual de
participação no PIB, que cresce quase na mesma proporção. Dada a baixa taxa de
escolarização líquida na ES brasileira, da ordem de 14,40% em 2009, e o
crescimento da demanda líquida para a ES representada pelo contingente
populacional na faixa etária entre 18 e 24 anos, cujo crescimento alcançado entre
1989-2009 foi de 25,57%, pode-se afirmar que a “racionalização” dos recursos foi
insuficiente e trouxe em grande parte do período analisado o declínio do
investimento na ES (Quadro 1, p. 35; Tabela 29, p. 165).
O Ensino Superior argentino, quando analisado do ponto de vista da evolução
do investimento público no período analisado, revela-se de maneira diferente do
Brasil. Excetuando-se o período de crise e recuperação econômica do Estado, entre
2001 e 2004, o investimento na ES seguiu tendência de elevação. Vale ressaltar que
essa tendência é observada, inclusive, nos anos 1990, no auge das políticas
neoliberais. Embora o incremento de vagas e IES privadas tenha sido maior do que
no setor público ao longo daquela década, observou-se também expansão das
instituições universitárias nacionais em número de unidades e vagas. Na década
posterior, observa-se tendência inversa mediante o freio do crescimento do setor
privado e retomada acelerada da expansão do setor público, em especial nos
últimos anos analisados. O relativo abandono da perspectiva de expansão do SES
com privatismo educacional pode ser atribuído em grande parte à imensa crise
argentina no início do milênio. Os resultados da crise deixaram marcas políticas e
econômicas que não serão esquecidas, engendrando em escala de quase consenso
social o mais completo repúdio às políticas de viés neoliberal, uma vez que nessas
políticas foram identificadas as razões da quebra do Estado.
Independente dos sucessivos governos, o investimento público na ES
argentina seguiu crescimento considerável, quase dobrando a proporção em relação
ao PIB – aumento de 97,73% no percentual de participação – nos vinte anos
observados pela pesquisa. É importante ressaltar que tanto o avanço do
investimento na ES quanto o percentual de participação no PIB, tendo como base o
ano de 1989 até 2009, foram maiores que o crescimento da proporção da dívida
pública em relação ao PIB no final do período. O quadriênio 2001-2004, anos
alcançados pelos efeitos mais agudos da crise, quando os percentuais da dívida
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pública ultrapassaram a totalidade em relação ao PIB (166,00% em 2002, 139,00%
em 2003, e 127,00% em 2004), fez despencar o investimento quantitativo na ES
daquela conjuntura. Entretanto, diante da crise a proporção investimento na ES em
relação ao PIB também teve queda, sendo no ano de 2005 retomado o crescimento
dos aportes financeiros, tanto quantitativamente em relação aos montantes quanto
em relação aos percentuais do PIB. Desde então, o volume de recursos aplicados e
a proporção de investimento na ES em relação ao PIB têm crescido
exponencialmente, tornando o período 2005-2009 mais do que uma fase de
recuperação, mas um período de aceleração do investimento público e expansão da
ES. Os resultados alcançados ao final do período, expressam crescimento
acumulado de 548,8% nos montantes investidos na ES, ante o incremento de
228,14% ao longo dos vinte anos analisados (Tabela 30, p. 167).
Apesar da ideia de otimizar o gasto público, as consideráveis diferenças entre
a evolução dos investimentos públicos na ES de Brasil e Argentina podem ser
justificadas em parte pelo maior crescimento potencial da demanda líquida pelo
Ensino Superior argentino – crescimento de 44,77% na faixa etária 18 a 24 anos,
entre 1989-2009. Por outro lado, houve ligeiro avanço na proporção dessa faixa
etária sobre o total populacional da Argentina, enquanto no Brasil operou-se
redução. No entanto, a diferença do volume de financiamento aplicado na ES ao
longo do período é principalmente compreendida pelos contrastes originais dos dois
sistemas. Ao passo que o Brasil consolidou historicamente um modelo universitário
de espaço restritivo e elitizado, privilegiando atividade de pesquisa – taxa líquida em
2009 de 14,40% (IBGE, 2010) –, a ES argentina se caracteriza por um modelo de
acesso livre e irrestrito, que contempla enorme massa de estudantes – taxa líquida
em 2009 de 32,70% (INDEC, 2011b; 2012a; 2012b).
Dessarte, o 0,93% do PIB brasileiro que forma direcionados à ES no ano de
1989 contemplava o financiamento da Ifes, incluindo gastos com a pesquisa e a
pós-graduação. Em 2009, o investimento público na ES brasileira alcançou 0,91%
do PIB, reduzindo ligeiramente o percentual de participação e crescendo menos que
o conjunto da economia, tendo como base 1989. Apesar do volume de investimento
ser maior e alcançar mais modalidades e submodalidades (Ensino Superior técnico
e profissional, Educação a Distância, programas específicos de ensino e formação),
em proporção ao PIB a participação do financiamento na ES é menor em 2009. Na
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ES brasileira, observa-se maior diversidade na destinação dos recursos com a
gradual intensificação do volume dos aportes, especialmente nos últimos anos da
análise.
Se no SES do Brasil, entre 1989-2009, há relativa estabilidade na proporção
percentual do investimento na ES sobre o PIB, no conjunto argentino se observa
tanto o incremento do volume de recursos monetários como o consistente avanço
das destinações do PIB aplicadas no nível superior do ensino. É importante ressaltar
que, em 1989, os aportes de 0,47% do PIB para a ES argentina destinavam-se
basicamente ao ensino das IES públicas nacionais. Em 2009, a participação do
dispêndio na ES enquanto percentual do PIB chega a 0,87% e o montante dos
recursos investidos mais que quintuplicam, tendo como base 1989. Tal aumento é
muito relevante ao considerar que o ensino não universitário está a cargo das
províncias, e a pós-graduação na Argentina, mesmo que em universidades
nacionais, não oferta cursos gratuitos. Ao analisar a evolução do financiamento da
ES argentina, percebe-se consistente elevação dos volumes e proporções do PIB
investidos, mesmo nos anos 1990, quando se observam aumentos mais pontuais no
cenário de política econômica excessivamente monetarista. Após o período de crise
(2001-2004), infere-se recuperação e posterior aceleração dos dispêndios brutos e o
fortalecimento orçamentário da ES ante o PIB – o que demonstra superação de uma
tendência de financiamento mais contido, presente em década anterior.
As diferenças encontradas no volume de financiamento e na evolução
orçamentária da ES sobre o PIB dos dois países no período analisado levam
necessariamente à identificação de estratégias diferentes para a expansão do
Ensino Superior. Enquanto no Brasil se optou ao longo dos anos pelo estímulo à
expansão de IES privadas como estratégia para captação de parte de uma enorme
demanda não contemplada com acesso ao Ensino Superior, na Argentina a
estratégia de longo prazo adotada nunca perdeu o foco da expansão das
universidades nacionais. Apesar de a LES (REPÚBLICA ARGENTINA, 1995a)
flexibilizar as estruturas organizacionais universitárias e tentar promover maior
interação entre diferentes estabelecimentos de ES, dessa forma objetivando maior
diversificação institucional, a lei, de forma conjugada com outras políticas, abriu o
campo para um vertiginoso crescimento numérico de IES privadas nos anos 1990.
Na década posterior, verifica-se uma mudança política na ES através da
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intensificação do investimento nas instituições universitárias nacionais – o que tem
inibido o fôlego do setor privado para captar a demanda por cursos superiores em
seus estabelecimentos.
O entendimento do contraste desses processos partiu inevitavelmente da
investigação prévia dos atores protagonistas que materializam o Ensino Superior
nos dois países: o Estado e a iniciativa privada. Consoante o entendimento da forma
de participação de cada um desses atores, por meio da sistematização de
categorias público e privado, é que se pôde identificar a estrutura organizativa dos
SES, sejam tipos institucionais, modalidades e submodalidades específicas da ES,
dimensão de público-alvo, formas de ingresso, financiamento público, sejam
programas focados nas diferentes estratégias para expansão do Ensino Superior.
Ao partir do ponto inicial de que a ES do Brasil e da Argentina são sistemas
que apresentam diferenças marcantes, investigou-se como categorias público e
privado estiveram presentes na estruturação da universidade de cada país. A
primeira diferença marcante é que a origem mais recente da universidade no Brasil
carregou traços de resistência estatal ao longo da história. Essa negligência abriu o
campo universitário brasileiro, desde um primeiro momento, para as iniciativas
privadas. De forma diversa, o espaço argentino, a exemplo de outras regiões
coloniais espanholas, já dispunha desde o período colonial de uma universidade
mantida e gerenciada por ordem religiosa católica (Universidad Mayor de San
Carlos, hoje, Universidad Nacional de Córdoba – UNC). Portanto, a universidade no
espaço argentino antecede a própria formação do Estado argentino no século XIX.
Após assumir a soberania, a Argentina impulsionou até o final daquele século a
fundação da mais importante universidade nacional (Universidad de Buenos Aires –
UBA) e duas provinciais (Universidades del Litoral e Tucumán), logo nacionalizadas
no início do século XX. Quanto às universidades privadas argentinas, têm origem e
funcionamento autorizado apenas ao final dos anos 1950, quando se fundam alguns
estabelecimentos católicos. A autorização das universidade dessa natureza jurídica
na Argentina não se deu sem resistências e críticas.
No Brasil, embora vasta parte da literatura reconheça a Universidade do
Brasil, fundada no Rio de Janeiro dos anos 1920, como primeira universidade de
fato, a realidade é que existiram importantes inciativas universitárias na década
anterior, a Escola Livre Universitária de Manaós (de funcionamento no período
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1909-1926, apropriada oficialmente pela Universidade Federal do Amazonas – Ufam
–, em 2002); e a Universidade de São Paulo (homônima da USP, com
funcionamento no período 1911-1919) – ambas capitaneadas por particulares. Outra
experiência universitária de cunho provisório e induzida pelo Estado do Paraná foi a
Universidade de Curitiba (de funcionamento entre 1912 e 1915), que acabou
proscrita devido ao antagonismo gerado por lei proibitiva federal em relação a
existência de universidade em cidades de médio porte. Essas experiências, ainda
que temporárias, demonstraram que a iniciativa privada antecipou os impulsos
estatais na constituição da universidade brasileira, deixando às claras a percepção
de que a formação de uma universidade adveio de uma preocupação estatal tardia
(a partir dos anos 1920), não constituindo prioridade do Estado brasileiro desde a
formação. O processo de formação da universidade no Brasil é importante para
entender o marcante e a sólida presença da iniciativa privada na ES brasileira.
Dessarte, devido à estruturação original do Ensino Superior distinta em
ambos os SES, o resultado desses processos engendrou formas de privatismo e
ampliação de vagas maior ou menor, expressas em ritmos, matizes, intensidades,
políticas públicas e ações próprias, particulares a cada realidade observada. Dentre
as variáveis investigada, buscaram-se convergências e contrastes quanto à
concepção de ES nos dois países, a evolução quantitativa de IES e de vagas por
categorias público e privada, formas de acesso, taxas de conclusão de curso,
algumas políticas públicas, programas e financiamento público.
No aspecto do entendimento jurídico sobre o direito à ES, é possível
encontrar enormes diferenças, posto que na legislação brasileira os níveis
superiores do ensino não constituem direito subjetivo, mas um direito restrito à
comprovação de uma capacidade – o que pressupõe a ideia de mérito. Na
Argentina, o Ensino Superior é um direito garantido a todos que tenham concluído o
Ensino Médio (enseñanza secundaria – EGB 2 e 3, ou Polimodal). Desse
entendimento diferente, podem-se creditar as formas para o ingresso na ES de cada
país.
As formas de acesso na ES dos dois países também se consolidaram com
marcantes diferenças quanto às exigências para o ingresso nas IES. Enquanto a
estruturação do Ensino Superior brasileiro carregou marcas de elitismo, que ainda
hoje se manifestam em mecanismos de exclusão universitária como o Enem e
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outros processos seletivos para o ingresso. A democratização da ES argentina
remete à equidade do acesso desde os primeiros períodos político peronista os anos
1950. A tradição do acesso irrestrito aos cursos superiores argentinos é bem sólida e
só deixou de vigorar nos períodos de ditadura militar.
O elitismo e a exclusão social no Ensino Superior brasileiro perpassam todos
os períodos, deixando traços de permanência na atualidade, em que pesem as
políticas de democratização do acesso em décadas mais recentes. O SES argentino
dialoga com um contingente massivo de estudantes com a oferta e o acesso
irrestrito em inúmeras universidades nacionais. Embora exista a exclusão na ES
superior argentina, ele não ocorre na acesso à universidade, operando pelas
dificuldades acadêmicas e limitações socioeconômicas dos alunos ao longo dos
cursos, especialmente na fase inicial – o que engendra altas taxas de abandono. A
exclusão no Ensino Superior brasileiro se materializa na seleção para ingresso, nos
conhecidos exames vestibulares e em anos recentes no Enem – avaliação nacional
do Ensino Médio que também serve, cada vez mais, para o ingresso nas IES
brasileiras (públicas ou privadas).
Assim,

as

universidades

públicas

brasileiras,

uma

vez

recebendo

investimentos públicos diretos, consolidaram-se historicamente como instituições de
alto nível e captadoras de estudantes de uma elite advinda de classes econômicas
mais favorecidas e indivíduos mais aptos a ser definidos e classificados nos exames
para o ingresso. A histórica escassez de vagas nas IES públicas brasileiras não só
confirma a ideia dominante a até pouco tempo de que o Ensino Superior seria
destinado às elites pensantes, como deixam um enorme mercado em potencial a ser
explorado pela iniciativa privada, em relação à imensa demanda reprimida por curso
superior. À medida em que essa demanda veio crescendo nas duas últimas
décadas, por meio de estímulos do poder público e da legislação, as IES, cursos e
vagas do setor privado se disseminaram, aumentando o privatismo educacional
brasileiro e tornando as universidades, centros de ensino e faculdades particulares
os estabelecimentos que contemplam as massas.
De forma distinta às similares brasileiras, os estabelecimentos universitários
privados na Argentina são imensa minoria, recrutando para as diminutas vagas
poucos alunos – o que, em grande medida, os torna mais elitizados. O fato de poder
fazer a escolha entre pagar e não pagar realmente pesa, deixando as graduações
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(grados) em IES privadas como opção para poucos que podem e querem pagar. Em
um cenário de grande oferta de vagas em IES públicas, como o quadro observado
na Argentina, não foi muito adiante a expansão do setor privado. Por tudo, a
recomendação dominante do BM para que o Ensino Superior pudesse ser aberto ao
financiamento e às parcerias à iniciativa privada não encontrou campo propício para
prosperar na Argentina.
No Brasil, essa recomendação não só encontrou campo livre como também
foi seguida à risca. Além de tomar impulso com o PROUNI e o FIES, o privatismo
educacional na ES ganhou força mediante aprovação das Leis Federais nº 10.973
de 2 de dezembro 2004 (BRASIL, 2011b) e Lei nº 11.079 de 30 de dezembro de
2004 (BRASIL, 2011c). Em ambas as leis, em caráter implícito, podem-se observar
aspectos de mercantilização do ensino. No caso da primeira, objetivou-se instituir
um tipo de produtivismo universitário a serviço do interesse empresarial, estipulando
uma espécie de benefício para a pesquisas que gerasse conhecimento aplicado pela
iniciativa privada. A segunda lei oficializou as parcerias público-privadas (PPPs), a
ser utilizadas também no campo das relações universidade-empresa. A partir de
então, o Estado não tem exclusividade no financiamento de algumas atividades
universitárias, abrindo precedente para intervenção cada vez maior do capital na
universidade – o que privilegiaria as áreas do conhecimento aplicado na indústria e
na gestão empresarial e outras que podem assegurar o lucro.
Em contraposição à flexibilidade para a destinação do financiamento público
brasileiro, na Argentina, tanto o financiamento privado a universidade pública como o
investimento público em estabelecimento privado permanecem expressamente
proibidos, exceto em forma de algumas raras bolsas permitidas ao acúmulo. O
financiamento privado ocorre, principalmente, pelas empresas e fundações, mas são
dirigidos às universidades e institutos privados. Diferentemente do que ocorre no
SES brasileiro, os estabelecimentos argentinos têm delimitação muito mais clara
entre os entes públicos e privados, estando os últimos condicionados ao controle.
Até mesmo os estabelecimentos de ES privados também têm impedimentos legais
de ser voltados ao lucro. Esse impedimento remete à própria autorização legal para
o funcionamento de universidades privadas nos anos 1950.
Por outro lado, no Ensino Superior argentino existe clara separação entre os
cursos de graduação acadêmicas (grados) e os cursos de graduação técnico,
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profissional ou de formação de professores (pregrado), ambos ofertados em
instituições específicas. Os primeiros, classificados como Sistema Universitário (SU),
são ofertados por universidades ou institutos universitários, sejam públicos ou
privados. Os últimos, classificados como Ensino Superior Não Universitário (ESNU),
são ofertados em institutos terciários ou de formação docente, de gestão pública ou
privada. As instituições universitárias gozam de autonomia, sendo as de natureza
jurídica pública mantidas pelo Governo Federal, exceto as provinciais, cujo custeio
cabe ao respectivo Governo Provincial. Os institutos terciários ou de formação
docente que têm gestão pública, em maioria são provinciais, sendo custeados e
administrados pelos Governos das Províncias.
No conjunto da ES argentina, os estabelecimentos privados tornaram-se
ligeira maioria durante os anos 1990 (Tabela 6, p. 77). Em 1989, eram 41,50% das
instituições de modalidade universitária. No entanto, já em 1993, passam a maioria,
alcançando 50,70% do quantitativo dessas instituições. Em 2009, último ano da
análise, a proporção chega a 54,73% – o que comprova de maneira irrefutável o
processo de privatização na modalidade universitária. Quanto à ESNU, também se
observa tendência de privatização, posto que nesta modalidad as IES privadas
alcançam a maioria dos estabelecimentos em 1998 (Tabela 6, p. 77). Em 2009,
compunham a proporção de 52,75% dos institutos terciários de todos os tipos.
No Brasil, a diversificação institucional presente na ES é maior, posto que as
IES transitam com muito maior flexibilidade em uma modalidade ou submodalidade
específica do Ensino Superior, sem que atuem mais exclusivamente em uma ou
outra. Podem ser tipificadas como: universidades, centros universitários, faculdades
e centros tecnológicos. As instituições públicas, conforme sejam federais, estaduais
e municipais, recebem verbas para o custeio de cada ente federativo respectivo. As
IES privadas podem ser classificadas como confessionais, particulares, comunitárias
ou filantrópicas (na forma da lei). As últimas têm total isenção fiscal. Contrastando
com as congêneres argentinas, as IES privadas no Brasil têm disponível uma série
de benefícios tributários e isenção de impostos através de programas de bolsas e
créditos estudantis.
Se, na Argentina, os estabelecimentos privados tornam-se quantitativamente
maioria no decorrer do período analisado, a ES brasileira já se encontrava em um
processo muito mais avançado de privatização no final dos anos 1980. De uma
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minoria de IES públicas da ordem de 24,39%, sobre o conjunto da ES, para 10,58%
em 2009, a privatização caminhou a passos largos. Apesar de mais acessível e
mesmo com a abertura de novas IES públicas em anos recentes, o setor privado foi
preponderante nesse crescimento. Se, em relação à evolução quantitativa de
instituições, o privatismo ficou claro, essa expansão privada do Ensino Superior
brasileiro também se confirma na observação do incremento da matrícula em IES
pública e privada no período.
Na análise da matrícula na ES, entre 1989 e 2009, não pairam dúvidas sobre
ações que atuaram no sentido de massificar e diversificar o conjunto da ES nos dois
países em foco. Embora todos esses processos possam ser identificados nos dois
países, não restam dúvidas que no Brasil o privatismo educacional foi mais voraz.
Voracidade que fica clara quando se analisa a evolução da matrícula em IES
públicas em privadas, posto que o setor privado cresceu 303,29% nos números de
matrículas nos vinte anos analisados (Tabela 9, p. 81). Sobre o conjunto da
matrícula na ES brasileira, 61,50% das matrículas eram de IES privadas,
avançando-se para 74,60% em 2009. Na Argentina, pode-se afirmar que a iniciativa
privada na ES teve impulso mais acelerado nos anos 1990 e muito mais contido nos
2000, permanecendo como minoritária em relação às vagas ofertadas e
preenchidas.
As singularidades observadas no processo de evolução de estabelecimentos
de Ensino Superior e vagas está relacionada não só à estruturação original de cada
SES como também às formas empregadas para o acesso à ES. Neste particular,
infere-se maior padronização das formas de ingresso na ES brasileira mediante a
disseminação do Enem como exame adotado para ascender a uma vaga em
estabelecimento de Ensino Superior (público ou privado) a partir da década de 2000.
Essa avaliação tem padronizado cada vez mais as formas de ingresso, em
contraposição a uma infinidade de exames vestibulares que anteriormente reinavam
em cada instituição. Na Argentina, a prática imperante quanto ao acesso permanece
como o ingresso livre e irrestrito ao Ensino Superior público, sendo prática
recorrente diversos tipos de exame e curso na instituições privadas. No entanto, se o
acesso nas IES públicas é livre, o mesmo não se pode dizer da permanência. Neste
caso, exigências das mais variadas quanto cursos introdutórios e índices de
desempenho nesses cursos, além de outras exigências pós-ingresso, a depender da
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universidade nacional, funcionam como mecanismo de exclusão que alimentam
elevada taxa de abandono de curso, em especial nos primeiros anos.
Em ambos os países têm sido adotadas medidas de promoção de maior
eficiência e equidade na ES. Seja por meio de programas específicos, sejam
políticas públicas afirmativas, o acesso ao Ensino Superior segue tendência de
gradual ampliação. As ações voltadas para a maior eficiência dos SES estão
voltadas ao combate à evasão, otimização das vagas, turmas, espaços de Ensino
Superior e recursos humanos. No Brasil, uma grande reestruturação da ES foi
levada a cabo em anos mais recentes com o REUNI, que promoveu maior
interiorização e massificação da ES. Embora o programa tenha alcançado algumas
metas, não assegurou implantação de ações eficientes em todos os lugares, posto
que cada universidade no gozo de sua autonomia elaborou e conduziu projetos,
produzindo-se resultados bem diversos. Na Argentina, visto que as universidades
nacionais funcionam como unidades vocacionadas a receber massas de estudantes,
a expansão da ES tem focado mais as carreiras de interesse do Estado (Programa
Calidad Universitaria), além de política para combater a evasão e induzir os
estudantes a maior terminalidade dos cursos.
A respeito da terminalidade e permanência em cursos de graduação, cabe
ressaltar que o abandono da ES nos dois países é ocasionado por razões distintas.
No Brasil, sendo o principal problema o acesso restrito ao Ensino Superior, a
permanência em curso está relacionada tanto à segurança na escolha da carreira
elegida como, principalmente, às condições socioeconômicas do aluno em se
manter no curso ou conseguir pagar as mensalidades e taxas cobradas nas
inúmeras IES privadas. Esta última motivação engendrou programas de créditos
educativos como o FIES e benefícios como o PROUNI – ambos para propiciar o
acesso e a permanência estudantil em estabelecimentos privados. Tais programas
geraram inúmeras oportunidade de vagas para a ES por meio de investimento
estatal indireto (subsídios, isenções e renúncias fiscais) às empresas privadas ou
organizações que atuam no Ensino Superior e se habilitam minimamente aos
programas – o que atesta o caráter eminentemente privatista do governo brasileiro
no período analisado. Diferentemente do Brasil, a causa da baixa terminalidade de
curso na Argentina está mais relacionada aos obstáculos colocados após o ingresso,
tais como a seletividade dos cursos introdutórios e falta de condições econômicas
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mínimas por parte dos alunos para se manter nos cursos. Nesse intuito, o Governo
argentino criou o programa Becas Universitarias, para subsidiar durante o ano letivo
a permanência de universitários dos diversos subgrupos de vulnerabilidade social,
minorias e grupos com foco específico (p. ex., alunos de alta dotação que participam
de olimpíadas científicas internacionais), que lograssem se habilitar ao programa.
O problema compreendido na massificação do acesso e nas complementares
melhorias para as condições mínimas de permanência estudantil na ES reside na
assimetria entre as políticas de expansão do SES e o financiamento público, que,
apesar de intensificado, se revela escasso e mal gerido. Essas deficiências têm
engendrado em IES cada vez mais diversificadas de ambos os países, uma
progressiva

intensificação

do

trabalho

docente,

aumento

de

alunos

com

infraestrutura e recursos humanos insuficientes.
Destarte, se por um lado a expansão da matrícula e das IES possibilitou certa
democratização do acesso à ES e relativa qualificação da força de trabalho, por
outro dirigiu esse processo sob as demandas do Estado capitalista. Dessa forma,
refletiu nas carreiras qualificadas na ES grande parte das incertezas e flutuações
excessivas do mercado de trabalho. O processo de privatização, longe de ser
antagônico a uma tendência de massificação da ES, pode vir a se alimentar não só
da expansão quantitativa do acesso aos cursos superiores como principalmente da
ampliação da diversidade dos tipos organizacionais dos estabelecimentos do Ensino
Superior. Outra face do privatismo também pode ser identificada tanto no
direcionamento da universidade quanto na apropriação privada por parte das
corporações detentoras do capital em relação aos produtos resultantes dos
processos da produção de Ciência & Tecnologia (C&T), da formação de Recursos
Humanos (RH) que disponibilizam a força de trabalho qualificada e da cultura. No
Brasil, o referido processo é mais vísivel, posto há práticas permitidas de PPPs. Na
Argentina, o processo pode ser percebido nas preferências de demanda da iniciativa
privada sobre egressos das grandes universidades nacionais.
Por tudo, no SES de Brasil e Argentina, convergentemente, processos de
expansão de vagas na ES, diversificação institucional e privatização são
inequivocamente notados. Esses mesmos processos seguem graus, matizes,
escalas e ritmos diferenciados relacionados a aspectos singulares aos SES de cada
país ao longo do período analisado. Entretanto, as diferenciações na ES de ambos
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os países, antecedendo as últimas décadas, remetem às fundamentações acerca do
papel do setor público e da iniciativa privada na configuração original universitária de
cada sistema – o que traz consequentes desdobramentos diversos na evolução dos
conjuntos de ES analisados e na intensidade do privatismo observado nesse nível
do ensino.
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